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ВСТУП 

 

          В останній чверті ХХ – на початку ХХІ століття причиною появи 

значної кількості нових слів в українській мові стали соціально-економічні, 

суспільно-політичні та науково-технічні зрушення. Інтенсифікація 

інноваційних процесів зумовила підвищення інтересу до проблем природи 

неологізмів, систематизації нових лексем. Поняття інновації в лінгвістиці 

родове, тобто охоплює зміни на всіх рівнях мовної системи, тенденції 

оновлення мови загалом (зникнення певних одиниць, заміну, появу 

конкурентних пар тощо). На лексичному рівні поняття інновації 

репрезентують нові запозичення, нові слова, створені в системі самої 

української мови, нові значення наявних слів. Видовими щодо терміна 

«лексична інновація» є терміни «неолексема», «неологізм», «оказіоналізм», 

«неосемантизм». Виявом інноваційних процесів у лексиконі сучасної 

української мови є входження до його складу власне неологізмів, під якими 

розуміємо слова, що стали фактом мовної практики суспільства, але ще не 

зафіксовані в нормативних загальномовних словниках і граматиках мови,  

отже, ще не ввійшли до її активного словникового запасу. Оказіоналізми, на 

відміну від неологізмів, не стають частиною мовної системи й не виходять за 

межі комунікативної ситуації, у якій вони виникли. О. Селіванова так 

пояснює термін «оказіоналізм»: «Мовні одиниці, що належать до складу 

стилістичних неологізмів, створені в ідіостилі певних авторів і не набули 

поширення. Оказіоналізми увиразнюють індивідуально-авторське мовлення, 

надають йому експресивності, емотивної забарвленості, ... нерідко 

сконструйовані за нетрадиційними словотвірними зразками і з порушенням 

мовних норм...» [177, с. 424]. О. Дорофєєва трактує термін «оказіональне 

слово» як «будь-який авторський новотвір, відсутній в узусі, незалежно від 

моделі конструювання, здатний здійснити прагматичний вплив на адресата» 

[66, с. 6]. У виданні «Українська мова. Енциклопедія» оказіоналізм 

пояснюють як «незвичайне, здебільшого експресивно забарвлене слово, 
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утворене з порушенням законів словотворення чи норми мовної й існує лише 

в певному контексті, в якому воно виникло» [202, с. 400]. Отже, 

оказіоналізми виникають у певній мовленнєвій ситуації, здебільшого 

порушуючи норми української літературної мови і надаючи тексту 

експресивного забарвлення. 

Започаткований у лінгвістичних дослідженнях Г. Винокура [24], 

О. Земської [87; 88; 89], Н. Котелової [118], О. Ликова [130; 131], В. Лопатіна 

[129], А. Смирницького [181], І. Улуханова [203], Е. Ханпіри [209; 210], 

В. Хохлачової [211] теоретичний аспект вивчення неологізмів поступово 

перетворився на окремий напрям у мовознавстві – неологію, у якому наразі 

успішно здійснюють дослідження такі мовознавці-україністи, як Н. Адах    

[1; 2; 3], К. Брітікова [22], Г. Віняр [26; 27; 28], Г. Вокальчук [30–38], 

Н. Гаврилюк [41; 42; 43], В. Герман [47; 48], Н. Голікова [51; 52], О. Жижома 

[78–82], А. Загнітко [84], Ю. Зацний [85], Є. Карпіловська [94; 99], Ж. Колоїз 

[108–116], Д. Мазурик [132; 133; 134], В. Максимчук [135; 136], А. Нелюба 

[144; 145; 146], Н. Сологуб [183; 184], О. Стишов [188–191], Г. Сюта [194], 

О. Турчак [200; 201; 202], Т. Юрченко [225; 226; 227] та ін. Ґрунтовне 

вивчення інновацій неможливе без комплексного дослідження особливостей 

оказіонального словотвору провідних українських письменників. Попри 

різнобій у термінології, мовознавці зосереджують увагу на дериваційних        

і функційно-стилістичних особливостях оказіональних лексем, засвідчених   

у мові окремого письменника, як-от: В. Барки [3], О. Гончара [183; 155], 

П. Загребельного [52; 113; 225–227], М. Семенка [34], Яра Славутича [183], 

В. Стуса [83; 116]; письменників окремого періоду, наприклад, неокласиків 

[41], шістдесятників та членів Нью-Йоркської групи [194]; письменників 

Рівненщини  [136], а також у мові ЗМІ [189–191; 200; 201]. Отже, протягом 

останніх десятиліть увага до проблем оказіональних утворень значно 

активізувалася, що спричинено загальною орієнтацією сучасного 

мовознавства на комплексний аналіз мовних явищ у взаємодії їхніх 

структурних і комунікативно-функційних характеристик, потребою 
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дослідження мовної еволюції у всіх її виявах, посиленням інтересу до 

вивчення проблем неології, дериватології, прагматики. 

          Сучасний художній дискурс характеризує функціонування в ньому 

значної кількості індивідуально-авторських неолексем. Вдало створена 

митцем номінація здатна якнайточніше відбити не лише власне світобачення 

письменника, а й відтворити особливості національного світовідчуття. 

Оказіоналізми допомагають авторові точно, експресивно або й асоціативно 

передати думку, відтворити емоційний стан, поєднуюючи мовну                     

й екстралінгвальну інформацію. Поява нового слова для комунікації 

спричиняється прагматичною потребою. На думку Н. Іщенко, адресант 

інформації обирає з наявного лексичного матеріалу те, що найкраще може 

виразити його думки й почуття, якщо ж у лексиконі адресанта такого слова 

немає, він використовує можливості мови, створює нову лексичну одиницю 

за допомогою мовних ресурсів [93, с. 118]. Ж. Колоїз наголошує на тому, що 

оказіоналізми, «будучи результатами номінативної деривації, водночас           

є продуктами вербальної комунікації, для яких конкретна комунікативно-

прагматична ситуація стає їхньою своєрідною апробацією і в межі якої 

новотвори потрапляють як зразки об’єктивованих мовних потенцій у процесі 

текстоутворення» [110, с. 29]. Отже, неолексеми, акумулюючи імпліцитну      

й експліцитну інформацію про предмети чи явища навколишньої дійсності, 

стають засобом передачі цієї інформації, виконуючи в тексті комунікативну 

функцію. Л. Якимчук підкреслює, що ця функція оказіоналізмів виявляється 

насамперед у прозових текстах, а в поезії з огляду на її відображальність, 

превалює естетична [229, с. 68]. Однак І. Безкровна зазначає, що поетичний 

текст – цілісна модель певної мовленнєвої дії, «поліадресатний 

комунікативний акт» [16, с. 67], у якому оказіоналізм постає в сильній 

комунікативній позиції.  

          Попри численні дослідження оказіоналізмів у наукових розвідках 

українських і зарубіжних лінгвістів, творчість письменників 

Дніпропетровщини досі не була проаналізована в межах неології, що 
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зумовлює актуальність нашого дослідження, у якому ми розглядаємо 

неолексеми, вибрані як з поетичних, так і з прозових текстів 

дніпропетровських майстрів слова.  

          Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Кандидатська дисертація виконана в межах наукової теми кафедри 

української мови Дніпропетровського національного університету імені 

Олеся Гончара «Закономірності розвитку й функціонування української 

мови» (номер держреєстрації – 0113U003162). Тему дисертації затверджено 

на засіданні вченої ради Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара (протокол № 7 від 22 березня 2007 р.), схвалено        

Науковою координаційною радою Інституту української мови НАН України  

(протокол № 71 від 22 грудня 2014 р.), уточнено на засіданні вченої ради 

факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

(протокол № 12 від 14 червня 2016 р.)   

Мета дисертаційної роботи полягає у виявленні неолексем у поетичних 

і прозових текстах письменників Дніпропетровщини, встановленні їхніх 

особливостей з позицій семантики, деривації, лінгвостилістики та 

прагматики.   

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких  завдань: 

 – проаналізувати семантичну специфіку індивідуально-авторських 

неологізмів; 

  – провести дериваційний аналіз новотворів з урахуванням їхньої 

частиномовної належності;  

  – дослідити стилістичні прийоми увиразнення оказіональної експресії; 

  – розглянути роль неономінацій у конкретних комунікативно-прагматичних 

ситуаціях;    

 – з’ясувати особливості неолексем, характерні для ідіостилю того чи того 

автора; 

– укласти словник індивідуально-авторської лексики письменників 
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Дніпропетровщини. 

Об’єкт дослідження – неолексеми у мовотворчості письменників 

Дніпропетровщини. 

Предметом дослідження є структурно-семантична природа 

індивідуально-авторських новотворів, особливості їхнього функціонування    

в художньому дискурсі. 

          Методи дослідження. Для багатоаспектного аналізу оказіональних слів 

у дисертації використано як загальнонаукові, так і лінгвістичні методи 

дослідження. Для наукової інтерпретації фактичного матеріалу 

послуговувалися такими загальнонауковими методами, як спостереження над 

мовним матеріалом, аналіз і синтез (обґрунтування теоретичних положень), 

зіставлення, статистичне опрацювання неолексем. У дослідженні 

використано описовий метод, прийоми компонентного (для вивчення 

структури лексичного значення неолексем) та лінгвостилістичного (для 

з’ясування стилістичних функцій оказіоналізмів, виявлення специфіки 

індивідуального слововживання) аналізу; а також метод контекстуального 

аналізу, що уможливив вивчення новотворів у текстовому оточенні та 

допоміг з більшою вірогідністю окреслити їхнє стилістичне призначення        

з огляду на структуру та змістове наповнення. 

         Матеріалом дослідження послужили неолексеми, виявлені в поетичних 

і прозових творах С. Бурлакова, В. Грипаса, І. Данилюка, Н. Дев’ятко, 

М. Дружко, М. Дяченка, М. Зобенко, О. Ігнатенко, Ю. Кириченка, Ю. Кібця, 

В. Коржа, Н. Кривенко, Ю. Купіч, Н. Нікуліної, В. Савченка, Г. Світличної, 

В. Сіренка, І. Сокульського, Лесі Степовички, М. Чхана, А. Шкляра, 

М. Яланської. Загалом опрацьовано 1800 одиниць оказіональних лексем. 

         Наукова новизна дисертації полягає в тому, що оказіоналізми 

письменників Дніпропетровщини не були об’єктом спеціального 

комплексного дослідження, а в українській лексикографії відсутні 

персональні словники неолексем дніпропетровських авторів. 
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         Теоретичне значення роботи полягає у спробі поглибити семантико- 

словотвірну характеристику оказіоналізмів як важливих елементів 

індивідуальної творчості письменників, розкрити їх стосунок до мовної 

системи та літературної норми, що певною мірою обмежують творення та 

структуру неолексем, визначити їх прагматичні функції. 

          Про практичну цінність дисертації свідчить те, що результати 

дослідження можуть бути використані у вишівській практиці викладання 

курсів лексикології, лексикографії, словотвору, стилістики, лінгвістичного 

аналізу художнього тексту. Словник новотворів, поданий у додатку, може 

стати частиною словника авторських неолексем в українській літературі       

ХХ століття.    

         Особистий внесок здобувача. Дисертація відображає результати 

самостійно проведеного дослідження. 

         Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертації оприлюднено на ІІІ, ІV, V Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях «Культура мови в українському суспільстві» 

(Дніпропетровськ, 2012, 2014, 2016), Міжнародній конференції «Свой язык 

имеют – в поисках языковой идентичности» (Польща, Ґданськ, 2015),           

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження 

та викладання» (Кіровоград, 2016), а також обговорено на підсумкових 

наукових конференціях професорсько-викладацького складу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 

          Публікації. Проблематику та основні положення дисертації викладено   

в 9 наукових публікаціях, 8 із яких уміщено у фахових виданнях, 

затверджених МОН України, 1 – у закордонному виданні. 

          Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури (230 найменувань), 

списку джерел фактичного матеріалу (81) та додатків.  

          Обсяг тексту дисертаційної роботи становить 170 сторінок, загальний 

обсяг роботи – 325 сторінок друкованого тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

АВТОРСЬКІ НЕОЛЕКСЕМИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1. Оказіональність як лінгвістична категорія 

 

          Категорію оказіональності вивчають у порівнянні з категорією 

узуальності, використовуючи за теоретичну основу соссюрівську дихотомію 

«мова» і «мовлення». Швейцарський лінгвіст Ф. де Соссюр виокремив два 

модуси існування явищ мови: власне мову та мовне вживання, мовлення. На 

думку науковця, мову потрібно розуміти як сукупність звукових і графічних 

знаків, що виникла на певному етапі розвитку людства, яке розвивається        

й має соціальне призначення. А мовлення – це конкретна реалізація одиниць 

та категорій мови, говоріння, що плинне в часі, має звукову, писемну або 

внутрішню форму вияву [185, с. 57]. Отже, до сфери узуального належить усе 

те, що є часткою мовної системи й може бути використане у типових 

ситуаціях спілкування; до сфери оказіонального – все те нове та 

індивідуальне, що виникає під час мовної комунікації й не виходить за межі 

конкретних ситуацій спілкування. Термін узус (від лат. usus – користування, 

уживання, звичай) розуміють по-різному. М. Кочерган зазначає, що узус – це 

«загальноприйняте вживання мовної одиниці на відміну від його 

оказіонального (випадкового, індивідуального) вживання» [119, с. 440]. 

Ж. Колоїз вважає, що узус – це прийняте (не обов’язково загальноприйняте) 

вживання об’єктивної одиниці, що актуалізує як традиційні реалізації мовної 

системи, так і апробовані результати мовленнєвої діяльності [110, с. 21]. 

Укладачі «Словника лінгвістичних термінів» Д. Ганич та І. Олійник 

відзначають, що найбільшого поширення набуло тлумачення узусу як 

«прийнятого носіями певної мови вживання слів, словоформ, синтаксичних 

конструкцій» [46, с. 315]. У своїх працях О. Ликов ототожнює узуальне          

з канонічним і протиставляє його оказіональному: «Постає потреба 
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розмежувати оказіональні та звичайні слова, які окремі дослідники 

називають узуальними (від лат. usus – звичай). Здається, що такі слова 

точніше й доцільніше називати канонічними (від грец kanon – правило)» 

[130, с. 5]. Оказіоналізми мають низку характеристик, що відрізняють їх від 

узуальних лексем. О. Ликов докладно описав ознаки оказіоналізмів, 

найхарактернішими з яких є: 1) належність до мовлення; 2) функційна 

одноразовість; 3) утворюваність для конкретної ситуації, що 

протиставляється відтворенню канонічного слова, тобто повторенню готових 

узуальних лексем; 4) експресивність, що в канонічних словах 

є факультативною; 5) синхронно-діахронна дифузність – нездатність 

оказіональних лексем старішати із плином часу; 6) індивідуальна належність 

[130, с. 36]. 

Поява оказіональних одиниць нероздільно пов’язана з порушенням 

мовної норми. За словами Ж. Колоїз, традиційна норма діє в бік обмеження, 

заборони, стабільності. Можливості ж мови виявляються значно ширшими, 

ніж узуальне чи нормативно закріплене системою вживання мовних знаків 

[109, с. 6]. Порушення норми може мати різний характер, виявляючись 

практично на всіх мовних рівнях. За спостереженнями Е. Ханпіри, вияви 

категорії оказіональності – це й оказіональні слова, і оказіональні форми слів, 

і оказіональні значення слів (тобто вживання відомих слів у значеннях, не 

властивих їм у мові). Отже, будь-який вияв категорії оказіональності можна 

назвати оказіоналізмом [209, с. 155]. Традиційно в мовознавчій літературі 

[34, с. 22–26; 12, с. 10–11; 17, с. 8] розрізняють такі типи неузуальних 

новотворів:  

          1. Фонетичні оказіоналізми, за словами Н. Бабенко, з’являються           

в тому випадку, коли автор пропонує специфічний звуковий комплекс, що, на 

його думку, містить і передає певну семантику, зумовлену фонетичним 

значенням звуків – складників цього новотвору [12, с. 10]. Наприклад: осте, 

елі.  
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         2. Граматичні оказіоналізми – це новації, у яких, за влучним 

зауваженням Н. Бабенко, у конфлікті перебувають лексична семантика          

й граматична форма. Неможливе в системі мови є можливим в авторському 

контексті завдяки творчому розвиткові лексичного значення слова»             

[12, с. 11]. За словами Г. Вокальчук, у поезії ХХ ст. засвідчено чимало 

випадків оказіонального вживання авторами граматичних форм узуальних 

слів. До таких найчастотніших випадків формотворення належать: 

- індивідуальні форми ступенів порівняння прикметників та прислівників 

(крицевіше, найдіялектичніші);  

-  демінутивні оказіональні форми загальновживаних власних назв (одеска); 

 - оказіональні форми наказового способу дієслів (освітль) [34, с. 24].  

         3. Лексичні оказіоналізми є переважно комбінацією різних узуальних 

основ та афіксів відповідно до словотвірної норми чи всупереч їй. За 

визначенням Г. Вокальчук, лексичні (словотвірні) оказіоналізми – це 

мовленнєві індивідуально-авторські новотвори, що створені за 

продуктивними (під час порушення законів словотвору), непродуктивними 

чи оказіональними моделями і що мають «непрозору», складнішу структуру 

значення, до якої входять оказіональні ядерні чи оказіональні периферійні 

семи [34, с. 24]. За спостереженнями Н. Бабенко, більшість лексичних 

оказіоналізмів утворюють морфологічним способом (наприклад, стонебо, 

тужіль), значно рідше лексико-синтаксичним (крайполя) чи морфолого-

синтаксичним способами (щонаймертві, піснолиці)  [12, с. 10]. Л. Бєляєва 

підкреслює, що значення лексичного оказіоналізму прагне максимально 

віддалитися від значення мотивувальної основи [17, с. 8].  

         4. Семантичні оказіоналізми. Суть семантичної деривації визначають 

по-різному. О. Стишов розуміє її як явище, за якого «за допомогою наявних  

у мові слів дістають вираження нові поняття і реалії» [189, с. 210]; 

Д. Мазурик розглядає як «формування нових значень у семантичному полі 

однозначного чи багатозначного слова» [132, с. 11]. Якщо О. Стишов, 

Д. Мазурик пов’язують цей процес з розвитком полісемії, то В. Горпинич 
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уважає його результатом появи омонімів: «Семантичний словотвір інколи 

зводять до розширення первинного значення семантичної структури вже 

наявних у мові лексем. Цей погляд неприйнятний, бо він підміняє поняття 

словотворення поняттям полісемії (розширення або збагачення семантики 

слова – це розвиток полісемії, а семантичне словотворення – це розпад 

полісемії)» [59, с. 129]. Cпільність між лексичною та семантичною 

деривацією полягає в тому, що їхніми результатами є однослівні  лексеми. 

Ж. Колоїз зауважує, що їхні основні диференційні ознаки зводяться до того, 

що продукти лексичних дериваційних процесів відрізняються від своєї 

дериваційної бази як формою, так і змістом, семантична ж деривація 

модифікує лише зміст. Унаслідок лексичної деривації з’являються нові 

лексеми, у результаті семантичної – нові семеми [110, с. 161]. Високу 

продуктивність семантичної деривації В. Чабаненко пояснює тісною 

взаємодією як екстралінгвальних чинників (передусім здатністю людського 

мислення узагальнювати й систематизувати у слові об’єкти навколишнього 

світу), так і лінгвістичними причинами – прагненням до економії, уніфікації, 

системності засобів мовного позначення [214, с. 71]. Отже, семантичні 

неологізми – це нові значення вживаних раніше в мові слів: наші (члени 

фракції «Наша Україна»), зелені (захисники природи). 

5. Графодеривати. Мовознавець В. Ізотов одним із перших звернув 

увагу на словотвірний потенціал графічної системи. Дослідник тлумачить 

графіксацію як «спосіб утворення слів, за якого словотворчим формантом 

слугують графічні й орфографічні засоби мови (графічне виділення, 

пунктуаційні знаки тощо» [91, с. 83]. Статус таких неолексем до сьогодні 

чітко не визначено, про що свідчить значна кількість синонімічних термінів, 

які використовують на позначення цього явища: графодеривати [91, с. 83]; 

графосемантизми [34, с. 26]; графосемантичні або графоакцентовані 

оказіоналізми [189, с. 49]. Графодеривати характеризуються двоплановістю 

семантики – актуалізацією не лише поверхневого значення, а й тих смислів, 

що зумовлені внутрішньою формою слова та його асоціативним потенціалом. 
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Семантика таких похідних слів, на думку Д. Гугунави, є сукупністю 

рівноправних віртуальних світів, що надзвичайно вдало співіснують           

[62, с. 8]. Наприклад, ВІЛьна вакцина. Дослідники розробили препарат, який 

покращує імунітет ВІЛ-інфікованої людини та максимально відтерміновує 

стадію СНІДу.   

 6. Квазіномінація – надскладні номінації, утворені внаслідок злиття 

компонентів синтаксичної конструкції в єдину суцільнооформлену одиницю, 

наприклад, «січневоповстаннянарейках» [34, с. 28].  

7. Неозапозичення свідомо модифіковані автором слова іншомовного 

походження, що вводять у поетичний контекст з певною стилістичною 

метою. Г. Вокальчук зауважує, що на тлі узуальних слів запозичені 

номінативні одиниці адресат сприймає як несподівані, незвичні для мовної 

свідомості і, закономірно, – як оказіональні, наприклад, музикус (М. Бажан) – 

від лат. musicus [34, с. 28].  

8. Оказіональні сполучення слів – це поєднання лексем, семантична 

сполучуваність яких в узусі неможлива внаслідок відсутності спільних сем    

у їхніх лексичних значеннях. Завдяки виникненню контекстуально 

зумовлених семантичних зрушень у залежному компоненті словосполучення 

з’являються спільні семи [12, с. 12], наприклад, заголовок статті про 

І. Швеця: «Швець скроїв перемогу». 

9. Юкстапозити. У лінгвістичних розвідках деяких дослідників 

складені найменування, утворені внаслідок поєднання узуальних слів або 

їхніх форм, кваліфікують як оказіональні одиниці (наприклад, Україна-мрія, 

жайвір-свинець) [152, с. 33; 129, с. 11]. Це, за словами О. Ликова, стає 

можливим на підставі врахування кількох чинників: «Юкстапозитам, як          

і власне оказіональним у вузькому розумінні словам, також притаманні 

утворюваність, ненормативність, функційна одноразовість, номінативна 

факультативність, індивідуальна належність (свідченням цього зазвичай        

є відсутність аналогічних номінацій у поетичному лексиконі інших авторів), 

словотвірна похідність (юкстапозити, як і власне оказіональні слова, 
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утворюються за допомогою наявних у мові засобів – відомих мовцям слів, 

словоформ, морфем)» [130, с. 11]. Незважаючи на те, що юкстапозити 

загалом є продуктивним типом номінації у сфері поетичного мовлення,          

у загальномовних словниках їх здебільшого не фіксують. Тому, за 

переконанням Г. Вокальчук, комплексний аналіз цих оригінальних утворень 

та їхній лексикографічний опис становлять актуальну мовознавчу проблему 

[34, с. 105].  

Г. Вокальчук до індивідуально-авторських номінацій зараховує ще       

й слова, що є своєрідними авторськими видозмінами узуальних лексем,  

повністю збігаючись з ними в значенні [34, с. 29]. На думку 

І. Принцевського, поява цих неолексем зумовлена впливом технічного 

чинника, пов’язаного з потребами віршованого мовлення, наприклад: Торкну 

другу – обізветься вівторок, / Хоч понеділку, звісно, не повторок… 

(В. Бровченко) [162, с. 164]. 

Отже, індивідуально-авторські новотвори традиційно розподіляють на 

такі різновиди: фонетичні, граматичні, лексичні, семантичні оказіоналізми, 

квазіномінації, графодеривати, юкстапозити, неозапозичення й оказіональні 

сполучення слів. 

 

1.2. Термінологічний апарат дослідження лексичних новотворів  

 

Розвиток неології протягом останніх 60 років засвідчив, що погляди на 

природу та сутність лексичних інновацій зазнали кардинальних змін. 

Р. Намітокова наголошує на тому, що основне завдання неології зводиться до 

«з’ясування типології нових слів у мові і мовленні» [142, с. 3]. Однак 

систематизація неологічного матеріалу вимагає насамперед уточнення 

самого поняття «неологізм». Д. Ганич, І. Олійник трактують термін 

«неологізм» як «слово або мовний зворот, утворені для позначення нового 

предмета чи вираження нового поняття» [46, с. 151]. Р. Намітокова пропонує 

таку дефініцію: «слово, що не є загальновживаним, але може ним стати, яке 
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з’явилося в мові в певний період і не існувало раніше та яке сприймається як 

нове в свідомості носіїв мови» [142, с. 8]. У виданні «Українська мова. 

Енциклопедія» (2000) наведене таке визначення: «слово, а також його окреме 

значення, вислів, що з’явилися в мові на даному етапі її розвитку і новизна 

яких усвідомлюється мовцями (загальномовні неологізми) або були вжиті 

тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора (стилістичні, 

або індивідуально-авторські неологізми)» [202, с. 377]. Н. Котелова вважає 

закономірним залучення до складу неологізмів нових нерозкладних 

сполучень слів (ідіом), оскільки, по-перше, в ідіомі слова модифіковані           

в своїх значеннях до нуля, по-друге, дво-, трикомпонентна одиниця постає    

у функції слова, лексичної одиниці [118, с. 16]. Дослідниця поділяє 

неологізми на неолексеми, неофраземи та неосемеми. Неолексеми – це нові 

слова, що виникли в мові як запозичення (тестер, сек’юриті, роумінг, 

демпінг, лузер) або з’явилися внаслідок дериваційних процесів (туалет → 

біотуалет, шлях → позашляховик, піца → піцемат). Неофраземи являють 

собою нові фразеологізми або стійкі сполуки слів, наприклад, під час 

перебудови виникли такі неофраземи, як прожитковий мінімум, кредит 

довіри тощо. Неосемеми – це нове потрактування старих слів                             

і фразеологізмів. Наприклад, у словосполученні екологія мови, іменник 

екологія набув нового значення −  ‘чистота мови’ [118, с. 17]. 

Провідні фахівці в царині української неології Є. Карпіловська, 

Н. Клименко терміни лексична інновація, неологізм, неолексема розглядають 

як абсолютні синоніми. У складі лексичних інновацій вирізняють: новотвори 

– нові похідні слова, створені в системі української мови за власними 

словотвірними зразками; неозапозичення – нові слова іншомовного 

походження, адаптовані до системи української мови через транскрибування 

чи транслітерування [99, с. 12].  

Більшість дослідників у галузі неології вказували на неоднорідність 

неологізмів і виділяли серед них загальномовні, створені для позначення 

нових фактів дійсності, та індивідуально-авторські, створені з художньою 
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метою. Індивідуально-авторські неологізми не стають частиною мовної 

системи й не виходять за межі комунікативної ситуації, у якій вони виникли, 

а загальномовні з часом набувають поширення, хоч і не втрачають своєї 

новизни. Тому за загальномовними неологізмами поступово закріпився 

термін «неологізм», а за індивідуально-авторськими – «оказіоналізм». 

          До понять «оказіоналізм», «оказіональність» мовознавці зверталися 

протягом тривалого часу. Уперше термін «оказіоналізм» використала 

Н. Фельдман у статті «Оказіональні слова і лексикографія», що була 

надрукована в 1957 році. Авторка зазначає: «Оказіональне слово я розумію 

як слово, утворене за мовною малопродуктивною чи непродуктивною 

моделлю… Це одноразова лексична одиниця, якій не властива 

відтворюваність і тривалість існування, таке слово не здатне старішати»  

[206, с. 71]. До того як цей термін було введено до наукового обігу й було 

визнано неоднорідний склад нових лексичних одиниць, усі новотвори            

в лінгвістичній науці визначали як неологізми. О. Александрова наголошує 

на потребі розрізняти неологізми та оказіоналізми з функційного погляду: 

неологізми – це нові слова, що виникають і формуються як номінативні 

лексичні одиниці, призначені для виконання інтелектуально-комунікативної 

функції. Лексичні оказіоналізми – це нові слова, що виникають і формуються 

як характеризувальні (предикатні) одиниці. Тож останні, на думку 

дослідниці, наділені експресивністю, під якою О. Александрова розуміє 

будь-яке прагматичне спрямування новотвору – емоційне, власне 

експресивне й імпресивно-вольове [5, с. 17]. 

         Отже, оказіоналізми виникають у певній мовленнєвій ситуації, часто 

порушуючи норми української літературної мови і надаючи тексту 

експресивного забарвлення. 

Поряд із терміном «оказіоналізм» у науковій літературі існує понад 

тридцять позначень лексичних новотворів. Найбільша продуктивність щодо 

вживання характерна для терміна «неологізм», який супроводжують 

різноманітними атрибутами, як-от: «індивідуально-авторський» [45], 
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«авторський» [143; 154], «поетичний» [5; 132]. Однак термін «оказіоналізм», 

за влучним спостереженням І. Дегтяр, є доцільним у тому сенсі, що він 

уможливлює диференціацію між неологізмами як фактами мови (і мовлення) 

й оказіоналізмами як фактами лише мовлення [65, с. 133]. Водночас  цей 

термін, за словами Н. Бабенко, є найлаконічнішим, цілком визначеним           

у змістовому відношенні, а також чи не найпоширенішим у науковій 

літературі відповідного напряму [12, с. 6]. Л. Пустовіт та Н. Клименко             

у відповідній статті енциклопедії «Українська мова» дали йому таке 

визначення: «Оказіоналізм – незвичне, здебільшого експресивно забарвлене 

слово, утворене на основі наявного в мові слова або словосполучення, іноді        

з порушенням законів словотворення чи норми мовної, що існує лише            

в певному контексті, в якому воно виникло. Оказіоналізми зіставляються       

зі словами узуальними, від неологізмів відрізняються тим, що зберігають 

свою новизну, незалежно від реального часу їх утворення» [202, с. 432]. 

            На думку Ю. Зацного, термін оказіональний сам по собі констатує той 

факт, що слово виникло в мовленні, але не закріпилося в мові. До 

оказіоналізмів дослідник відносить всі інновації, що утворилися для 

задоволення комунікативних потреб, але не ввійшли в певний момент часу до 

лексичної системи мови [85, с. 15–16]. За спостереженнями Ж. Колоїз, 

оказіональність можна розглядати як початковий етап «життя» кожного 

неологізму: все нове під час свого «народження» є випадковим, створюється 

не всіма носіями мови одночасно, а окремим індивідом. Подальша доля 

випадкового, оказіонального неологізму залежить від суспільства, узусу, що 

приймає або не приймає це новоутворення, вводить або не вводить його до 

загального вжитку, використовуючи в типових ситуаціях. Дослідниця 

зауважує, що термін «оказіональний неологізм» є не лише можливим,             

а й виправданим, оскільки засвідчує випадковий, індивідуальний характер 

будь-якого новоутворення [115, с. 82]. 

У лінгвістичних розвідках таких науковців, як Г. Винокур [24], 

О. Земська [89], Р. Намітокова [142], О. Смирницький [181] зазначено, що     
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в мові, крім неологізмів і оказіоналізмів, функціонує ще й третій клас 

інновацій – потенційні слова, що, як і оказіоналізми, мають мовленнєвий 

характер, але, на відміну від них, – нормативні, виникають за продуктивними 

моделями словотвору. Уперше термін «потенційне слово» запропонував 

Г. Винокур, який розумів його як «похідне або складне слово, що реально не 

існує, але може відтворитися в будь-який момент відповідно до 

продуктивних словотвірних моделей певної мови» [24, с. 6]. На думку 

дослідника, такі слова вже потенційно існують у мові і для їх створення 

потрібен лише певний «екстралінгвістичний стимул». О. Смирницький навіть 

відзначає здатність потенційних слів із плином часу перетворюватися на 

узуальні [181, с. 17]. Потенційні слова відрізняються від оказіональних 

невисоким ступенем експресивності. В. Хохлачова пояснює це тим, що 

творча настанова під час конструювання потенційних слів є мінімальною або 

ж цілковито відсутньою, оскільки основною метою мовця є не стільки 

створення слова, скільки прагнення досягти взаєморозуміння [211, с. 166].  

В. Лопатін [129], І. Улуханов [203], Е. Ханпіра [209] відносять до 

складу оказіональної лексики всі одноразові утворення, використані               

в певному контексті з виражальною метою, незалежно від того, за якою 

словотвірною моделлю вони сконструйовані. В. Лопатін слушно зауважив:   

«І ті, і ті являють собою слова, відсутні в мовній традиції, відповідно такі, що 

створюються в момент мовлення, тоді як решта – в момент мовлення 

відтворюються як готові одиниці мови» [129, с. 70]. В. Герман також 

підтримує цю думку: «Одні оказіоналізми творяться за 

високопродуктивними моделями, а інші – за непродуктивними або 

«неправильними» дериваційними моделями української мови. Але обидві 

групи створюються на випадок, оказіонально, для певного контексту, тому 

мають право називатися оказіональними (або індивідуально-авторськими) 

лексемами» [47, с. 8]. Ж. Колоїз акцентує на недоречності самого терміна 

«потенційне слово»: «Матеріально оформлене, реально представлене              

в мовленні слово не є потенційним, бо очевидно, що реалізоване водночас не 
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може бути потенційним» [111, с. 50]. На штучності терміна «потенційне 

слово» наголошує О. Габинська: «Якщо слово не створене, тільки «може 

бути створеним», відповідно, слова не існує, існує лише можливість його 

утворення» [40, с. 35]. А це, своєю чергою, засвідчує те, що немає потреби 

виділяти потенційні слова з-поміж мовленнєвих новотворів.  

На нашу думку, розмаїття синонімічних термінів для називання 

неолексем можна звузити до такого списку терміноназв: «неолексема», 

«оказіоналізм», «оказіональне слово», «лексична інновація», «новація», 

«оказіональний лексичний новотвір», якими ми послуговуємося в нашому 

дослідженні. 

 

1.3. Методологія і методи аналізу семантико-дериваційних                  

і комунікативно-прагматичних особливостей неолексем 

 

  Лінгвістика кінця ХХ − початку ХХI ст. не лише підвела підсумки щодо 

актуальності розвитку лінгвістичних напрямів попередніх століть,                    

а й визначила перспективи подальшого розвитку лінгвістичних дисциплін на 

якісно новому науково-пізнавальному рівні. Це зумовило нагальну проблему 

виокремлення особливої галузі мовознавства − лінгвометодології, що, за 

словами О. Селіванової, «спрямована на встановлення природи мови              

у співвідношенні зі свідомістю її носіїв, соціумом, культурою, дійсністю, 

комунікацією, процесами пізнання світу, а також на формування 

інструментарію, засад і способів опису й аналізу мови та її продуктів»     

[176, с. 11]. Для отримання об’єктивних результатів роботи потрібно 

визначити методику дослідження, адекватну сучасному науковому 

парадигмальному просторові. 

  В історії мовознавства виокремлюють три основні наукові парадигми: 

порівняльно-історичну, що ґрунтується на порівняльно-історичному методі    

і властива лінгвістичним дослідженням ХІХ ст.; системно-структурну, 

основою якої стає одиниця з усіма її аспектами в межах мовної системи;   
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антропоцентричну, підґрунтям якої, за словами О. Селіванової,                      

«є дослідження мови як продукту людської діяльності, призначеного для 

потреб людини як посередника спілкування, засобу зберігання її досвіду, 

знань, культури» [176, с. 38].  

         У 1995 р. О. Кубрякова проголосила чотири загальні методологічні 

принципи сучасного мовознавства: експансіонізм, експланаторність, 

антропоцентризм і функціоналізм [122, с. 240]. Лінгвістичний експансіонізм 

як тенденція розвитку сучасної лінгвістики виявляє себе в послідовному 

розширенні дисциплінарних меж лінгвістики, у її «вторгненні» на території 

інших наук, створенні «гібридних», інтердисциплінарних дослідницьких 

програм та дисциплін. Серед них на чільному місці психолінгвістика, 

лінгвокультурологія, когнітивна й комп’ютерна лінгвістика тощо. 

Комплексний розгляд об’єктів став характерною рисою сучасної науки. 

Такий підхід, на думку О. Тарасової, дозволяє профільтрувати ключові 

концепти під єдиним кутом зору, взаємно збагатити й доповнити свої 

досягнення та дослідницький апарат, здійснити тим самим 

міждисциплінарний підхід до вивчення й осмислення мови і мовлення      

[196, с. 3–4]. Виявами експансіонізму в мовознавстві є також виникнення 

нових галузей мовознавства, що розглядають певний невласне лінгвістичний 

аспект мовознавчої проблематики (теорії мовленнєвих актів, 

лінгвопрагматики та ін.), розширення меж традиційних лінгвістичних 

дисциплін, а також застосування знань інших наук для пояснення                   

й розуміння об’єкта лінгвістики завдяки створенню інтегративних програм 

дослідження.  

  Експланаторність є другим дослідницьким принципом, згідно з яким 

мовні явища повинні бути пояснені на підставі строгої й доказової наукової 

теорії. Експланаторність пов’язана з експансіонізмом, адже, як зазначив 

В. Звегінцев, «саме прагнення йти на співробітництво з широким колом наук 

для створення такого інструмента пізнання, який не спроможна надати 

дослідникові жодна з наук зокрема, але який може бути виробленим 
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унаслідок спільних зусиль низки наук, є одним з головних і глибоко 

продуманих постулатів пояснювальної лінгвістики» [86, с. 41].  

  Антропоцентризм є методологічним принципом, відповідно до якого 

людина є центром і найвищою метою світобудови. В. Постовалова зауважує, 

що звернення до теми людського чинника в мові свідчить про надзвичайно 

важливий методологічний зсув, що окреслився в сучасній лінгвістиці, про 

перехід від лінгвістики, що розглядала мову «сама в собі й для себе», до 

лінгвістики антропологічної, яка передбачає вивчення мови в тісному зв’язку 

з людиною, її свідомістю, мисленням, духовно-практичною діяльністю»  

[161, с. 8]. Така переорієнтація наукових досліджень сприяє посиленню уваги 

до антропоцентричного характеру утворення інновацій, у тому числі 

оказіональних лексем, поява яких є певним підсумком пізнання людиною 

реального світу, її мисленнєвої й мовотворчої діяльності, вона визначена 

комунікативними настановами (інтенцією) мовця. 

 Функціоналізм є дослідницьким підходом, що передбачає сприйняття 

об’єкта в його взаємодії із середовищем як діяльності, функціонування 

системи. М. Полюжин зазначає, що функціоналізм у лінгвістиці забезпечує 

дослідження мови як «інструмента, знаряддя, засобу, механізму для 

реалізації людиною певних намірів як у сфері пізнання дійсності, так                

і в актах спілкування» [159, с. 11]. О. Селіванова підкреслює, що 

функціоналізм реалізується в низці дослідницьких принципів, як-от:  

діяльності, що полягає в погляді на мову як джерело, продукт і посередника 

діяльності її носіїв й етносу загалом; теологічності як цілеспрямованості 

мовної діяльності та комунікативної взаємодії; асиметрії системи                    

й середовища, яка стимулює мовну креативність і розвиток; онтологічному 

дуалізмі, що сприяє аналізові віртуальних інваріантів системи мови та 

мовлення на підставі екземплярних, емпіричних варіантів тощо                 

[176, с. 42–43]. 

  Основою будь-якого дослідження є метод, що визначає спосіб 

організації дослідницької діяльності науковця. У процесі аналізу лексичних 
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інновацій був застосований системний підхід, який полягав у комплексному 

вивченні семантики, дериваційних моделей, функційних особливостей, 

прагматичного маркування неолексем у мовотворчості письменників 

Дніпропетровщини, а також їхній лексикографічній інтерпретації. Для 

виконання конкретних завдань дослідження були використані такі методи: 

описовий – у процесі аналізу здобутків української неографії; метод 

компонентного аналізу – під час дослідження семантико-дериваційних ознак 

новотворів; методики контекстуального та лінгвостилістичного аналізу – для 

з’ясування функційно-стилістичних особливостей неолексем. Частково 

використовувалися методи лінгвістичного спостереження, що охоплюють 

прийоми зіставлення і порівняння; статистичне опрацювання неолексем.  

         Аналіз і синтез як загальнонаукові методи являють собою діалектичну 

єдність протилежностей: перший передбачає розділення цілого на частини    

й опис кожної з частин і зв’язків між ними, другий – поєднання частин            

у цілісну систему. За допомогою описового методу було узагальнено 

спостереження над зібраним фактичним матеріалом. Це найпоширеніший 

метод, що передбачає таку послідовність дій: 1) виділення одиниць аналізу 

(інвентаризацію); 2) членування виділених одиниць на менші складові 

одиниці (сегментацію); 3) класифікації одиниць (таксономію); 4) виявлення 

ознак груп таксономії (інтерпретацію). У роботі також використано метод 

компонентного аналізу для деталізації семантики неолексем, виділення ЛСГ 

оказіоналізмів. 

          Контекстологічний аналіз репрезентує слово в єдності з його оточенням 

(контекстуальним індикатором, указівним мінімумом, семантичним радіусом 

дії слова, висловлення), що дає змогу встановити значення досліджуваного 

елемента тексту. Процедури цього методу, розроблені в контекстній 

семантиці, залежать від розуміння контексту. Становлення контекстологічної 

методики розпочиналося з вузького розуміння контексту як мінімального 

оточення, що діагностує семантику слова, тобто переважно речення. 

У мовознавстві ХХ ст. ця методика представлена у працях Н. Амосової, яка 
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розрізняла змінний (лексичний та синтаксичний) і постійний контекст, 

приділяючи увагу здебільшого контекстуальному набору як слова, так і 

сукупності слів, що сприяють реалізації значення обраної для аналізу 

лексеми  [6, с. 34].  

         Комплексне застосування різних методів і прийомів дослідження            

в роботі дали змогу визначити оптимальну методику вирішення поставлених 

завдань. 

1.4. Проблема ідентифікації оказіональних одиниць 

 

Однією з важливих проблем сучасної лінгвістики є питання 

ідентифікації оказіоналізмів у мовленнєвому потоці, що особливо актуальне 

для одиниць, утворених за продуктивними мовними моделями. На сучасному 

етапі розвитку мовознавчої науки науковці розглядають такі критерії 

визначення належності слова до оказіонального: лексикографічний, 

словотвірний, експресивно-стилістичний, критерій контекстуального 

прикріплення.  О. Жижома зазначає, що основним критерієм ідентифікації 

оказіональних слів є «його нерегулярність, одноразовість уживання, що 

спричиняє відсутність таких слів у словниках» [82, с. 4]. О. Ребрій акцентує 

увагу на двох можливих способах вирішення проблеми – на опитуванні 

інформантів та лексикографічній перевірці. Однак, за висновками 

мовознавця, «обидва способи відзначаються досить суб’єктивним 

характером, що зумовлений неминучою обмеженістю як «внутрішніх» 

лексиконів носіїв мови, так і «зовнішніх» словникових джерел, що 

однаковою мірою не здатні вмістити та проаналізувати ввесь потік нової 

лексичної інформації» [169, с. 4]. Більшість мовознавців – К. Брітікова [22], 

Г. Вокальчук [34], Н. Касьяненко [97], Н. Котелова [118], Т. Попова [160] – 

не вважають лексикографічний критерій досконалим, оскільки фіксація слів 

у словниках залежить від лексикографічної ситуації в країні; деякі 

неолексеми можуть бути пропущені лексикографами випадково або свідомо.     
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Експресивно-стилістичний критерій, що враховує здатність 

оказіонального слова бути виразовим засобом і створювати потрібний 

стилістичний ефект, також не можна вважати універсальним, адже, на думку 

Н. Касьяненко, експресія оказіоналізму не завжди є іманентною. Інколи вона 

зумовлена взаємодією оказіонального слова з іншими складниками контексту 

(передусім це стосується неосемантизмів) [97, с. 7]. За словами дослідниці, 

критерій контекстуального прикріплення передбачає розгляд значення 

оказіонального слова як такого, що пов’язане з інтенцією адресанта                

й реалізовуване лише в контексті, що відбиває мовленнєву діяльність мовця 

[97, с. 10]. Оказіональний новотвір здатен повністю реалізовувати свою 

семантику лише в контексті. Як слушно зауважує А. Юдіна, простота 

розуміння ситуативних неологізмів поза контекстом нерідко буває 

ілюзорною, оскільки поза контекстом вони можуть мати одне значення,          

у контексті – інше [224, с. 112]. О. Кубрякова зазначає, що новотвори 

функціонують у межах створених текстів чи дискурсів і їх форма та значення 

тісно з ними пов’язані. Їх розуміють через текст і загальний його задум, 

оскільки вони існують як контекстно обумовлені, експресивно навантажені, 

що вбирають семантику сусідніх знаків [121, с. 422]. Під контекстом                

у мовознавстві традиційно розуміють завершений у смисловому відношенні 

відрізок тексту, що дає змогу точно встановити значення окремого слова чи 

речення, які входять до нього. Крім суто лінгвістичного оточення мовної 

одиниці, під контекстом розуміють також її прагматичне оточення. Отже, 

контекст не можна зводити лише до безпосереднього мовного оточення          

й розглядати поза такими чинниками, як мовленнєва ситуація, культурно-

історичний чинник, що істотно впливають на розуміння мовної одиниці. За 

спостереженнями М. Кочергана, семантична визначеність одиниці нерідко 

залежить від мовленнєвої ситуації, а не лише від вербального оточення    

[120, с. 251]. У зв’язку з цим розрізняють мовний і позамовний (ситуативний) 

контексти.  

На думку А. Тойтукової, основними диференційними критеріями нових 
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слів є психолінгвістичний (відчуття мовцями ореолу новизни)                        

та хронологічний, що «вказує на існування неологізму в певний період           

в історії мови та суспільства» [199, c. 6]. Р. Намітокова зауважує, що 

«психологічна оцінка факту новизни є суб’єктивною, її не можна піддавати 

абсолютизації» [142, с. 7]. Т. Попова наголошує на тому, що «ореол новизни 

– характерна, але не визначальна ознака неологізму» [160, с. 8]. 

Словотвірний критерій, за словами Г. Вокальчук, є надійнішим 

порівняно з попередніми, оскільки основною ознакою оказіонального слова  

є його незвичність, зумовлена порушенням законів узуального словотвору 

[34, с. 36]. Саме з цієї причини, на думку В. Хохлачової, виникає принципова 

неможливість для цих слів увійти до словника мови [211, с. 168]. За влучним 

спостереженням Н. Касьяненко, те, що оказіональне слово зберігає цю 

нестандартність протягом часу, робить словотвірний критерій одним із 

основних [97, с. 7]. 

Питання про ступені оказіональності лексичних інновацій                     

у мовознавстві також розглядають передусім зі словотвірного погляду: до 

уваги беруть те, що без порушення чи з порушенням дериваційних законів 

мови відбувається конструювання мовленнєвої одиниці. А. Юдіна зауважує, 

що найвищий ступінь оказіональності притаманний новаціям, утвореним за 

непродуктивними або оказіональними словотвірними моделями; дещо 

нижчий – тим неолексемам, що утворені за малопродуктивними моделями,     

а найнижчий ступінь оказіональності характерний для оказіоналізмів, що 

створені за продуктивними словотвірними моделями. Вони перебувають на 

межі оказіональних та узуальних слів, відрізняючись від останніх 

нерегулярністю, утворенням для певної мовленнєвої ситуації [224, с. 16]. 

Г. Вокальчук дотримується іншої думки, зазначаючи, що будь-який новотвір, 

незалежно від ступеня його нестандартності, у певному контексті може бути 

незамінним компонентом, що сприяє реалізації авторського задуму            

[34, с. 33]. 

У своєму дослідженні ми спираємося на думку Г. Вокальчук, яка 



 27 

зауважує, що «жоден із запропонованих критеріїв не є самодостатнім для 

ідентифікації власне авторських новотворів з-поміж інших лексичних 

інновацій» [31, с. 9]. 

   

1.5. Словотвірний аспект вивчення оказіоналізмів 

 

          Словотвірний аспект віддавна вважають важливішим, ніж лексико-

семантичний та функційно-стилістичний, оскільки, за свідченням Ж. Колоїз, 

мовленнєві новотвори досить часто демонструють великі резервні 

можливості словотвірної мовної підсистеми [108, с. 5]. Погоджуємося 

з російським лінгвістом А. Ликовим, який зазначав, що «…центральним 

аспектом оказіонального слова є словотвірний. Саме словотвірна 

характеристика оказіоналізму з найбільшою силою може і повинна вказати 

на причини, умови та джерела зародження різноманітних оказіональних 

значень і ефектів в оказіональному слові [130, с. 115]. Досягнення в царині 

словотвору оказіоналізмів є результатом тривалих наукових досліджень 

багатьох вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Щодо цього предметом 

зацікавлення насамперед постають словотвірні моделі, за якими 

утворюються оказіоналізми. Великий внесок у теорію оказіонального 

словотвору зробили О. Габінська [40], О. Земська [87; 88], В. Ізотов [91], 

В. Лопатін [129], Р. Намітокова [142; 143], О. Ликов [130], Е. Ханпіра [210], 

В. Хохлачова [211]. Дослідники визначають способи утворення 

оказіоналізмів і ступінь продуктивності моделей словотвору. На 

українському мовному ґрунті особливості утворення неолексем викликали 

зацікавлення таких науковців, як Г. Віняр [26], Г. Вокальчук [29; 30; 35; 36], 

В. Герман  [47; 48], В. Горпинич [58; 59], О. Жижома [81; 82], Ж. Колоїз  

[108; 110; 114; 116], А. Нелюба [145], Л. Павленко [152], О. Cтишов [188; 

189], В. Чабаненко [214; 215; 216], Т. Юрченко [227]. Більшість дослідників 

диференціює всі способи словотворення на узуальні та неузуальні. 

Є. Карпіловська стверджує, що для встановлення узуальності / неузуальності 
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словотвірних номінацій необхідна тріада мова–норма–мовлення. Функцію 

норми, на думку дослідниці, бере на себе «продуктивний, регулярний зразок 

словотворення». Отже, узуальне / неузуальне словотворення можна 

трактувати як нормативне / ненормативне [94, с. 106]. У сучасній лінгвістиці 

під мовною нормою розуміють «сукупність мовних засобів, що відповідають 

системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування    

у певний період розвитку мови і суспільства» [202, с. 438 ]. Ю. Жабаєва 

кваліфікує опозицію узуальні / неузуальні способи словотворення 

оказіоналізмів як стандартні / нестандартні [74, с. 13]. До нестандартних 

способів утворення неолексем дослідниця уналежнює редеривацію, 

субституцію, контамінацію, тезис. За спостереженнями В. Ізотова, 

«узуальними потрібно вважати такі способи словотвору, що знаходяться 

в центрі словотвірної системи й найактивніше беруть участь у процесі 

словотворення» [91, с. 159]. Узуальні способи автор характеризує як такі, що 

властиві як для узуального, так і для оказіонального словотвору. 

Оказіональними лінгвіст уважає способи, для яких немає узуальних 

прикладів. За переконанням А. Кузнецової, процес утворення оказіональних 

лексем є творчим актом, скерованим не на підпорядкування мовним 

правилам і нормам, а на випробування їхніх можливостей [124, с. 7]. Як 

зауважує Д. Гугунава, оказіональні слова – це не відхилення від норми, 

а інша норма, реалізація можливостей мови, але в інших комбінаціях          

[62, с. 10]. За словами Ж. Колоїз, «неузуальний, або оказіональний, 

словотвір» та «неузуальні, або оказіональні, способи словотворення» 

співвідносяться як загальне і часткове явища: перше є механізмом, що 

відкриває імпліцитні можливості мовної системи; друге – нетипові 

структурно-семантичні механізми продукування оказіональних слів            

[108, с. 14].  

          За спостереженнями Ж. Колоїз, способи творення оказіоналізмів, 

ґрунтовані на використанні узуальних словотвірних ресурсів, що 

характеризують традиційне (нормативне, узаконене) словотворення, потрібно 
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кваліфікувати як узуальні. Способи утворення оказіоналізмів, ґрунтовані на 

використанні неузуальних словотвірних ресурсів, що характеризують 

нетрадиційне (ненормативне, неузаконене) словотворення, потрібно 

кваліфікувати як неузуальні [108, с. 10]. З-поміж неузуальних різновидів 

словотворення дослідниця вирізняє: 1) емансипацію афікса або сегмента 

(«екс», «недо», «дбалець»); 2) субституцію (лівосуддя); 3) контамінацію 

(Лугандон); 4) черезступеневе словотворення (гулагуваний); 5) гендіаліс – 

римоване складання, що передбачає поєднання здебільшого двох 

компонентів, останній із яких сприймається як відзвуччя, або відгомін 

першого (фіглі-міглі); 6) голофразис (тачийясин) [108, с. 126].  

           Черезступеневе (черезкрокове – термін А. Нелюби [145]), творення 

нових похідних, за спостереженням Н. Левун, свідчить про розвинутість 

словотвірної системи загалом, оскільки похідне слово наче з’являється поза 

чергою, раніше за безпосередньо твірне. Отже, у словотвірному ланцюжку 

виявляється пропущеним один (зрідка два) ступінь [126, с. 103]. Якщо 

відповідна лакуна буде заповнена, то зміниться і класифікація відповідного 

способу словотвору. Через таку особливість цього способу не всі мовознавці 

зараховують його до неузуальних  [62, с. 13; 123, с. 25]. Погляд на 

черезступеневе словотворення як на неузуальний спосіб продукування 

похідних зустрічаємо в лінгвістичних розвідках Г. Вокальчук [34, с. 106], 

О. Жижоми [83, с. 12], Р. Намітокової [143, с. 58].  

         Продукування похідної одиниці, на думку Ж. Колоїз, є не просто 

миттєвим якісним перетворенням, а результатом різних аналітично-

синтетичних операцій, що відбуваються у свідомості суб’єкта комунікації, 

воля і розум якого дають поштовх відповідному дериваційному механізмові 

[111, с. 219]. Це й зумовлює потребу дослідження індивідуально-авторських 

лексем у комунікативно-прагматичному аспекті. 
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1.6. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження неолексем             

у художньому дискурсі 

 

Сучасним дослідженням тексту, на думку Т. Радзієвської, властивий 

міждисциплінарний підхід, у якому враховують досягнення функціональної 

стилістики, прагматики, семіотики, теорії комунікації, риторики, 

соціолінгвістики. Якщо в 60–70-ті рр. у лінгвістиці тексту переважали 

структуральні методи і в центрі уваги дослідників були категорії зв’язності та 

цілісності, а сам текст розглядали як лінійну структуру, утворену 

послідовністю мовних знаків, то поступово під впливом ідей мовної 

прагматики та теорії дискурсу здійснено переорієнтацію на аналіз 

комунікативних ознак тексту, пов’язаних з його функціонуванням                   

у суспільній комунікації [168, с. 7]. Сьогодні не викликає сумнівів 

актуальність дослідження дискурсу, адже в межах сучасної лінгвістики 

теорія дискурсу постає як потужна теоретична концепція, у ракурсі якої 

проводять численні наукові розвідки. У різні роки дискурс і текст були 

об’єктом зацікавлення таких вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, як 

Н. Арутюнова [9; 11], Ф. Бацевич [14; 15], В. Богданов [20], Н. Голікова     

[49; 50; 51], А. Загнітко [83], В. Звегінцев [86], О. Кубрякова [121; 122],  

М. Полюжин [159], К. Серажим [178; 179], Дж. Серль [180], І. Сусов [193], 

І. Шевченко [220] та багатьох інших. На сучасному етапі існує кілька 

визначень дискурсу. Український дослідник Ф. Бацевич кваліфікує дискурс 

як тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, 

що має різні форми вияву (усну, письмову, паралігвальну), відбувається           

в межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями                  

і тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, 

психічних, психологічних тощо) чинників, визначені конкретними формами 

життя залежно від тематики спілкування, має своїм результатом формування 

різноманітних мовленнєвих жанрів [15, с. 138]. Н. Арутюнова визначає 

дискурс як текст, «занурений у життя», тобто текст як результат 
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цілеспрямованої соціальної дії, як сукупність мовних, мовленнєвих, 

соціокультурних і прагматичних, когнітивних і психологічних факторів       

[9, 136–137]. В. Звегінцев розуміє дискурс як «два або кілька речень, що 

перебувають одне з одним у змістовому зв’язку» [86, с. 170]. Надзвичайно 

важливим для розумінння терміна «дискурс» є розмежування понять 

«дискурс» і «текст». Попри те, що між текстом і дискурсом багато спільного, 

ототожнювати їх все ж не слід. За переконанням В. Богданова, двома 

нерівнозначними сторонами дискурсу є мовлення та текст, тобто дискурс 

розуміють як усе, що говорить і пише людина, а отже, терміни «мовлення»    

і «текст» є видовими відносно родового поняття «дискурс», що їх об’єднує 

[20, с. 5]. Російський лінгвіст І. Сусов дискурсом називає зв’язні 

послідовності мовленнєвих актів, зауважуючи, що висловлення, передане від 

мовця слухачу, стає текстом, коли його фіксують на письмі (або за 

допомогою звуко-записувального апарату). Текст, отже, постає у вигляді 

«інформаційного сліду» дискурсу, що відбувся [193, с. 40].  Цю думку також 

підтримує К. Серажим, визначаючи дискурс як процес застосування мовної 

системи, а текст – як результат цього процесу [178, с. 10]. М. Кочерган 

розуміє під текстом об’єднану смисловим зв’язком послідовність певних 

знакових одиниць (основними властивостями якої є зв’язність і цілісність),        

а під дискурсом – різні види актуалізації тексту, що розглядаються з погляду 

ментальних процесів і у зв’язку з екстралінгвістичними чинниками            

[120, с.162]. 

          Одним з актуальних аспектів дослідження дискурсу є комунікативно-

прагматичний. Дослідження впливової сторони повідомлення є предметом 

прагматики. К. Серажим тлумачить термін «прагматика» як «співвідношення 

лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників у межах певного типу 

комунікативних ситуацій; наука, що вивчає відношення впливу комуніканта 

(того, хто є ініціатором процесу спілкування) на комуніканта (того, на кого 

спрямоване це спілкування), адресанта на адресата» [178, с. 80].          

З позицій лінгвопрагматики, зауважує Ж. Колоїз, мовленнєва діяльність 
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«становить сукупність мовленнєвих дій та мовленнєвих операцій з боку 

мовця, який продукує мовленнєвий акт, і слухача, що його сприймає»      

[110, с. 223]. Дослідниця наголошує на тому, що в кожній конкретній 

комунікативно-прагматичній ситуації адресант, маючи «деяку інформацію», 

хоче поділитися нею, передати її адресатові, причому кожного разу мовець 

постає перед вибором між кількома альтернативно можливими вербальними 

засобами, за допомогою яких ця інформація може бути передана [110, с. 224]. 

Мовець відбирає і використовує мовні засоби з огляду на їхню 

інформативність та здатність упливу на співрозмовника. На думку 

О. Мерзлікіної, при комунікативному підході до тексту основним чинником 

потрібно вважати його комунікативне призначення або, іншими словами, 

прагматичну сутність, що полягає, зокрема, у передачі через художню 

літературу предметно-логічної, естетичної, образної, емоційної та оцінної 

інформації, об’єднаної в ідейно-художньому змісті тексту в єдине складне 

ціле [140, c. 4]. Прагматична функція, за влучним спостереженням 

Т. Космеди, «пояснює вагомість слова, його оцінну, емоційну, експресивну 

значущість у тексті» [117, с. 129]. На думку Н. Голікової, попри відсутність 

безпосереднього контакту між автором і читачами, комунікативний вплив 

адресанта на численних адресатів є очевидно позитивним, якщо автор-

письменник бездоганно володіє мовою як системою і вміє індивідуалізувати 

кожну лінгвальну одиницю у своєму тексті, викликаючи до неї відповідне 

ставлення й оцінки реципієнтів [51, с. 167].   

Про посилення інтересу до проблеми комунікативно-прагматичних 

особливостей функціонування оказіоналізмів свідчать численні наукові 

розвідки таких мовознавців, як Н. Адах [1; 3], С. Воропай [39], Н. Голікової 

[50], О. Дорофєєвої [66], Л. Дядечко [68], Ю. Жабаєвої [74], О. Жижоми    

[78; 80; 82], Л. Касьянової [94], Ж. Колоїз [110; 111; 116], Ю. Пацули [154], 

О. Ребрія [169], Р. Ріжко [171; 172], О. Турчак [201] та багатьох інших.  

           А. Загнітко зазначає, що найглибиннішою причиною створення 

неузуальних слів є прагнення автора передати нові, доти ще ніким не 
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усвідомлювані почуття, думки, асоціації. Розширення функційних меж 

оказіоналізмів дослідник вбачає у новому мисленні, що вимагає нових 

художніх засобів, а також у мовній особистості письменника: «Чим більший 

креативний потенціал митця, чим загостреніше його суто лінгвістичне чуття 

слова, тим багатшою буде мова митця на ексклюзивні та ситуативно                 

і психологічно вмотивовані поетичні неологізми» [83, с. 209]. На потребі 

утворення нових художніх засобів наголошував також І. Принцевський:      

«У художньому мовленні, особливо в поетичному, що має увиразнену 

експресивність, функційно-комунікативна сторона різко випереджає 

можливості мови як знакової системи» [162, с. 154]. 

           На думку О. Ребрія, кожний окремий випадок оказіональної 

словотворчості відбувається в два етапи – етап формування змістового 

замислу (довербальний) та етап його реалізації (вербальний). На 

довербальному етапі чільне місце посідають семантика та прагматика, адже 

внутрішнє програмування висловлювання (тексту) зумовлено номінативними 

та прагматичними потребами комунікації [169, с. 7]. Як зазначає О. Жижома, 

створення поетичних творів – великий і серйозний процес, це синтез двох 

складників: авторського уявлення про навколишнє середовище та свідомого 

відбору засобів художнього впливу на читача. Для тексту виражальною           

є авторська позиція, яка прагматично скерована та організує сприйняття 

інформації читачем [80, с. 161]. У номінативному плані потреба у створенні 

нового мовного знака може бути викликана прагненням мовця 

концептуалізувати в новій формі зміст, що традиційно реалізують                   

у суспільстві за допомогою узуальних мовних засобів або в найменуванні 

того, що в мові не має прямого однослівного позначення. На процес 

номінації зазвичай впливають прагматичні чинники, що відбивають 

ставлення мовця до денотата. У таких випадках, за словами Н. Адах, 

оказіоналізми виконують номінативно-оцінну функцію [1, с. 12]. Російська 

дослідниця оказіональної лексики Ю. Пацула підкреслює, що індивідуально-

авторським словам властиве «приглушення», «розчинення» номінативної 
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функції на користь експресивної [154, с. 18]. За спостереженням О. Ребрія, 

під прагматичними потребами комунікації традиційно розуміють «потребу 

створення нового мовного знака, викликану прагненням мовця вплинути на 

інших учасників комунікації за допомогою експресивно-оцінно-емоційних 

сем, що обумовлюють доречність появи нового слова на даному відрізку 

мовленнєвого ряду» [169, с. 10].  

           Оказіональне слово з властивою йому незвичайністю, яскравістю, 

високою впливовою силою допомагає реалізації авторських комунікативних 

настанов. О. Дорофєєва окреслює низку складників, що формують 

прагматичний потенціал оказіонального слова: 

        – оказіоналізм виникає через прагнення до інтенсифікації виразності, до 

впливу на почуття і погляди адресата;  

        – у процесі його створення беруть участь прагматично релевантні 

параметри особистості;  

         – оказіональне слово допомагає авторові досягати прагматичної мети 

комунікації – дати оцінку і вплинути на систему цінностей читача;  

        – прагматичні чинники відіграють визначальну роль у процесі прийняття 

новотворів суспільством [66, с. 7]. 

          Р. Ріжко також наголошує на прагматичній дії індивідуально-

авторських лексем, зауважуючи, що «основна мета оказіоналізмів – 

привернути увагу реципієнта та стимулювати його до дешифрування певної 

інформації [171, c. 195]. Дослідниця підкреслює: «Оскільки більшість 

неономінацій в поетичній мові кінця ХХ – початку ХХІ ст. – це 

вербалізований чуттєвий образ-уявлення, то основною метою таких утворень 

є вплив на читача» [171, с. 194]. Н. Бойко зазначає, що адресант здійснює 

«декодування повідомленого номінатором, одержуючи  інформацію не лише 

про об’єкт, а й про емоційний стан суб’єкта мовлення, що закладений             

в експресивному потенціалі лексеми» [21, с. 13].  

Причини утворення індивідуально-авторських лексем найдетальніше 

були описані Н. Бабенко в навчальному посібнику «Оказіональне                     
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в художньому тексті. Структурно-семантичний аналіз». На думку дослідниці, 

поява оказіоналізмів обумовлена такими факторами: 1) потребою точно 

сформулювати думку (узуальних лексем для цього може бути недостатньо); 

2) бажанням автора коротко виразити міркування (оказіоналізм може 

замінити словосполучення чи навіть речення); 3) потребою підкреслити своє 

ставлення до описуваного, дати йому оцінку; 4) прагненням привернути 

увагу до семантики слова, використовуючи незвичну форму; 5) бажанням 

уникнути тавтології; 6) потребою зберегти ритм вірша, а також створити 

риму [12, с. 8]. Перші три причини є основними, але дуже часто виникнення 

оказіоналізмів можна пояснити дією не одного, а відразу кількох чинників.   

          О. Александрова поряд з основними функціями оказіоналізмів називає 

ще й такі: 1) інтелектуально-комунікативну; 2) емотивну, тобто функцію 

передачі почуттів, емоцій, психічного стану адресанта; 3) асоціативну – 

встановлення контакту й перевірки його; 4) імпресивно-вольову функцію 

впливу на адресата; 5) метафізичну – переведення одного знака в інший;       

6) поетичну, що продиктована потребою створити художній образ дійсності 

[5, с. 17–32]. 

         Р. Ріжко виокремлює такі функції оказіоналізмів у поетичних творах: 

         – креативну (задовольняють потребу митця в особистому і творчому 

самовираженні, відбивають переосмислене ним пізнання дійсності); 

         – імпресивну (є результатами реальних вражень автора); 

         – комунікативну: автокомунікативну (відображають внутрішній діалог 

автора з самим собою) й інтелектуально-комунікативну (апелюють до 

емоційної сфери адресата і через неї – до розуму, їх 

використовують для переконання реального чи уявного співбесідника             

в чомусь); 

         – експресивну, зокрема експресивно-аксіологічну (ілюструють чуттєвий 

образ-уявлення, виражають ціннісні орієнтири мовця); 
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         – прагматичну (привертають увагу реципієнта своєю однослівно-

багатокомпонентною структурою та стимулюють його до дешифрування 

імпліцитної інформації) [171, с. 197]. 

         Отже, текст як комунікативний акт виконує прагматичну функцію, дія 

якої починається з підбору інформації та оформлення її за допомогою певних 

мовних засобів у такий спосіб, щоб можна було вплинути на свідомість 

читача й викликати в нього певну реакцію чи спонукати його до дій. Це 

робить актуальним дослідження індивідуально-авторських лексем з позиції 

їхньої прагматичної значущості (функціонування), що дозволить повніше                 

й ґрунтовніше висвітлити цей вид лексики в сучасній українській мові.  

 

 

1.7. Лексикографічний аспект дослідження новацій 

 

          Великим здобутком кінця ХХ – початку ХХІ століття                                

є лексикографічний аспект опрацювання неологізмів, зокрема                          

й індивідуально-авторських лексем. Словник неолексем є зручною формою 

подання результатів опрацювання мовознавцями лексичних новотворів. На 

початку 70-х років ХХ ст. Г. Колесник здійснив лексикографічний опис 

оказіоналізмів М. Рильського [105]. Словникові статті в цьому виданні 

містять такі компоненти, як новотвір, ілюстративний матеріал і вказівка на 

першоджерело. Своєрідні лексикографічні матеріали до словника 

індивідуально-авторських утворень представлені в монографічному 

дослідженні Н. Сологуб «Мовний портрет Яра Славутича» [184], у якому 

письменницька мовотворчість, репрезентована сукупністю оказіональних 

утворень, поданих в алфавітному порядку, витлумачена здебільшого               

з позицій словотвору. До реєстру словника також внесено пасивну лексику, 

що вживає у своїх творах Яр Славутич, – застарілі слова, діалектизми, 
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церковні вирази, терміни. Укладач використовує такі стилістичні позначки, 

як уроч., поет., фолькл., зневажл., церк., книж., заст., діал. 

          Кінець ХХ – початок ХХІ ст. означений посиленою увагою українських 

мовознавців до проблем лексикографічного впорядкування оказіоналізмів, 

про що засвідчує поява дисертаційних робіт Н. Адах [3], К. Брітікової [22], 

Н. Гаврилюк [43], В. Герман [47], В. Максимчука [136], О. Турчак [201], 

Т. Юрченко [227], супроводжуваних словниками-реєстрами індивідуально-

авторських слів. У таких словниках в алфавітному порядку фіксують 

новотвори конкретного автора або представників певного літературного 

угруповання (чи регіону) згідно із сучасними науковими принципами 

лексикографічного опрацювання неологічного матеріалу. 2008 р. вийшла 

друком лексикографічна праця В. Максимчука «Короткий словник 

авторських лексичних новотворів поетів Рівненщини», що започаткувала 

серію «Українська індивідуально-авторська неографія». Це видання                

є першим «регіональним» словником АЛН (авторських лексичних 

новотворів) у поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст., що нараховує понад 1700 

одиниць, зафіксованих у мовотворчості сучасних рівненських поетів.  

Актуальність цієї праці В. Максимчук вбачає «у посиленні інтересу до 

літератури рідного краю, також вона допоможе визначити мовні                

та позамовні чинники, що впливають на авторську словотворчість                        

і літературний процес Рівненщини згадуваного хронологічного проміжку, та 

з’ясувати семантичні особливості АЛН поетів регіону» [135, с. 261]. 

Індивідуально-авторські новотвори ввійшли до реєстрів таких українських 

лексикографічних праць, як «Словник новотворів української мови (кінець 

80-х – початок 90-х років ХХ століття» Г. Віняр, Л. Шпачук [27; 28], 

«Лексико-словотвірні інновації» А. Нелюби [144; 146], «Нове в українській 

лексиці: Словник-довідник» Д. Мазурик [133], «Словник лексичних 

новотворів Михайля Семенка» Г. Вокальчук [34, с. 141–176].       

          2003 р. опубліковано «Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів» 

Ж. Колоїз [113]. Це спеціальне лексикографічне дослідження, що поєднує 
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елементи тлумачного та словотвірного різновидів лінгвістичних словників, 

мета якого, за словами укладача, полягає в тому, щоб «відчути, побачити 

внутрішню форму оказіоналізму, а відтак забезпечити краще і правильне 

сприйняття його структури і семантики» [113, 4]. 2004 р. видано «Короткий 

словник авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття» 

Г. Вокальчук [35, c. 94–492], реєстр якого перевищує 6000 одиниць. Як 

зазначає Г. Вокальчук, лексичні одиниці, представлені в «Короткому 

словнику…», є специфічними репрезентантами мовно-поетичної картини 

світу в українській поезії ХХ ст., допомагають глибше осягнути естетичну 

силу і неповторність українського поетичного слова [32, c. 378].   

           Науковий керівник проекту «Українська індивідуально-авторська 

неографія» Г. Вокальчук зазначає, що лексикографічна фіксація авторських 

лексичних новотворів становить важливу наукову цінність із різних поглядів: 

        – теорії номінації (АЛН демонструють можливості заповнення 

номінативних лакун у лексичній системі мови); 

        – деривації (лексикографовані одиниці виявляють словотвірні потенції 

української мови, засвідчують перевагу одних словотвірних засобів над 

іншими); 

         – психолінгвістичного (розкривають мовно-естетичні пріоритети 

автора, специфіку його світобачення й світосприйняття); 

         – мовно-історичного (АЛН актуалізують певні реаліїї, поняття в мовно-

номінативному просторі соціуму на конкретному хронологічному зрізі); 

         – гуманітарного (словники презентують інтелектуальну еволюцію 

образних засобів поезії в історії літературної мови [30, с. 28]. 

           Проаналізований матеріал засвідчив, що неолексеми було описано за 

такими лексикографічними параметрами, як розташування в алфавітному 

порядку, подання новації в початковій формі, а також у межах 

мікроконтексту, паспортизація проаналізованого фактичного матеріалу. 

Г. Вокальчук наголошує, що в подальших неографічних проектах дослідники 

АЛН мають включати до складу словникової статті такі обов’язкові 



 39 

відомості: 1) тлумачення значення АЛН; 2) фіксацію їхньої частиномовної 

належності; 3) характеристику граматичної форми; 4) порівняльні аспекти 

опису АЛН, наприклад, порівняння з узуальними словами, фольклоризмами, 

АЛН інших авторів тощо – з метою виявлення й увиразнення типового          

й оригінального в структурі, семантиці, стилістичних особливостей АЛН   

[30, с. 31].  

           Г. Вокальчук зазначає, що накопичений практичний і теоретичний 

матеріал в галузі української письменницької лексикографії «дозволяє   

порушити   питання   про   створення   академічних словників 

авторських неологізмів видатних українських письменників і – надалі – 

загального повного словника авторських новотворів в українській літературі 

ХХ століття» [33, с. 55], органічною часткою якого може стати  

запропонований словник оказіоналізмів письменників Дніпропетровщини 

(Додаток Б. «Словник-реєстр авторських неолексем письменників 

Дніпропетровщини»). 

         «Словник-реєстр авторських неолексем письменників 

Дніпропетровщини» містить список скорочень у словникових статтях, власне 

словникові статті, список лексикографічних джерел та список  використаної 

літератури. До нашого словника ввійшли індивідуально-авторські 

оказіоналізми, що мали ретельну лексикографічну перевірку. Словникова 

стаття починається з реєстрового слова, за яким після коми подаємо 

граматичні й стилістичні характеристики з відповідними ремарками; 

ілюстративний матеріал у формі цитат з паспортизацією; а також у разі 

потреби – словотвірно-етимологічну довідку. У статтях-покликаннях 

наводимо реєстрове слово з позначкою див. і те слово, на яке покликаємося. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

          Універсальним диференційним критерієм класифікації лексичних 

інновацій є входження / невходження до узусу, що дає змогу визначити як 

оказіональні всі новації, що наразі не ввійшли до складу лексичної системи 

аналізованої мови і внаслідок цього мають такі риси, як належність до 

мовлення, ненормативність, утворюваність (а не відтворюваність), 

контекстуальна залежність, функційна одноразовість, прагматична 

маркованість. Подібне тлумачення оказіональності дає змогу протиставляти 

оказіоналізми як мовленнєве явище неологізмам як елементам мовної 

системи. 

Поява оказіональних одиниць, у тому числі й авторських, нероздільно 

пов’язана з порушенням мовної норми на всіх мовних рівнях. Відповідно до 

цього серед авторських лексичних новотворів виокремлюють такі різновиди: 

фонетичні, граматичні, лексичні, семантичні оказіоналізми, графодеривати, 

надскладні номінації, неозапозичення, оказіональні сполучення слів, 

юкстапозити. 

         Сучасні вітчизняні та зарубіжні лінгвісти приділяють значну увагу 

вивченню словотвірних особливостей оказіональних лексем, що дають змогу 

не лише визначити продуктивність утворення новацій за певною 

дериваційною моделлю, а й відіграють вирішальну роль під час з’ясування 

їхньої семантики.  

          Переорієнтація наукових досліджень сприяє посиленню уваги до 

антропоцентричного характеру утворення новацій, поява яких є певним 

підсумком пізнання людиною реального світу, її мисленнєвої           

й мовотворчої діяльності, а також визначена комунікативними настановами 

мовця. Мовець відбирає і використовує мовні засоби з огляду на їхню 

інформативність та здатність впливати на співрозмовника. Це зумовлює 

потребу подальшого вивчення функційних особливостей неолексем         

у конкретних комунікативно-прагматичних ситуаціях. 
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         Важливим аспектом дослідження новацій є лексикографічний. 

Словники авторської неологічної лексики дають змогу з’ясувати, для чого 

письменники створюють оказіоналізми, які саме реалії життя перебувають     

у полі особливої уваги митців, за допомогою яких мовних засобів утворені 

нові одиниці. Такі словники відбивають не лише особливості 

світосприйняття окремого майстра слова, а й певною мірою відображають 

національну специфіку життя народу й розвиток його мови.          
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РОЗДІЛ 2 

СЕМАНТИКО-ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛЕКСЕМ               

У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 

      

2.1. Теоретичні засади вивчення семантики 

      

         Однією з найважливіших проблем сучасної лінгвістики є вивчення 

семантики мовних одиниць. За твердженням Л. Мацько, це можна пояснити 

тим, що в мовній семантиці відображено весь пізнавальний і уявний світ 

людини, її зв’язки з природою, з усім людством, та й сама мова» [139, c. 217]. 

Переважно це стосується лексичної семантики (семасіології)  – науки про 

значення слів. Слово семантика (від гр. semantikos «позначальний») дуже 

часто вживають і в розумінні «значення». М. Кочерган наголошує на тому, 

що «останнім часом під семантикою розуміють: а) весь зміст, інформацію, 

передавані мовою або якоюсь її одиницею (морфемою, словом, 

словосполученням, реченням); б) розділ мовознавства, який вивчає цей зміст, 

інформацію» [120, c. 181]. 

Слово являє собою  єдність  плану вираження (звуковий комплекс, 

експонент) і плану змісту (значення).  У змістовній стороні слова виділяють 

лексичне та граматичне значення. Останнє має абстрактний, 

узагальнювальний характер і властиве цілій низці лексем 

(наприклад, значення предметності відрізняє іменник від інших частин 

мови). На відміну від граматичного, лексичне значення завжди 

індивідуальне, тобто це той зміст, що властивий лише цьому слову і не 

міняється зі зміною його граматичних форм. Лексичне значення слова – 

історично обумовлений зв’язок між звуковим і графічним комплексом слова 

з певним явищем дійсності. Саме відношення між означальним 

(словоформою) й означуваним (смисл, асоційований зі словоформою) 

є предметом семантики. Означальне є співвіднесеним, з одного боку, 

з конкретним об’єктом дійсності, який воно позначає, – референтом, або 
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класом об’єктів – денотатом, з другого – з поняттям про цей об’єкт – 

сигніфікатом. Традиційно виділяють такі компоненти лексичного значення – 

денотативний, сигніфікативний  та конотативний. Під денотативним 

значенням розуміємо співвідношення матеріальної форми (звукової або 

графічної оболонки слова) та об’єкта / предмета, що позначений словом, 

тобто – денотата. 

Сигніфікативне значення – це зв’язок між словом і поняттям. Завдяки 

здатності утримувати в пам’яті узагальнене уявлення про предмети, ознаки, 

дії слово стає засобом передачі в мовленні знань і досвіду поколінь, 

є результатом пізнавальної діяльності людей. Без слів неможлива передача 

уявлень про довкілля. Тобто, слово пов’язане з предметом через поняття.  

Цей взаємозв’язок представлено дослідниками у вигляді схематичного 

зображення, зокрема семіотичного трикутника К. Огдена                                  

й А. Річардса («Значення значення» 1923) [176, c. 534]. К. Огден                    

і А. Річардс кути трикутника асоціюють з такими компонентами:  

– символ (слово фонетичне або графічне); 

– думка (узагальнене поняття про клас предметів, що існує у свідомості 

мовця; сигніфікат, концепт); 

– референт (предмет, про який ми думаємо або який маємо на увазі). 

О. Селіванова зауважує, що «сторона трикутника, яка поєднує денотат 

з іменем, позначена пунктиром, оскільки зв’язок між знаком і річчю, як 

уважали позитивісти, не може бути безпосереднім: він опосередкований 

пізнавальною спроможністю людини» [177, с. 534]. 

           Конотативний компонент лексичного значення, на думку Н. Іщенко, 

характеризує ситуацію спілкування, учасників акту спілкування, їхні 

ставлення до предмета мовлення, включає експресивний, емоційний     

та оцінний компоненти [92, c. 24]. За визначенням О. Селіванової, «конотація 

– додатковий компонент значення мовної одиниці, що доповнює її 

предметно-логічний зміст суб’єктивними відтінками оцінки, емоційності, 

експресивності, функціонально-стилістичного забарвлення, а також 
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відтінками, зумовленими соціальними, ідеологічними, культурними, 

ситуаційними аспектами комунікації» [177, с. 249]. Конотація є різновидом 

прагматичної інформації, пов’язаної зі словом, оскільки відображає не лише 

реалії навколишнього світу, а й ставлення до них, що належить мовцю як 

представнику мовної спільноти. 

          О. Селіванова розуміє емотивність як «складник конотативного 

компонента у семантичній структурі мовної одиниці, який репрезентує 

емоційне ставлення носіїв мови до позначеного» [177, c. 142]. Емотивність 

часто ототожнюють з експресивністю, хоч це різні поняття. На думку 

Є. Галкіної-Федорук, емоційне в мові слугує для вираження почуттів,             

а експресивне є засобом  посилення виразності [45, с. 107–108]. В. Дєвкін 

зауважує, що експресивність являє собою виразність, дієвість мовних засобів, 

у той час як емоційність – категорія змістовна, яка передає внутрішній стан 

мовця [64, с. 225]. Щодо співвідношення цих понять Л. Мацько відзначає: 

«Емоційність не завжди є експресивною, вона може мати нейтральне 

вираження, а експресивність породжується не лише емоціями,                          

а й мисленням, інтелектом, волею, етикою та естетикою, конкретним 

світосприйманням мовців» [139, с. 189]. 

Оцінність як мовна категорія безпосередньо повʼязана з пізнавальною 

діяльністю людини. Оцінне ставлення, на думку К. Тараненко,                      

є унікальною антропоцентричною формою світосприйняття, що зумовлено 

особливостями фізичного й психічного складу людини, раціональним, 

творчим характером її мислення. Дослідниця наголошує на тому, що оцінка 

тісно пов’язана з пізнанням: відображаючи предмети та явища об’єктивної 

дійсності, ми водночас пізнаємо навколишній світ та оцінюємо його з певних 

позицій, погляду тих чи тих потреб, прагнень, цілей [195, с. 65]. У лінгвістиці 

оцінність потрібно розуміти як закладену в лексемі позитивну чи негативну 

характеристику людини, предмета або явища. Вона буває імпліцитною 

(виражена однією із сем слова) та експліцитною (властива не конкретному 

слову, а його дискурсивному вживанню). 
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          Серед численних прийомів дослідження лексичної семантики варто 

виділити два основні методологічні напрями: лексикоцентричний 

(словоцентричний, аналітичний, описовий) і текстоцентричний. Перший 

напрям можна назвати традиційним, оскільки він являє собою аналітичне або 

генетичне вивчення значення слова, при якому увагу звертають головним 

чином на діахронічні зміни семантики. При лексикоцентричному підході, на 

думку М. Фабіана, «за об’єкт дослідження приймають значення слова як 

мовного знака, розуміючи під значенням суцільний, недискретний, 

незалежний від контексту семантичний простір» [205, с. 4]. В основі цього 

методу лежить визнання того факту, що слово існує об’єктивно і окремо як 

часточка мовлення і як закріплений у свідомості мовців знак, що має свій 

незалежний від контексту семантичний простір. У другій половині XX ст. 

лінгвістика, не відмовляючись від лексикоцентричного напряму, сформувала 

інший підхід – текстоцентричний, метою якого є синхронічне дослідження 

функціонування семантики лексичної одиниці. Тут межі семантичного 

простору мовної одиниці визначаються не лише обсягом лексичного 

значення виокремленого слова, але й, за спостереженнями Л. Мацько, 

загальною семантикою тексту, його композицією і структуруванням, 

внутрішнім контекстом і підтекстом та ситуацією мовного спілкування    

[139, с. 218]. Обидва ці напрями взаємодоповнюють один одного. 

          Ще одним з важливих і пріоритетних напрямів сучасного мовознавства 

є вивчення системної організації лексики. Як будь-яка система, лексико-

семантична базується на відношеннях, що можуть бути парадигматичними   

й синтагматичними. Найбільшими парадигматичними об’єднаннями               

є лексико-семантичні поля, що, за визначенням М. Кочергана, являють собою 

«сукупність парадигматично пов’язаних лексичних одиниць, які об’єднані 

спільним змістом (іноді й спільними формальними показниками)                      

і відображають поняттєву, предметну й функційну подібність позначуваних 

явищ» [121, с. 211]. Семантичне поле характеризується низкою специфічних 

рис, основними з яких є такі: 
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     – наявність неоднозначних співвідношень лексичних одиниць (синонімії, 

антонімії, гіперо-гіпонімії тощо) і можливість включення у структуру 

семантичного поля відповідних лексичних груп; 

     – об’єднання граматично неоднорідних лексичних одиниць, тобто слів 

різних частин мови; 

      – нечіткість меж і нефіксований склад, що стає причиною перетину 

семантичних полів. 

           Для тематичної групи ознаки поля є актуальними, але порівняно              

з полем її склад більшою мірою зумовлюють екстралінгвістичні чинники. 

Д. Шмельов зауважує, що тематичні групи можна виділити в будь-якій мові, 

але шлях до їх формування залежить від розвитку самої мови: 

«Відображаючи відрізки дійсності, слова пов’язані між собою, як 

взаємозалежні та відображувані ними явища самої дійсності. Завдяки цим 

позамовним зв’язкам лексеми поєднуються в тематичні групи. Хоч виділення 

тематичних груп ґрунтується на позамовних критеріях, воно не відбувається 

поза межами,  встановленими мовою, і тісно пов’язане з характером 

семантичних відношень, властивих певній конкретній мові» [222, с. 13–14]. 

Л. Лисиченко визначає тематичні групи як «слова різних частин мови, 

об’єднані спільним відрізком дійсності» [127, с. 11]. 

          Своєю чергою, тематичні групи (ТГ) можуть поєднувати в собі 

лексико-семантичні групи (ЛСГ). Ф. Філін указує на різний зміст таких 

понять, як лексико-семантична група та тематична група: «У межах однієї 

тематичної групи наявні дрібніші, але тісно пов’язані між собою лексико-

семантичні групи слів» [207, с. 315]. Спільне між тематичними та лексико-

семантичними групами слів полягає, на думку лінгвіста, у тому, що «обидві 

групи відображають пізнану об’єктивну реальність. У цьому плані будь-яка 

лексико-семантична група слів завжди має свою «тему», навіть якщо йдеться 

про групу дуже близьких один до одного синонімів» [207, с. 336].  
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2.1.1. Семантика неолексем у творчості письменників 

Дніпропетровщини 

 

          На окрему увагу заслуговує семантична класифікація оказіональних 

слів. За своєю природою корпус аналізованих одиниць – складний                    

і неоднорідний масив лексики, серед якого можна виділити низку основних 

тематичних груп (ТГ).  Ж. Колоїз наголошує на тому, що співіснування            

і взаємодія природи та людини є основною умовою людського життя. А тому 

й серед оказіональних репрезентантів предметності найширше представлені 

номеми, що об’єднуються навколо концептів «людина» і «природа», де 

перший проілюстровано назвами осіб, другий – назвами живих/неживих 

предметів, реаліями рослинного та тваринного світу, предметами природного                   

і штучного походження [110, с. 122]. Аналіз неолексем, представлених            

у мовотворчості письменників Дніпропетровщини, дав змогу виділити вісім 

ТГ оказіоналізмів, що об’єднують у своєму складі новотвори, у лексичному 

значенні яких наявні інтегральні семи на позначення: 1) персонімів;              

2) соматичної належності; 3) природних явищ; 4) реалій флори і фауни;        

5) результатів діяльності людини; 6) процесуальних ознак;                

7) непроцесуальних ознак; 8) абстрактних назв. 

 

 ТГ неолексем на позначення персонімів 

 

          У мовотворчості письменників Дніпропетровщини найчисленнішу ТГ 

становлять оказіональні лексеми на позначення назв осіб.  Цю тенденцію 

загалом можна помітити у художній літературі. На думку О. Стишова, цьому 

сприяє низка причин, серед яких найголовнішими є зростання ролі 

особистісного начала, позитивної або негативної ролі особи в історії         

[190, c. 72]. 

          У межах цієї ТГ розглянуто 200 індивідуально-авторських неолексем, 

до складу яких входять персоніми, а також прикметникові, дієслівні та 
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прислівникові новації, сконструйовані від назв осіб. Три чверті неолексем 

цієї групи складають субстантивні новації. Семантичний аналіз новотворів     

з урахуванням специфіки їх функціонування в контексті уможливлює 

виділення ЛСГ інновацій – назв осіб, що характеризують їх за:              

1) внутрішніми властивостями; 2) соціальним станом; 3) професійною 

діяльністю; 4) переконаннями; 5) виконуваною дією; 6) віком і родинними 

зв’язками;  7) етнічною належністю та походженням;  8) зовнішністю. 

         1. Найчисельнішою є ЛСГ оказіональних персонімів, що номінують осіб 

за внутрішніми властивостями, наприклад: вовколюди (29, с. 66), лжелюди 

(28, с. 30), псяголоваки (29, с. 18), чорнодумець (41, с. 5), інтерсвинота      

(65, с. 14), людець (57, с. 44), безкорисливець  (21, с. 13), світлотворці         

(43, с. 83), воїн-волелюб (39, с. 200), шалениця (9, с. 114), білодівчинка         

(19, с. 119), лихоборець (41, с. 142), псевдодостойник (29, с. 145) тощо.  

         2. Номеми, що позначають осіб за соціальним станом: грошожерці         

(3, с. 144), напівбосяк (33, с. 58), хмир-міліонщик (40, с. 472), товстосуми-

диплодоки (40, с. 470), новозлодії (40, с. 524), неонерони (45, с. 8), партпани 

(64, с. 35) тощо. У цій ЛСГ домінують неолексеми на позначення 

репрезентантів владної верхівки, у структурі їхніх лексичних значень наявні 

різні конотативні відтінки. 

          3. У ЛСГ назв осіб за  професійною діяльністю  переважають 

оказіоналізми на позначення  представників творчих професій 

(письменників, журналістів, музикантів, акторів тощо): однокурсничок-

редактор (9, с. 13), менестрель-анатом (9, с. 266), спецкор-добряк (33, с. 21), 

фотолірик (31, с. 53), історичок (34, с. 272), літміщани (34, с. 325), поетар 

(34, с. 467),  класик-однокнижник (33, с. 154), секретаренко (33, с. 56), 

диригент-дегенерат (46, с. 23), лицедій-характерник (70, с. 36) тощо. 

          4. Найменування осіб за їх переконаннями та приналежністю до певних 

угруповань демонструють такі новації: дзержинець-єжовець, демократ-

антисталініст (9, с. 80), демократюк (33, с. 182), бюрократик (21, с. 5), 

Наташинці (69, с. 256) та ін. 
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         5. Персоніми, що номінують осіб за виконуваною дією: діставала     

(20, с. 24), оновителі (42, с. 33), Обманович (33, с. 63), шпарувальниця         

(25, с. 209), дощосій (52, с. 32), вивідувач (56, с. 266), харчотрав (64, с. 52) 

тощо. 

          6. У творах письменників Дніпропетровщини спостерігаємо незначну 

кількість найменувань осіб, що репрезентують стосунки між ними та родинні 

зв’язки: велети-сини, матінка-багачка (16, с. 7), брат-яничар (20, с. 42), 

приятель-ворог (30, с. 45), коханка-чингісханка (24, с. 103), внук-синок        

(74, с. 5) тощо. 

          7. Номінації осіб за етнічною належністю та походженням утворюють 

наступну ЛСГ: космолюди (39, с. 28), напівскіф (34, с. 40), чорногоряни, 

чорноморяни (34, с. 189), кацап-негритос (33, с. 24), косміянин (57, с. 85), 

дніпрівградці (69, с. 25) тощо. 

          8. Новації – характеристики людей за зовнішнім виглядом представлені 

нечисленними новотворами, як-от: стовбурчатовусий (9, с. 50), хлипаки-

очкарики (9, с. 105), молодась (29, с. 128), кирпатько (46, с. 39), товстопузик 

(69, с. 326), нездійминога (69, с. 43).      

         Аналіз текстів письменників Дніпропетровщини свідчить про плідні 

словопошуки у сфері індивідуально-авторської номінації осіб. Значна 

частина інновацій мотивована суспільно-політичними проблемами, 

причиною появи інших стало висміювання негативних рис денотата, а також 

бажання авторів створювати взірцевих героїв. 

         Значно скромніше місце у цій ТГ посідають прикметникові, дієслівні та 

прислівникові неолексеми, у структурі лексичних значень яких наявні 

експліцитні семи на позначення осіб. Більшість із них мотивована 

загальними найменуваннями, наприклад: жіночо-підлітково-стариковський 

(8, с. 52), скозачились (19, с. 86), запорожити (33, с. 23), миттєво-чоловічий 

(67, с. 238), дівкою-вдовою (75, с. 121) тощо. Рідко зустрічаємо 

відантропонімні новації, розуміння яких цілком залежить від фонових знань 
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читача: байдувати (67, с. 129), забогунитися (4, с. 39), зевсоподібно             

(68, с. 86), перекучмить (70, с. 29), по-зевсівські (7, с. 22) тощо.  

 

        ТГ неолексем із семою ‘соматичне поняття’ 

 

         Майже дві третини оказіоналізмів цієї ТГ (60 неолексем) представлено 

прикметниковими композитами, другий компонент яких співвідноситься        

з назвою частини тіла людини (лице: -лиций, -ликий; рука: -рукий; брови:            

-бровий; вид: -видий; чоло: -чолий) або істоти взагалі (голова: -головий; горло: 

-горлий; очі: -окий; нога: -ногий; серце: -сердий; тіло: -тілий і под.). Спільний 

компонент (соматичне поняття) накладає певне обмеження на семантичну 

сполучуваність, вказуючи на віднесеність номінації до істоти. О. Рудь 

зазначає: «Поєднання компонентів, що сприймаються як семантично 

несумісні, надає метафоричного значення композитові» [174, с. 5]. 

Дніпропетровські автори, продовжуючи українські письменницькі традиції, 

активно створюють новації зі складниками -  окий, -ликий,  -тілий, -чолий,      

-чубий, рідше серед їхніх новотворів натрапляємо на компоненти -головий,           

-горлий, -губий, -зорий, -ногий, -рукий, поодинокими новаціями представлені 

прикметникові композити з компонентами -зубий, -перстий, -персий, -устий, 

- язикий. За сполучуваністю цих складників з компонентами відповідної 

семантики розрізняємо такі семантичні типи прикметників-композитів,           

у яких перший складник представлений назвами на позначення: 

1) психічних властивостей: хтивоокий (9, с. 63), лукавохребетний (19, с. 45),  

сумнобровий (30, с. 179), гордолиций (29, с. 93), меткоокий (37, с. 46),   

пильноокий  (40, с. 401);  

2) враження, психологічного сприймання: весняночубий (30, с. 169), 

крижинновустий (31, с. 42), бізнесоликий (40, с. 465), громоокий (45, с. 44), 

хмарочолий (44, с. 96), святковоликий (60, с. 120); 

3) кольорів: вогненнобровий (7, с. 21), срібноликий (76, с. 33), білоперстий 

(30, с. 70), блідочолий (45, с. 99), сивоокий (61, с. 85), білогубий (74, с. 41); 
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4) зовнішніх особливостей: тлустотілий (3, с. 144), грижопупий (33, с. 68), 

дивостанний (30, с. 264), янголикий (33, с. 88), юночолий (39, с. 56); 

5) фізичних властивостей: твердотілий (3, с. 210), тремконогий (71, с. 20), 

гострореберний (64, с. 39),  крихкозубий  (74, с. 11) тощо.  

          Оказіональні іменники цієї ТГ представлено здебільшого 

відад’єктивними абстрактними субстантивами: гострозуб’я (7, с. 10), 

сивобровість (8, с. 31), довгоногість (9, с. 18); голоп’яття (24 с. 40), 

круточолість (24, с. 80),  кароокість  (62, с. 39) тощо. 

          У творах дніпропетровських письменників зафіксовано одинадцять 

прислівників і лише три дієслівні новації, мотивувальними для яких стали 

лексеми-соматизми: білоброво (2, с. 93), мільйонноусто (3, с. 168), 

червоногрудо (3, с. 115), світлоброво (12, с. 28), розкісаний  (16, с. 36), 

переочити (27, с. 51), переутроблений (27, с. 49), ласогубо (34, с. 483), 

горичолом (64, с. 47), хмуроброво (67, с. 19) тощо. 

          Отже, компоненти на позначення соматичної належності використано 

переважно під час творення складних неолексем.  

 

ТГ на позначення природних явищ 

 

           Значний вплив на мовотворчість письменників має довкілля, 

кліматичні умови, рельєф та природні зони. Художнє сприйняття об’єктивної 

дійсності відбувається насамперед через світ речей живої природи. «На цій 

основі, – зазначає Ж. Колоїз, – виникає чимало поетичних образів, 

пов’язаних, зокрема, з природними поняттями, що дістали в науковій 

літературі назву натурфактоніми [110, с. 134]. Дослідження художніх творів 

наших видатних земляків дало змогу виявити 290 неолексем, до складу яких 

входять оказіональні натурфактоніми, а також новотвори, у структурі 

лексичних значень яких наявні експліцитні семи на позначення природних 

явищ.  
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           Найширше у творах дніпропетровських письменників представлені 

оказіоналізми, що називають часові відрізки або позначають ознаку чи дію 

через відношення до них (разом 96 новотворів). Часові проміжки можна 

розподілити на поро-рокові та часо-добові. У творах письменників 

Дніпропетровщини спостерігаємо неолексеми, утворені здебільшого від назв 

на позначення весняної й осінньої пір року, поодинокими є новації, 

сконструйовані від назв інших поро-рокових часових проміжків: незимовий 

(2, с. 96), завеснілий (3, с. 243), найсерпневіший (17, с. 127), павутинка-

вереснинка (19, с. 34), травнево-світлий (22, с. 159),  березень-сад (39, с. 11), 

весненний (17, с. 136), літньо-полудневий (55, с. 35) тощо.    

          Низка новацій, сконструйованих від назв часо-добових проміжків, 

широко представлена у мовотворчості дніпропетровських авторів: май-

надвечір’я (19, с. 10), час-гондольєр (14, c. 34), хвилини-кастаньєти             

(15, с. 11), світанково-милий (22, с.124), світанносяйний (34, с. 544), хвилинно 

(39, с. 36), передзахіддя (61, с. 92), щонічно (71, с. 90), краплини-хвилини     

(70, с. 241), світанковіти (75, с. 10), вгодинено (74, с. 68) тощо. 

          Індивідуально-авторські лексеми, що виникли від назв атмосферних 

явищ та видів опадів, представлено 68 новаціями. Найчастіше натрапляємо 

на оказіоналізми, що позначають осінні та зимові  (рідше весняні та літні) 

погодні умови. Автори надають перевагу таким кореневим морфемам, як 

сніг-/сніж-, гроз-, грім-, дощ-, рос-, рідше використовують морфеми криг-

/криж-, лід-, наприкад : підгрімки (3, с. 206), зеленоросий (3, с. 223), снігогон 

(9, с. 257), червоноросся (19, с. 32), ніжно-крижаний (19, с. 115), блискавка-

цвях (38, с. 17), оратор-грім (34, с. 504), засніжжя (43, с. 27), хуртаки       

(43, с. 36), голомороззя (43, с. 36),  здощевлений (42, с. 92), грозовіття       

(40, с. 537),  пахучо-росяний (50, с. 53), дощинки-сльози (70, с. 113) тощо.  

           Особливої уваги заслуговують численні оказіоналізми із кореневою 

морфемою -вітер-/-вітр-, а також інші неолексеми, що містять експліцитні 

семи на позначення рухів повітряного потоку: вітер-мавр (34, с. 294), вітри-

лошата (34, с. 295), вітер-хитроплут (39, с. 51), самумно (30, с. 203), 
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тепловій-весновій (42, с. 38), вітер-серпокрил (41, с. 54), синьовітрий         

(46, с. 47), буй-тур-вітром (40, с. 515), розвітреність (43, с. 20);  завихрено-

багряний (55, с. 30), метало-смерчі (71, с. 34), лобуряка-вітровій  (81, с. 12) 

тощо. Більшість із наведених новотворів представлено іменниковими 

юкстапозитами, які становлять не просту сумативну семантичну єдність,       

а щось якісно нове, що й відповідає потребам поетичного мовлення. 

           Під час конструювання неолексем від назв реалій небесно-повітряного 

простору дніпропетровські автори активно використовують такі кореневі 

морфеми, як -сонц-, -неб-, -зор-, -промін-, -хмар-: білохмарить (4, с. 27), 

небовисся (4, с. 73), києво-небесний (19, с. 15), неболюбці-крани (8, с. 30), 

сонячно-непроминальний (30, с. 206), небокрило (29, с. 86), щиросонячний 

(52, с. 21), струни-промені (57, с. 121), промінність (60, с. 38), осонцений     

(60, с. 67), сонцеп’янко (70, с. 23), підхмарно (74, с. 84) тощо.  

          Оказіональні номінації на позначення природних зон, рельєфу 

здебільшого відображають особливості ландшафту, притаманні саме нашому 

регіону (численні зелені насадження, пагорби, безмежні степові простори, 

піски, якими рясніла Дніпропетровщина до забудови) : глинокруча (3, с. 210),  

гаї-многошуми (19, с. 116), сад-село (34, с. 359), кручі-перелоги (52, с. 49), 

літо-степ, степ-небеса (67, с. 323), піски-кочівники (67, с. 57), цар-поріг      

(34, с. 448), велетні-пороги (51, с. 42), людоборці (пороги) (51, с. 42), Дніпро-

козак (53, с. 43),  одніпрений (75, с. 24) тощо. 

За нашими підрахунками 184 неолексеми цієї ТГ представлено 

субстантивами. У цій групі наявна також значна кількість прикметників (52), 

дієприкметників (12) та прислівників (15), сконструйованих здебільшого від 

назв на позначення часових відрізків, атмосферних явищ (роса, грім, дощ),       

а також об’єктів небесно-повітряного простору. В аналізованих творах 

виявлено 20 дієслівних неолексем, утворених переважно від іменників на 

позначення різноманітних природних явищ. Зазначимо, що новотвори 

здебільшого наділені оновленим образно-асоціативним потенціалом. 
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ТГ неолексем на позначення реалій флори і фауни 

           

          У цій ТГ представлені оказіоналізми, утворені від назв дерев, квітів, 

трав’янистих рослин, кущів, а також їхніх частин і плодів. Примітним є те, 

що письменники Дніпропетровщини під час конструювання новотворів 

використовують здебільшого назви реалій, характерних для флори нашого 

регіону, але, на відміну від ботанічних назв, індивідуально-авторські 

номінації містять не стільки наукові характеристики об’єктів, як емоційно-

оцінні: яблуневиться (35, с. 30), яворіти (4, с. 41), нене-явориха (29, с. 67), 

дуби-мовчуни (43, с. 77), маестро-клен (61, с. 136), сосни-обеліски (71, с. 43), 

барвінково (8, с. 21), неяблуневоцвітно (17, с. 139), мак-дикосій (29, с. 76), 

соняхи-литаври (43, с. 30), грушево (74, с. 74), чебрецевостоокий (75, с. 60) 

тощо. 

         Серед зоонімів вагоме місце посідають номеми на позначення свійських 

тварин. Ю. Кириченко, Ю. Кібець і В. Корж у своїх поезіях на історичну 

тематику створюють неолексеми, що характеризують вірного супутника 

воїна – коня, підкреслюючи як зовнішні, так і внутрішні якості цієї тварини: 

коник-розрайбіда (29, с. 39), кінь-буйногривець (29, с. 18), кінь-сатана (30, с. 

148), коник-сердега (30, с. 148), молодан (29, с. 18); вітри-лошата (34, 

с. 295), вітрун (42, с. 57), пломінь-кінь (42, с. 21). Від назв тварин роду 

собачих автори конструюють такі оказіоналізми: стодогово   (24, с. 10),  

собарлюга (46, с. 48), любовно-собачий (50, с. 48), пособачити  (51, с. 50), 

щиро-щенячий (52, с. 27) тощо.  

         Твори наших земляків презентують значну кількість неолексем,  

сконструйованих від назв птахів, і це не є дивним, адже багато з них мають   

символічний підтекст. Так, орел, наприклад, символізує сміливість, 

волелюбство, гордість; голуб – мир; лелека – злагоду і под.  Ця група 

представлена такими новаціями: зозульно (3, с. 259), орлитися (4, с. 41), 

розтривожено-голубиний (19, с. 53), радісно-злелечений (19, с. 31), ніжно-
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ластівочий (19, с. 14), печально-жайвориний (30, с. 292), переголублений    

(42, с. 12), псевдожайвір  (42, c. 97), солов’ї-язичники (52, с. 13) тощо. 

          Дніпропетровські майстри слова істотно розширюють список 

поетизмів, представлених композитами з другим складником -крилий. Ця 

основа найчастіше поєднується з основами на позначення фізичних                 

і психічних властивостей, наприклад: теплокрилий (2, с. 109), ласкавокрилий 

(3, с. 34), гордокрилий (7, с. 3), барвокрилий (15, с. 38), тихокрилий (19, с. 11), 

сердечнокрилий (19, с.113), тяжкокрилий (79, с. 23) тощо.  

          Отже, у межах цієї ТГ переважають оказіональні субстантиви, 

половину з яких (55 неолексем), складають іменникові юкстапозити, що 

допомагають стисло та влучно  характеризувати як зовнішні, так і внутрішні 

особливості реалій флори та фауни. Також у цій ТГ потрібно наголосити на 

значній кількості складних прикметників (46), переважно утворених від назв 

на позначення реалій тваринного світу. Назви тварин і рослин послужили 

мотивувальною основою для створення двох десятків адвербіальних 

неолексем і п’ятнадцяти дієслівних новацій. 

 

ТГ неолексем на позначення результатів людської діяльності 

 

ТГ складають оказіоналізми на позначення результатів людської 

діяльності, що в науковій літературі дістали назву артефактоніми              

[110, с. 134]. Ця ТГ є доволі чисельною, вона об’єднує індивідуально-

авторські лексеми, що позначають результати творчого здобутку, предмети 

побуту, засоби пересування, пам’ятки архітектури тощо. Письменники 

Дніпропетровщини продовжують традицію створення неолексем на 

позначення понять, пов’язаних з лексико-семантичним полем «мова, слово, 

витвір мистецтва»: пісня-подніпрянка (5, с. 10), сумнопис         (9, с. 113), 

архілегенда (19, с. 43), академтоми (25, с. 30), вірш-великомученик (30, с. 35), 

слово-кресало (30, с. 244), прозострофи (27, с. 95), пісня-ковила (35, с.52), 
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грім-роман (34, с. 339), юнотворчість (34, с. 511), дивотворчість (43, с. 115), 

сонцекниги (40, с. 537), рукописи-рокописи (41, с. 24) тощо.  

          Також чисельною за обсягом є група індивідуально-авторських лексем, 

що номінують реалії штучного походження за результатами та знаряддям 

суспільно-трудової діяльності, предметами побуту, продуктами харчування, 

штучними речовинами, музичними інструментами. Крім іменників, у цій 

групі наявні численні прикметникові, дієслівні та прислівникові новації, 

сконструйовані від артефактонімів: темношатий (4, с. 60), білокрейдяний    

(9, с. 88), ліроструни (15, с. 29), лампадово (14, с. 61), ноти-держзнаки      

(21, с. 31), лірність (22, с. 157), розтабачить (26, с. 205), розкайданений    

(29, с. 86), козацькошликий (33, с. 88), циферблатно (26, с. 110), 

латаноштанний (41, с. 205), бісерно (В. Корж), бетонно (55, с. 259), 

шоколадити (64, с. 27), розпізнай-стрічка (69, с. 224), ляпавка (70, с. 157), 

запортвейнитися (70, с. 162), дзвоноцебристий (75, с. 57) тощо.  

          Мотивувальною базою для кількох десятків оказіоналізмів є назви 

різних споруд, їх частин, а також пам’ятників архітектури: храмно (19, с. 43), 

кам’яниці-велети (9, с. 150), червонястодаховий (9, с. 92), поселяни-доми  

(15, с. 11), синьовежий  (19, с. 17), альтанка-тарілка (21, с. 33), міднодзвін 

(34, с. 84), фонтанитись  (75, с. 57) тощо.    

           Досить широко у творах дніпропетровських авторів представлені 

оказіональні субстантиви, що номінують територіальний поділ, організації, 

об’єднання людей за різними ознаками, а також похідні від них 

прикметникові, дієприкметникові та прислівникові новації: ротно (8, с. 10), 

батальйонно (8, с. 10), Вітчизна-сад (9, с. 166), край-терпеливець (29, с. 135) 

каесемсько (33, с. 176), комунобільшовицький (33, с. 23), літгород (33, с. 178), 

постчекістський (27, с. 189), родацький (29, с. 74), літколгоспівський         

(28, с. 22), опричницько-гулагівський (40, с. 532), аукціонно (40, с. 474), 

вічноукраїнний (55, с. 259), напівтуристський-напіввійськовий (57, с. 314), 

гебешно (64, с. 32), засересерений (64, с. 50), скадебешений (64, с. 27), 
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засибірено (67, с. 50), поколінно  (67, c. 270),  Галактика-Україна (69, с. 38), 

Кучма-ленд (69, с. 32) тощо. 

           

 

ТГ на позначення процесуальної ознаки 

 

         ТГ формують 120 новотворів, об’єднаних на основі вираження певної 

процесуальної ознаки. 50 неолексем представлено дієслівними 

оказіоналізмами, переважно юкстапозитами. За значеннями їх можна 

розподілити на ЛСГ, що характеризують: 

         – ментальні процеси або служать відображенням настрою: розслабишся-

розчулишся (9, с. 127), згадував-усвідомлював-обуденював (19, с. 45), 

журиться-дріма (41, с. 85), прихиляється-голубиться (41, с. 209) тощо;  

        – мовленнєву діяльність: питаєш-катуєш (15, с. 43), запитав-прохрипів 

(21, с. 68), ублагав-умолив  (21, с. 38), вітали-голосили (33, с. 68), квилять-

віщують (30, с. 5), кричу-мовчу (32, с. 30), перешепотіли-похилились           

(74, с. 77) та ін.; 

        – переміщення: обходити-об’їздити (21, с. 97), танцюють-плавають   

(21, с. 8), в’їхали-прокралися  (29, с. 56); 

        – дію: стиснув-притримав (21, с. 62), напівукрасти (30, с. 169), 

чекають-виглядають (29, с. 8), б’є-полоще (35, с. 56), співати-відробляти 

(37, с. 50), возковтнутися (64, с. 48),  вовтузилися-гризлися (45, с. 119), 

крилатіє-росте (45, с. 27), гойдавсь-миготів (41, с. 73), лине-плине             

(41, с. 198), розвтілитися (57, с. 213), рветься-б’ється (74, с. 52).  

          До цієї ТГ уналежнюємо й 30 іменників, здебільшого абстрактних, що 

позначають власне опредметнену дію чи стан, результат опосередкованої 

об’єктом дії, а також ті, що номінують поняття через ознаку за дією: 

ненавиддя (11, с. 118), вибачальність (21, c. 74), самодослухання (41, с. 194), 

чинопочитання (40, с. 561), клич-перелетич (41, с. 220), словопад              

(51, с. 147), м’ясожерство (51, с. 35), закип (60, с. 81), злетність (63, с. 12), 
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розбазар (60, с. 8), розжув (60, с. 8), многотруддя (60, с. 76), замісище       

(60, с. 5), доброживізм (64, с. 23), збирки (80, с. 10) тощо.   

          В аналізованих творах письменників Дніпропетровщини спостерігаємо 

незначну кількість складних прикметників, другий компонент яких містить 

сему «дія»: бистролетий (3, с. 149), дзвінкостійний (8, с. 13), легкосяйний    

(7, с. 34), дрібнопозначений (34, с. 295), скорописаний (34, с. 438), 

смердопахосний (57, с. 237), серпоносний (75, с. 11), стомножний (75, с. 64), 

часовибраний (74, с. 109) тощо.  

          До цієї ТГ уналежнюємо також дієприкметникові новотвори, 

мотивовані дієсловами:  неодлюблений (41, с. 221), вицілований (41, с. 23), 

розкашляний (69, с. 289). 

 

ТГ неолексем на позначення непроцесуальної ознаки 

 

          Закономірним є те, що переважну більшість неолексем цієї ТГ 

становлять різні за будовою прикметникові новотвори, що допомагають 

розкрити внутрішні властивості денотатів, передають широку гаму 

кольорових відтінків, почуттів, а також характеризують те, що людина здатна 

сприймати органами чуття. Наприклад: нуднооднакові доми (9, с. 166), 

розгублено-гучний поклик (9, с. 219), граційно-простий словниковий запас  

(9, с. 224), насторожено-німа тиша (9, с. 268), ненавзаємне тіло (11, с. 119), 

темно-принишклий день (19, с. 71), повнодуже слово (19, с. 8), замріяно-

тихий ліс (22, с. 131), пекучо-солоний поцілунок (38, с. 57), червиво-чемні 

слова (27, с. 70), гордоюні уста (30, с. 176), ерзац-молодцюватий гонор       

(27, с. 190), необожевільне кубло (46, с. 10), сизо-кришталеве море (55, с. 35), 

брунатно-матове обличчя (57, с. 110), оскомно-пахучий налив (74, с. 106), 

дрібнобуденна балаканина (80, с. 5) тощо.  

          Наявність значної кількості прикметникових інновацій у творах поетів            

і прозаїків Дніпропетровщини свідчить про їх посилену увагу до пошуків 

нових виражальних засобів для позначення статичних ознак предметів і явищ 
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дійсності, що допомагали б виразніше передати світобачення                            

і світосприйняття митців. 

           Серед інших частин мови, сконструйованих від назв на позначення 

непроцесуальних ознак, активним використанням відзначені прислівники, 

поодинокими прикладами представлено абстрактні іменники та дієслівні 

новації: відглибинитися (2, с. 171), прозоритися  (4, с. 31), відверто-

сповідально (9, с. 20), виголублений (9, с. 23), завгучнішки (11, с. 136), 

висвітлено-чесно (19, с. 15), холодносріберність (30, с. 331), незбагненно-

голосно (30, с. 216), тихосердно (24, с. 68), біло-синьо (34, с. 295), послідовно-

поштиво (40, с. 520), здаленіти (43, с. 112), здичавіло-здичіло (51, с. 137), 

сумовито-манірно (69, с. 296), напівпоблажливо (69, с. 254), ніжно-грізно 

(71, с. 35), первісно-дико (74, с. 28), вчервонитися (75, с. 57), відсиніти        

(75, с. 57),  тишити (79, с. 23), велично-жорстоко (81, с. 35) тощо. 

          

ТГ неолексем, утворених від абстрактних назв 

           

           Неолексеми, сконструйовані від абстрактних назв, також представлені 

у мовотворчості письменників Дніпропетровщини. Найчастіше автори 

поетизують різноманітні почуття і психічні процеси (надія, провина, тривога, 

любов, печаль тощо), а також такі поняття, як доля, душа, дух, суть, біль. 

У цій ТГ домінують оказіональні іменники (65): напівзнадія (8, с. 42), 

дрібносуєта (19, с. 59), еколого-біль (19, с. 65), біль-звір (21, с. 36), 

мертводухість (27, с. 168), злотосуть (28, с. 4), правдосуть (29, с. 102), 

жарина-надія (30, с. 301), пранадія (30, с. 51), гіркотривога (30, с. 221), 

провина-горобина (30, с. 160), свіжосила (34, с. 544), терзаннячко   (41, с. 18), 

світлочуття (45, с. 18), біль-молодик (49, с. 14), прамуки (50, с. 27), 

мілкодушшя (60, с. 131), біль-тривогонька (60, с. 225), пестунка-слава        

(60, с. 48), світоволя (67, с. 212), відчай-туга (67, с. 74), недолюбов (69, с. 53), 

молекули-душі (73, с. 26), блукачка-душа (79, с.7), гріховир (79, с. 31) тощо. 

Рідше автори конструюють прикметникові (16) та прислівникові (10) 
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неолексеми, лише двома прикладами проілюстровано дієслівні новації: 

тисячогранно (16, с. 28), тонкоспогадний (19, с. 37), зеленомлостий           

(19, с. 14), глевкодухий (33, с. 22), впівпечалі (34, с. 402), впівмети (34, с. 402), 

темнодухий (40, с. 492), стогрішно (40, с. 568), пітьмавитись (40, с. 423), 

зеленодумний (19, с. 14), первинносутній (55, с. 259), обезсмертніти          

(74, с. 49), срібнопечальний (28, с. 24), чорносмутний (28, с. 42) тощо. 

Більшість неолексем цієї ТГ демонструють поєднання колірного компонента                  

з номінацією психічного стану, психічного сприйняття, що є ознакою 

асоціативного поетичного мовомислення дніпропетровських письменників.  

         Отже, словотворчість письменників Дніпропетровщини характеризує 

наявність значного за обсягом корпусу оказіональних номінацій (1800), поява 

яких зумовлена безпосереднім впливом чинників позамовного характеру – 

соціальних, культурних, побутових, історичних, географічних та ін. 

  

2.1. Некомбіновані способи утворення неолексем 

 

          У цьому підрозділі маємо на меті проаналізувати оказіоналізми                   

у словотвірному аспекті, виявити продуктивні та непродуктивні способи 

утворення оказіоналізмів. Аналіз похідних номінативних одиниць, на думку 

Ж. Колоїз, варто здійснювати як з позицій власне дериватології, так                  

і зважаючи на здобутки теорії дериваційних відношень. Відповідно до 

останньої, «між дериватом та його дериваційною базою встановлюються як 

формальні, так і смислові зв’язки, означені поняттям «формально-семантична 

мотивація» [110, с. 115]. Словотворення (деривація) – це процес утворення 

похідних слів (дериватів) за допомогою формальних засобів за 

дериваційними правилами та словотвірними типами. В. Горпинич зауважує, 

що під словотвірним типом у мовознавстві традиційно розуміють схеми 

побудови дериватів, що характеризуються спільністю трьох параметрів:        

1) частиномовної маркованості твірної основи; 2) семантичного 

співвідношення між похідними і твірними; 3) формального співвідношення 
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між похідними і твірними, а саме спільністю способу словотворення, для 

афіксальних способів – тотожністю афікса [59, с. 99].  

          Традиційно в науковій літературі способи словотворення розрізняють 

за: 1) лексико-граматичним характером твірної бази і словотвірних засобів 

(морфологічний, морфолого-синтаксичний, лексико-синтаксичний, лексико-

семантичний); 2) за різновидом основних компонентів словотвірних 

формантів (афіксальні, основоскладання, абревіація). Сучасна типологія 

способів словотвору, відзначає Ж. Колоїз, ґрунтується на уніфікації критеріїв 

чистих / змішаних, прямих / зворотних, узуальних / неузуальних 

протиставлюваних різновидів [108, с. 11]. Чисті та змішані способи різняться 

між собою кількістю словотвірних засобів. Чисті ґрунтуються на 

використанні якогось одного форманта (суфіксація, префіксація, флексійний 

спосіб, основоскладання, абревіація). Змішані способи відрізняються від 

чистих одночасним використанням кількох формантів (префікса і суфікса, 

префікса й постфікса, інтерфікса й суфікса тощо). Словотворчі елементи, за 

допомогою яких продукують оказіоналізми, дублюють загальномовні, ті, що 

використовують для утворення узуальних слів. За спостереженнями 

Ж. Колоїз, специфіка виникнення оказіональних лексем полягає в новій, 

часто довільній комбінації відомих у мові коренів (основ) слів і службових 

формантів, що забезпечує появу нових семантичних відтінків [113, с. 41]. 

Наведені способи є зразками прямого словотворення.  Прикладом зворотного 

словотвору є редеривація (усічення). Сутність цього способу, як зауважує 

В. Горпинич, полягає в тому, що твірне слово усікається і до усіченої частини 

додається нульовий суфікс із нульовим закінченням. Під час цього процесу 

може відбуватися зміна наголосу і чергування кінцевих приголосних           

[59, с. 116].   

          З-поміж чистих способів утворення оказіоналізмів у мовотворчості 

письменників Дніпропетровщини виокремлюємо такі:  1. префіксальний;       

2. суфіксальний; 3. флексійний; 4. власне основоскладання; 5. абревіація. 
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2.2.1. Префіксальний словотвір 

 

          Префіксація – це приєднання префікса до цілого слова й утворення 

деривата того самого лексико-граматичного класу. Загальнопоширеним          

є твердження про те, що префіксація в українській лінгвальній практиці – 

привілей дієслів. Однак, за словами О. Стишова, характерною особливістю 

української мови кінця ХХ – початку ХХІ століття є активізація іменної, 

зокрема прикметникової та іменникової, префіксації [188, с. 160].  

          Частина префіксів, що письменники Дніпропетровщини 

використовують для продукування оказіоналізмів, співвідносна                       

з прийменниками й розвинулася на їхній основі. До них належать форманти 

без-, над-, понад-, поза- роз-. Префікс без- вказує на відсутність предмета, 

позначеного дериваційною базою : Щось дослухає (беззвук а чи звук?). Десь 

джміль органить (60, с. 167). Формант над- передає значення «перевищення 

міри, ступеня вияву ознаки»: Так буває: відлига чи просвіт віконний, / Дотик 

твій надчеканний зриває чеку (14, с. 56); Світлові потоки – надреально 

чесні – / Просто неймовірні, просто незаконні (75, с. 43). У певних ситуаціях 

префікс над- вступає у синонімічні відношення з префіксом супер-. 

Несумісність української основи та іншомовного форманта створює потрібну 

в контексті контрастність: А ви – за бугром купуєте суперхатини …(24, с. 4); 

Мені здається, що цей напій для горил, або для якихось надлюдей, 

термінаторів із суперпечінкою, яка може перетравити таке пійло           

(68, с. 395).  

          Питомий префікс поза- може виражати оцінку, підкреслюючи 

перебування за межами того, що названо твірним словом: Він такий не 

схожий на наших філфаківських, такий позапартійний, 

позакомсомольський, позармійський, такий природний, легкий (70, с. 230). 

Префікс роз-, зауважує Ж. Колоїз, надає неузуальним іменникам значення 

«надмірності» [108, с. 23]: Її на розмін не пускай дрібний / на модних 

розбазарах часу (56, с. 8); Хто мені про тебе розповів? / Батьків сад чи 
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темний розшум сосен (3, с. 80). Оказіональність віддієслівного новотвору 

може бути досягнена поєднанням семантично невідповідних морфем: Він 

ніби розвтілився, як тоді, під аркою, коли душу відокремили від тіла          

(57, с. 213). 

          В узуальній словотвірній практиці префікс не-, за словами 

Г. Вокальчук, належить до активних засобів продукування нових лексем зі 

значенням «повне заперечення того, що назване твірним словом» [34, с. 114]. 

У мовотворчості письменників Дніпропетровщини спостерігаємо лише 

поодинокі приклади оказіональних дериватів з префіксом не-: Все частіш 

вслухаються крізь сльози / В теплий, незимовий голос твій (2, с. 96);              

Я в зоопарк ніколи не піду. / Там на неволю дивляться за плату. / Сидить 

німий, беззубий какаду, / а поряд гриф давно вже некрилатий (64, с. 16).                 

У першому прикладі оказіоналізм незимовий є контекстуальним синонімом 

до прикметника теплий, передає значення «дружній, прихильний». Новотвір 

некрилатий не може стати синонімом до узуального прикметника безкрилий, 

адже позначає не відсутність крил, а їх атрофованість, що є наслідком 

перебування в неволі. У поезії М. Дяченка натрапляємо на прислівниковий 

неодериват, що є образом-антитезою до хрестоматійної індивідуально-

авторської лексеми П. Тичини – яблуневоцвітно, за допомогою якої митець 

створив картину внутрішньої гармонії ліричного героя: Одному серцю           

у цьому світі незатишно, / одному серцю у цьому світі непросто, / одному 

серцю у цьому світі неяблуневоцвітно (19, с. 135).  

          На думку В. Чабаненка, словотвірний тип іменників з префіксом пра-, 

що вказує на давність чи далекий у часі родинний зв’язок, тепер                       

є непродуктивним і лексично обмежується всього кількома назвами (праліс, 

прамова, праістота, праісторія, прабатьківщина, праотець, прадід, 

прабаба, прарід, прародич, правнук, правнучка) [215, с. 112]. Мовотворчість 

письменників Дніпропетровщини презентує новотвори, що порушують 

норми емпіричної продуктивності й семантичну системність названого типу. 

Наприклад, у поєднанні з абстрактними іменниками цей формант підсилює 
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їхню якість, наголошує на більшій значущості: Вдягни його в ошаття             

з пранадії, / Дай крихту сподівань йому й мені (30, с. 51); Мене засуджують 

хрести на вічні прамуки Тантала (40, с. 27); Не з прагординь моя звелась 

зоря, / Хто заперечить, той себе одурить (32, с. 40).  Дериваційною базою 

оказіональних похідних іноді є конкретні іменники. Префікс пра- у структурі 

їхніх значень підкреслює первинність поняття, названого мотивувальною 

основою: Мене цькують лукавство і огуда, / Прапагорб Кия – брам не 

відчиня (27, с. 80); І хто скаже мені, де ж воно, празерно, / де ж воно 

пранасіння? (40, с. 115). Цей формант використовують і для продукування 

неузуальних прикметників, зрідка числівників, у яких він посилює 

інтенсивність вираження ознаки: Давно спалив праюні сни / Припаркував 

минуле (29, c. 188); Спить козацький прамогутній дуб (34, с. 229); 

Праперше, ще з часів «до себе», / з якихось прадалеких днів (51, с. 87);           

У пралісовій чорній бороді / Сьогодні, мабуть, папороть цвістиме (52, с. 13). 

В. Герман відзначає, що актуалізація спільнослов’янського префікса пра- 

загалом характерна для української літератури ХХ ст. [47, с. 7]. У романі Лесі 

Степовички «Шлюб із кухлем пільзенського пива» (69) помічено ще один 

приклад використання префікса старослов’янського походження, що має 

значення «чужий»: Іноспеціалісти прогулювалися у червоних комбінезонах  

(69, с. 220). Одним словом авторка позначає іноземних фахівців, які прибули 

за програмою обміну досвідом.  

          Під час утворення оказіоналізмів, крім власне префіксів, доволі часто 

послуговуються й префіксоїдами – «першими елементами композитів, що 

співвідносяться із повнозначними словами і повторюються у багатьох 

словах» [98, с. 328]. У своїй мовотворчості дніпропетровські автори 

використовують такі власне українські префіксоїди, як все-, напів-. 

Префіксоїд все- передає значення «повноти якості, вираженої другою 

частиною слова»: Був чарок на столі всекриштальним ряд (59, с. 14); 

Козаки ми, козаки ми, козаки, / Шаблі наші – всеправдешні вояки (29, с. 147); 

…І крутиться подвійною петлею / всецарственна вісімка на боку (74, с. 13). 
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Префіксоїд напів- виражає в українській мові оцінку ознак та дій як таких, 

що реалізовані лише наполовину, і поєднується найчастіше з віддієслівними 

прикметниками. В узуальному словотворі, як зазначає Н. Клименко, цей 

формант доволі рідко використовують для створення іменників – назв осіб 

(напівдикун, напівзлидар, напівкочівник, напівсирота) [99, с. 161]. 

Дніпропетровські письменники поповнюють цей ряд трьома 

оказіоналізмами: Але Фідель – не характерник: / Він може так і може сяк – / 

Напівмитець, напівбосяк (30, с. 58); І що йому ті афінян докори, – / Чому, 

мовляв, їх судить напівскіф? / Він – Демосфен. Йому моря і гори / ще за 

життя створили вічний міф (34, с. 40). Префіксоїд напів- привносить            

в структуру лексичного значення новацій елемент зневаги. Цей формант 

також використовують під час утворення іменників зі значенням 

процесуальної ознаки, як-от: напівобшук, напівдопит (54, с. 254). 

Експресивність новотворів значно зростає за умови, коли дериваційною 

базою є лексеми на позначення абстрактних понять:  Жіночність 

вранішнього моря – Напівнадія, напівглум (8, с. 42); …Напівбожевільний, 

напівбездоганний, / До всього ще має характер органний… (26, с. 12). За 

допомогою префіксоїда напів- також утворено кілька дієслівних новацій: 

напіввинести-напіввивести (13, с. 62), напівукрасти (30, с. 169). 

          Продукуючи оказіоналізми, українські письменники досить активно 

використовують кількісні компоненти, що, на думку Ж. Колоїз, так само 

можна кваліфікувати як префіксоїди [108, с. 26], наприклад: Їм в спадщину 

залишимо скарби / сердець, які вела у вир доби / первозоря братання 

невгасима (42, с. 19);  І скільки хочеш спогадів приклич: в усі часи була та 

мить врочиста, / коли крізь сотні ликів і облич / уперше проглядало 

первомісто (51, с. 9). Домінують у низці таких оказіоналізмів неолексеми із 

префіксоїдом сто-, що поєднується з лексемами на позначення недискретних 

понять. Подібні новації автори здебільшого використовують для передачі 

внутрішніх станів ліричних героїв: Глянь мені в душу, Людмило: / Там – 

крижані солов’ї / Так стопечально, зболіло / Шепчуть сльозі: «Ми – чиї?» 
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(30, с. 299); Ти – моя берегиня, Марія, / Стопечальна, столеза блакить         

(30, с. 179); Хоч ми не винні – стопровинні, –  / Цвіт України вже не 

нам…(29, с. 33); Втямить торгашам бракує розуму, / що планетою 

стогрішно торгувать (40, с. 568); Стоживописне май-надвечір’я (19, с. 10); 

Мільйонновічний кристалічний щит (5, с. 27). Наведені оказіоналізми 

виявляють тенденції до метафоризації через гіперболізацію числівника. 

          Для мовотворчості не лише дніпропетровських, а й загалом 

українських авторів характерне широке використання префіксів                        

і префіксоїдів іншомовного походження, що зумовлено міжмовними 

контактами, потужним впливом глобалізаційних процесів на мову.                   

В оказіональній деривації письменників Придніпров’я представлені такі 

запозичені форманти: анти-, архі-, гіпер-, екс-, інтер-, нео-, пост-, псевдо-, 

супер-. На думку Н. Клименко, специфічна роль дериватів з префіксом анти- 

полягає в тому, що вони не називають певний об’єкт, а окреслюють те, чим 

він не є або чим відрізняється від уже названого, поіменованого за 

характерними ознаками [99, с. 84]. Митці Дніпропетровщини демонструють 

кілька подібних неодериватів: Начебто в ясний день запрацювали дивні 

антипрожектори, чиї лінзи випромінювали потоки мороку (56, с. 194); Тебе 

цікавить вогонь мій чи назва, / День зачинання чи антидень (75, с. 49); Вони 

раптом опинилися поряд із джерелом антисвітлового променя (56, с. 194). 

Лише одним прикладом представлено формант архі-, що надає новотвору 

значення «занадто надуманої історії»: Було вічно й голубо, храмно й шепітно 

у цій створеній мною архілегенді (19, с. 43). У фантастичному романі 

В. Савченка «Під знаком цвіркуна» (57) презентовано кілька іменникових та 

одна прикметникова новація з префіксом гіпер-, що допомагають авторові 

відтворити надможливості неземних істот: гіперслух, гіпермова, гіперголоси 

(57, с. 18), гіпермовний (57, с. 109). 

          До списку емоційно забарвлених одиниць потрапляють неолексеми           

з префіксоїдом інтер-. У радянській ідеології, відзначає Н. Клименко, 

інтернаціональне пропагували як першовартісне, а національне як щось 
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другорядне, а часто і як націоналістичне [99, с. 157]. Заперечення такої 

парадигми спричинило появу низки слів зі зниженою оцінкою явищ, 

наприклад: І плодилася інтерсвинота / на сивусі і на матючні (65, с. 14); 

Вчила матір продавати на інтербазарі – в штовханині матюкливих, п’яних 

яничарів (65, с. 33). Особлива експресивність новотворів досягнута 

поєднанням іншомовної усіченої основи з питомою розмовною лексикою.  

         До лексичної групи слів зі значенням неповної відповідності нормі 

належить неолексеми з префіксом псевдо-, як-от: Псевдодостойник 

розохотиться: / В дні скрути отаке чи й тра’ ? (29, с. 145), Нездатність 

полюбить – Це острів бездуховності, / Закутий у граніт / Чиєїсь 

псевдоскромності (34, с. 441); У сні лиш поталанило / йому своє вчинити: 

котрогось псевдожайвора / він заманив у сіті (42, c. 97). Новація 

псевдодостойник відзначена особливим іронічним забарвленням завдяки 

поєднанню іншомовного префіксоїда й застарілого іменника слов’янського 

походження, що позначає особу, яка має вищий духовний, військовий чин 

або посідає керівну урядову посаду. Номеми з формантом лже- 

демонструють позірну схожість об’єктів або їхніх ознак, указують на їхню 

погану якість, наприклад: Годувала із власних грудей – / Для кривавих утіх 

лжелюдей (28, с. 30); Та врешті витисли, як з каменя росу, / 

псевдонатхненних істин лжекрасу (41, с. 55); Тримає віжки й досі ще 

Мушкетик, / Хоч вітер збив лжеленінський кашкетик (33, с. 47); Живемо, як 

лжелебеді, в парі, Крила болю давно не свої… (27, с. 43). Можливо, 

новотвором лжеленінський Ю. Кириченко підкреслює здатність письменника 

підлаштовуватися під зовнішні обставини. Як відомо, лебедина пара               

є символом вірності й відданості, тож новотвір лжелебеді викликає в уяві 

зворотні асоціації.  

          Функцію позначення часових характеристик в оказіональній деривації 

письменників Дніпропетровщини виконують префікси пост-, екс-, нео-:   

Екс-комуніст і поставантюрист, / Він цінний, як вулканоземлетрусик      

(33, c. 56); …Та з якогось необожевільного кубла / долинули голоси 
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псевдонімічних коментаторів (46, с. 10); Був хлопчак для кримінальних ігор – 

/ В постчекістських босів на підхваті (27, с. 189); Де всі оті кати – 

неонерони, / що снили нас у землю закопать (45, с. 8). Емоційно-оцінна 

конотація останнього новотвору обумовлена вживанням множинної форми 

іменника – власної назви, крім того, спостерігаємо семантичний зсув власної 

назви у бік загальності, метафоричності, символічності, що чіткіше 

проявляється завдяки використанню форманта нео-. Г. Віняр зауважує, що 

в українській мові часовий префіксоїд пост- з’явився порівняно з іншими 

європейськими мовами досить пізно – лише в 80–90-х роках ХХ ст.            

[26, с. 13].  

  

2.2.2. Суфіксальний словотвір 

 

         Суфіксація є різновидом морфологічного словотворення, формальним 

показником якого є суфікс. О. Селіванова зазначає, що, на відміну від 

префіксів, суфікси приєднуються до основи, а не до слова, здебільшого 

змінюють частиномовний статус, категорійні ознаки, морфонологічний 

вигляд твірного слова [177, с. 594]. З огляду на те, що суфіксальний спосіб 

дуже активно використовують в інноваційному словотворі, доречним буде 

розглянути особливості продукування оказіоналізмів відповідно до 

частиномовної належності.  

           Суфіксальні іменники тематично різнопланові. Мовотворчість 

письменників Дніпропетровщини презентує значну кількість абстрактних 

оказіональних іменників, під час продукування яких найбільш затребуваним 

є суфікс -ість, приєднуваний найчастіше до прикметникових основ. 

Г. Вокальчук так характеризує подібні новації: «Забарвлення новизни в них 

ніби стирається завдяки високій продуктивності словотвірного типу, за яким 

вони сконструйовані. Такі слова ніби приховано існують в мові, і потрібен 

лише певний екстралінгвальний стимул для появи їх у мовленні» [34, с. 44]. 

Для кращого розуміння семантики новацій вважаємо за потрібне розглядати 
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їх у межах контексту. Значну кількість подібних неодериватів письменники 

вживають на позначення психічних станів людини: Я ще не звик до твоєї 

таємничої мушлеподібності   (50, с. 41); Етнічний калічили хребет нації, / 

Осмислено, не без грації… / Результати давно відомі – Мертводухість 

газдує в домі… (27, с. 168); Вітаю круточолість чуваша: / На сонячність 

наструнчена душа…(24, с. 40); Люблю твоїх людей / з козачістю в руці – 

Твоя сталева кров / В артеріях країни (75, с. 15). Іменник козак має 

потужний заряд позитивної оцінки, адже здавна козак у думах і помислах 

українців уособлював народну силу духу, незламність у боротьбі                     

з поневолювачами. Саме тому відприкметниковий неодериват козачість 

поєднує у своїй семантиці такі поняття, як хоробрість, відвага, самопожертва.  

         Абстрактні іменникові новотвори також вживають для відображення 

пейзажів та особливостей зовнішнього вигляду людини: Зірка пагін пуска       

в сизоперість вікна (6, с. 22); Грудневість, біла-біла даль, / З-за лісу – 

клубочінь туману (60, с. 281); Господарка приймальні вималювалася на порозі 

у  всій своїй оголеній довгоногості (9, с. 18); А вже на тому денці квітло 

щось, / Те «щось» то раптом бралося на морозь, / То мало кароокість нас 

обох, / Шукало собі імені якогось (62, с. 39) тощо. Останній неодериват, на 

нашу думку, вказує не лише на зовнішні особливості, а й підкреслює 

схожість світосприйняття.  

          Неолексеми вживають на позначення опредметнених дій, якостей          

і властивостей недискретних предметів, природних станів та вимірів: В чорну 

добу бездержавності / Укри жили в захалявності… / А як доба розсіяла, / 

Інша нас тьма підім’яла: Ходимо кляті і м’яті, / Служачи лопухом’яті…    

(25, с. 24). В цю пору, мій любий, в цю пору / Терпкавістю дихає кожна віть. 

/ Чи скоро ж мені, чи скоро / Ім’я твоє відболить? (60, с. 278); І навіть 

вчорашність оман / На висновки родить не скупо (60, с. 268); Було б так 

радісно нести / Цю світлу до землі причетність, / Коли б не відчайдушна 

злетність, / Не вічний поклик висоти (63, с. 12) тощо.  

         Деякі оказіональні лексеми утворюють від неузуальних прикметників, 
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що підвищує ступінь їхньої експресивності: Тремтіла ніч, як лебедя пір’їна, / 

Чекати тепловійності – дарма (30, с. 112); Червоний стяг – революційна 

совість, / народе, цю жовтневу вогнекровність / намислила історія сама 

(45, с. 12); Од чорних орд мене вберіг в негоду, / од гроз – на зорецвітність 

чистоти… (45, с. 87); Ця зірка тільки світить, / Тепла у ній нема                     

і в сповитку. / Як я раніше не зумів примітить в тобі – холодносріберність 

таку? (30, с. 331). Останнім новотвором Ю. Кириченко схарактеризував 

зовні привабливу людину, яка, на жаль, не в змозі подарувати людям 

душевного тепла. 

         Окрему групу становлять оказіональні іменники середнього роду            

з суфіксом -j-, що внаслідок асимілятивних процесів найчастіше передається 

у вигляді подовжених приголосних основи, а також літер ї, ю, я. Зазвичай      

у мові суфікс -j- властивий назвам предметів зі значенням збірності (коріння, 

бадилля). У художньому мовленні такі одиниці використовують ще й як засіб 

створення узагальнених або абстрактних понять з різними лексико-

семантичними відтінками залежно від значення твірної основи й контексту: 

Здригалися кущі калини, плачучи червонороссям (19, с. 42); Мов альпініст, / 

По гострозуб’ю скель – коріння (7, с. 27); І світ увесь – мов зітканий / Із 

тонкодзвоння (7, с. 21); Сни мої родом, кохана, з глибин древньовіччя, /         

В них аскетичні і усмішки, й жести, й обличчя…(29, с. 45). Зірву з очей 

полуду снів – Нехай живе покута! / Покіль стоїть серед вогнів / Душа –         

з стодзвоння кута (29, с. 207). Літати вільно в неозор’ї неба – дарунок літ 

дитячих (41, с. 24). І ось я знову в тім засніжжі – майнуло тридцять             

з лишком літ, а в пам’яті – вчорашньо-свіжі слова, що мовив добрий дід    

(43, с. 27). 

          Письменники Дніпропетровщини рідко використовують суфікс -інь, 

що, до речі, є непродуктивним і в узуальному словотворі абстрактних 

іменників. За суто оказіональною дериваційною моделлю утворені 

віддієслівні неодеривати, що передають значення «узагальненої дії»: мовчінь 

(43, с. 107), яскрінь (51, с. 25). Поодинокими прикладами представлено 
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поширені в узуальній деривації суфікси -изн-, -от-, що зазвичай 

використовують під час творення відад’єктивних лексем (кривизна, висота). 

Примітним є те, що неолексеми – це відсубстантивні деривати: А такий 

опадає вечір, а така веснота, чистота (67, с. 18); Око темряви, ти не 

відаєш позаобрійних слів небизни (67, с. 196). Суфікс -изн- надає 

оказіоналізму значення посиленої якості. Одиничним прикладом 

продемонстровано дериваційну модель «Ім. + ств(о)»: Але, вояцька 

пильносте, не спи, / гартуй своє титанство молоде (43, с. 47). Іменник 

титан, крім основного значення, що номінує божество, має й переносне: 

«людина, яка відзначається величезною силою розуму, таланту; винятково 

героїчна особа» [151, с. 536]. За допомогою форманта -ств-, В. Корж 

утворює конденсований новотвір, у семантиці якого об’єдналися всі ці 

складники.   

           Оказіональні назви абстрактних понять письменники 

Дніпропетровщини також утворюють від дієслівних та прикметникових 

основ, послуговуючись нульовою суфіксацією (усіченням). Чи не 

найголовнішою причиною усічення, на думку Г. Вокальчук, є здатність мови 

усувати зайві ресурси в процесі творення номінативних одиниць, не 

допускаючи при цьому семантичного спустошення [34, с. 98]. За допомогою 

нульової суфіксації утворено такі новації: нерух (3, с. 145), спурх (41, с. 162), 

спит (9, с. 184), закип (60, с. 82), креш  (60, с. 67), прелюд (60, с. 67).       

           Суфіксальні неодеривати активно поповнюють і  тематичну групу осіб. 

Серед новотворів є ті, що передбачені системою мови, але ще не засвідчені 

мовною практикою. Сюди можемо віднести відад’єктивні суфіксальні 

деривати, сконструйовані за допомогою суфіксів -иц′, -ец′, а також 

віддієслівні номеми, що мають у своєму складі такі форманти, як -ач, -ищ-, 

тель, -ник, -ун: наприклад: недоступниця (9, с. 50), самотинець (9, с. 60), 

шалениця (9, с. 144), безкорисливець (21, с. 13), оновитель (42, с. 33), човгун 

(43, с. 9), вивідувач (56, с. 266), звершник (67, с. 230). За узуальною моделлю 

словотвору Леся Степовичка створює неолексему дніпрівградець від 
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оказіонального топоніма Дніпрівград, що, своєю чергою, сконструйований за 

зразком російської топоніміки (Петроград, Волгоград), але вирізняється тим, 

що його перший складник виражений присвійним прикметником: Добре 

знайомого дніпрівградцям Леоніда Кучму (69, с. 25). Так, нібито 

завуальовано, письменниця називає своїх земляків.  

          Загалом дніпропетровські майстри слова активно експериментують із 

формантами -иц′, -ец′, створюючи суто оказіональні лексеми. Особливо 

багата на такі факти мовотворчість Ю. Кириченка. Наприклад, за моделлю, 

що в узусі використовують під час творення відад’єктивних суфіксальних 

назв на позначення конкретних предметів (сіянець), Ю. Кириченко утворює 

номінацію особи, яка є втіленням багатьох, негідних людини рис: Пан Борис, 

/ Що любить Чужий рис, – Зітканець / З пацюкових рис (33, с. 86). За 

допомогою форманта -иц′, але на основі віддієслівного оказіонального 

прикметника шпарувальний, автор конструює неодериват з виразним оцінним 

значенням, що виникає завдяки семантиці дієслова шпарити «виконувати 

які-небудь дії з особливою енергією» [151, с. 823]: Шпарувальницям «під 

дощечку» / Варив хист риму в горщечку…(25, с. 209). Словник української 

мови в 11-ти томах презентує у своєму реєстрі іменник одноосібник, за яким 

закріплене переносне значення «Той, хто робить що-небудь окремо від 

інших, своїми силами» [182, Т.5, с. 636]. На відміну від узуального, 

оказіоналізм одноосібець має у структурі лексичного значення відтінок 

‘вимушеної приналежності до одинаків’, що надає йому суфікс - ец′: 

Здається, непогано й заробляв, / А знову – немічний одноосібець (33, с. 77). 

Оцінно-виражальна функція відсубстантивного іменника людець 

проявляється завдяки поєднанню нейтрального суфікса -ец′ з основою люд-, 

структура якої не містить семи, що забезпечує внутрішній зв’язок 

компонентів нового слова: Людець! А точніше – недолюдок (54, с. 245). 

Автор різко засуджує особу, чия поведінка не дозволяє назвати її людиною.  

          Мовотворчість Лесі Степовички презентує назви осіб, утворені за 

допомогою форманта -льн-, що, на думку Г. Циганенко, вживається              
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у структурі віддієслівних прикметників, позначаючи «здатність виконувати 

дію, спрямовану на інший об’єкт» [213, с. 156]. У структурі лексичного 

значення новотвору продавальниця можемо відзначити певний відтінок тиску 

на покупця: Гривню уступлю, дешевше не буде, – стріляє очима хвецька 

продавальниця (65, с. 160). Значення спрямованої дії притаманне і таким 

оказіоналізмам: А донощиків і стукачів, цькувальників і зацькованих, 

лякальників і заляканих… нехай їх Бог розсудить! (69, с. 95). Новотвір 

блукальник має відповідник серед рідковживаних нормативних лексем – 

«блукач», що є віддієслівним утворенням зі значення «той, хто блукає, не має 

постійного місця проживання» [149, с. 118]. Неолексему сконструйовано від 

оказіонального прикметника блукальний, завдяки чому в структурі її 

лексичного значення з’являється сема, що вказує на внутрішню потребу 

мандрувати: Такий собі невтішний одинак, неголений блукальник (69, c. 23).  

         Оказіональні іменники з узагальненим словотвірним значенням «особа 

як носій непроцесуальної ознаки» є здебільшого відіменниковими чи 

відприкметниковими похідними, що номінують особу за родом діяльності, 

зовнішніми чи внутрішніми характеристиками. У процесі словотворчості  

задіяні такі суфікси: 

-к-: Мчись, кирпатьку, / розкрилюйсь в озорені весни! (43, с. 39). Новація 

передає відтінок симпатії, на відміну від узуальної лексеми кирпань; 

-ук-: Знав його Донбас – як комуняку, / Київ зна’ – як демократюка             

(33, с. 182); А він: «Мізерно…». / Теж мені знаюка. / У мене, може, просто 

погляд власний, / з своєї, так би мовить, висоти (51, с. 63). Суфікс -ук-, як 

свідчить, Л. Полюга, в узуальному словотворі зустрічається лише в основах 

іменників жіночого роду, вживається на означення назв з емоційним 

забарвленням і є непоширеним [158, с. 84]. Цей формант привносить              

у структуру лексичного значення неодериватів негативний оцінний 

компонент; 

-ар: Так, мабуть, випало у генах – Кохать, а не чекать фанфар. / Мені 

однаково, чи геній Був я, чи просто поетар (34, с. 467). Особливість деривата 
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зумовлена приєднанням форманта до нормативної назви на позначення 

професійної діяльності людини. Можливо, автор бажає виділити себе            

з-поміж інших письменників, адже новотвір викликає асоціації з великим 

майстром слова – Кобзарем; 

-ас′:  Про шостого і говорити зась: Такий собі безвусий молодась                

(28, с. 128). У цьому випадку формант -ас′ слугує не лише для римування, але      

й надає певного відтінку зневаги, хоч в узуальному словотворі цей суфікс 

служить для створення пестливо-зменшувальної ефективності (Івась, 

Юрась);  

-енк-: Не п’є вина, не їсть цукерки «Тузик» / Полтавський кліщ секретаренко 

Вусик (30, с. 56). Нейтральний за семантикою суфікс, що в узуальному 

словотворі вказує на недорослість, поєднуючись з іменником секретар,  

надає  значенню останнього відтінок зневажливого ставлення. 

          Не зовсім прозорою є семантика такого новотвору: Колегсон – 

звернувся він до мене. – А чи не час нам змастити лижі у відрядження?     

(54, с. 237). На нашу думку, за допомогою іншомовного суфікса -сон, що               

в зарубіжній ономастиці позначає синівство, автор підкреслює певне 

поблажливе ставлення до молодшого напарника або натякає на закордонне 

відрядження. 

          Для продукування назв не-осіб письменники послуговуються афіксами, 

що в узуальному словотворі вживають для творення назв осіб, наприклад:  

суфікс -ець-: багрянокрилець (фламінго) (4, с. 90), синьозорець (квітка)         

(3, c. 212); 

суфікс -ун- зазвичай вказує на характеристику особи за певної ознакою    

і служить для творення відад’єктивних і віддієслівних лексем (балакун, 

товстун). В. Корж за допомогою цього форманта конструює 

відсубстантивну неолексему вітрун, підкреслюючи цим незвичайну  

швидкість скакуна: В імлі нічного аулу він стишив коня, / прив’язав біля саклі 

вітруна молодого (44, с. 68); форманти -ич та -ан зазвичай використовують 

для творення відіменникових персонімів, характеризуючи їх за місцем 
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проживання чи належністю до чогось. Відприкметникові ж новації служать 

для передачі як зовнішніх характеристик коня, так і внутрішніх рис 

міфічного дракона: молодан (29, с. 17), термоядернич (41, с. 146). 

          Непоширеним в узуальній деривації є іншомовний суфікс -іан-, за 

допомогою якого утворюють іменники – збірні назви (шевченкіана, 

ленініана). Використовуючи цей словотвірний тип, Ю. Кібець утворює 

власну назву своєї малої Батьківщини – Ореліана (34, с. 295), підкреслюючи 

незвичну життєдайну силу цієї водної артерії для його рідної землі. За суто 

оказіональною дериваційною моделлю В. Савченко продукує новацію на 

позначення місця – смердючник (57, с. 110), експресивність якої виникає 

завдяки семантиці твірної прикметникової основи. Зазвичай такі деривати                     

з формантом -ник є відсубстантивними утвореннями, наприклад: 

виноградник, корівник тощо.  Це саме можемо сказати і про назви місяців, 

у яких суфікс -ен′- здебільшого приєднують до іменникових основ (квітень, 

липень), за винятком лексеми жовтень, що є відприкметниковим дериватом. 

Порушуючи пасивність словотвірного типу, М. Дяченко утворює 

відад’єктивні номеми ластівочень, лелечень, теплень (19, с. 124), що надають 

влучної характеристики другому весняному місяцю. 

         Зрідка в оказіональній деривації письменники використовують у ролі 

словотвірних формантів суфіксоїдні основи. Наприклад, за допомогою 

суфіксоїдної основи -тека, що є поширеною під час конструювання 

узуальних лексем (картотека, фонотека тощо), В. Савченко утворює 

новацію дивотека (57, с. 60), послуговуючись твірною основою іменника                        

з абстрактним значенням. В. Гак зауважує, що останнім часом суфіксоїдна 

основа -дром перейшла до розряду словотворчих, закріпивши за собою 

значення «місце для яких-небудь випробувань». Первісне значення кореня 

грецького слова – «дорога». Цей корінь сьогодні виокремлюють                       

і сполучають з іншими коренями. Уцій низці помічено понад десяток слів 

(картодром, танкодром, циклодром тощо) [44, с. 57]. За цією самою 

моделлю утворено новацію М. Чхана на позначення місця, що продувається 
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різними вітрами: Гей, багата шир апостолівська вітром, / Мов на вітродром 

їх сонце вічно скликує (75, с. 24). 

           На думку Ю. Касіма, одним зі специфічних способів оказіональної 

номінації є запозичення авторами лексичних одиниць з інших мов                   

з наступним пристосуванням їх до запозичуючої мовної системи за 

допомогою афіксації [95, с. 89]. Прикладом цього є неолексема Лесі 

Степовички інвазори (від англ. invasive – завойовницький). Такі незвичні 

новації активізують сприйняття їх читачем: Колись ти був і Лембергом,          

і Львувом, і Львовом тебе звали інвазори, а як кортіло в Азію загнати серпом 

і молотом тебе! Та – зась! (70, с. 81). 

         Письменники Дніпропетровщини продовжують українську 

лінгвостилістичну практику творення оказіоналізмів за допомогою пестливо-

зменшувальних суфіксів від тих слів, що нормативно не піддаються такій 

суфіксації, а саме: а) від деяких іменників – абстрактних назв: гордасеньки 

(30, с. 82), здогаданнячко (25, с. 64), самотинка (30, с. 159), таєминка         

(30, с. 198), терзаннячко (41, с. 18), надієньки (60, с. 92), шануваннячко      

(69, с. 187) тощо; б) від іменників-термінів: репертуарчик (27, с. 48), 

тирешка (27, с. 136); в) від назв осіб: патріотики (9, с. 14), бюрократики 

(21, с. 5), історичок (34, с. 272), Музонька (34, с. 455), песимістики (48, с. 23). 

Як зауважує В. Чабаненко, оказіональність цих утворень певною мірою 

відносна, бо має сенс лише стосовно строго нормованої сучасної літературної 

мови. Історично вона спирається на давню народно-розмовну, а також 

фольклорну традицію [215, с. 116]. 

          На контекстуальному тлі, організованому літературними нормами, 

яскравою експресивністю та емоційною оцінністю виділяються 

оказіоналізми, утворені за допомогою згрубіло-збільшувальних суфіксів від 

назв, що цими суфіксами звичайно не афектуються: собарлюга (46, с. 52), 

олегарюги (64, с. 54), кабанюра (Леся Степовичка), машини-звірюгани         

(80, с. 13) тощо. В. Чабаненко наголошує, що своєю появою подібні 

утворення завдячують просторічному мовленню, де їхня оказіональність 
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непомітна, оскільки не суперечить словотвірним нормам цього різновиду 

загальнонародної мови [215, с. 117].  

 

Прикметникові оказіоналізми 

 

         Прикметникові оказіоналізми характеризуються обмеженою кількістю 

словотворчих суфіксів, що приєднують до твірних основ різної 

частиномовної належності. Лише десять неодериватів утворено суфіксальним 

способом із використанням таких формантів, як -ивн- / -івн-, -іш-, -ист-,  

еньк-, -н-,  -ев-, -ит-, -ськ-. В індивідуально-авторській практиці помічено 

кілька прикладів використання суфікса -ист-. В узуальній деривації цей 

формант передає загальне словотвірне значення «мати що-небудь у великій 

кількості» (хмаристий, вапнистий). Це саме значення збережено і в новації 

ознобистий, що в контексті навіть протиставлена за семантикою 

прикметнику гарячий: Бо попереду вічність у них. / І одна хвилина. / Золота   

і безсмертна. / Ознобиста і гаряча (62, с. 19). Але, як зазначає С. Ігнатьєва, 

межа між значеннями суфіксів, що вказують на надмірність чи недостатність, 

не завжди є чіткою і послідовною [90, с. 98]. Наприклад, у семантику 

наступного новотвору лампаситий суфікс -ист- привносить певний відтінок 

зневаги, підкреслює неповноту вияву ознаки об’єкта, виражену твірною 

основою: Генерали – у окопах? / Дід Сюжет здійняв брову: Тирлуючись при 

Езопах, / Знав лампасисту братву (25, с. 75). За допомогою цього форманта 

С. Бурлаков конструює віддієслівну новацію залетистий, що має у структурі 

свого лексичного значення елемент несподіваності, тимчасової присутності: 

Гойдає залетистий вітер / В садах яблуневих вогонь (3, с. 243). За 

узуальними словотвірними моделями автори утворюють оказіональні 

відносні прикметники з використанням формантів -ев-, -ивн-, -н-, -івськ-: 

літколгоспівський (27, с. 22), листолетний ліс (43, с. 56), табутивний бар’єр 

(58, с. 159). Відтінок новизни в семантиці цих новотворів досягнуто завдяки 

мотивувальним словам. Художньо-образні чинники, що породжують 
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новотвір, найрізноманітніші, але всі вони служать потребі увиразнити, 

освіжити образ. Так, використовуючи антитезу до ідіоматичного виразу 

курячий дощ, М. Чхан утворює прикметник жарптицевий, за допомогою 

якого надає дощу незвичної, життєдайної сили: Дощ іде – взолочений, 

святкуючий. /…Жарптицевий дощик, а не курячий (75, с. 39). Поява новації 

родацький, на наш погляд, зумовлена версифікаційними потребами: І рада 

козацька, і зрада – родацька / Козацькі святі кольори (28, с. 74). 

Оказіональний прикметник громовиті дні (40, с. 523) міг би поповнити 

ряд узуальних відіменникових прикметників з суфіксом -ит- / -овит-, що має 

значення вияву ознаки великою мірою (наприклад, грошовитий, ваговитий, 

соковитий). За допомогою новотвору автор характеризує дуже небезпечні 

часи. Значення інтенсивного вияву ознаки характерне відад’єктивним 

якісним прикметникам із суфіксом -енн- (широченний, страшенний). 

Незвичність неолексеми весненний (19, с. 136) виникає через невідповідність 

семантики та частиномовної належності твірної основи згаданому вище 

словотвірному типу. Відприкметникова номема гордівний, навпаки, виражає 

менший ступінь вияву ознаки: Все свідчить на те: не без зяні вона, / Ще        

й вірші читає – така гордівна (29, с. 185). В узусі формант -івн- 

використовують під час творення відсубстантивних іменників, він передає 

значення недорослості (лимерівна, королівна). На нашу думку, за допомогою 

новації автор підкреслює позитивне ставлення до своєї героїні, адже новотвір 

може бути антонімом до лексеми гордовитий зі значенням «який зневажливо 

ставиться до інших». 

  

Дієслівні оказіоналізми 

 

           На думку Л. Юрчук, дієслівні суфікси перебувають у найтіснішому 

зв’язку з твірною основою, семантично впливають на її значення, а твірна 

основа зворотно впливає на семантику відповідного суфікса [228, с. 172].      

У семантичному відношенні ці дієслова є дуже різноманітними, що 
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зумовлено передусім семантикою їхніх твірних основ. Продукуючи 

оказіональні дієслова, письменники Дніпропетровщини послуговуються 

такими суфіксами, як -и-, -і, -ува-, -а-, що приєднують до основ іменників        

і прикметників будь-яких лексико-семантичних груп.  

         Особливою продуктивністю відзначений суфікс -и-, за допомогою якого 

письменники актуалізують периферійні семи у структурі лексичного 

значення мотивувальних слів. Актуалізуючи сему, що характеризує поганий 

зір у носорогів, Ю. Кириченко створює новацію носорожити зі значенням 

«проведення недалекоглядної політики»:  Не розбираючи дороги, / Подавсь   

з обкому в носороги… / Відтак затято носорожить, / А видає, що – 

запорожить… (30, с. 23). Негативно забарвленим є неодериват комунячити 

завдяки семантиці іменника комуняка: Життя в Союзі славне і легке було для 

тих, / хто зверху комунячив (64, с. 16). За цією дериваційною моделлю 

утворено відприкметникове неперехідне дієслово: Море стозвучить, наче 

мембрана, / Стогін глибинних прерій (45, с. 27).  

         Л. Юрчук зазначає, що формант -і- вносить до дієслівної семантики 

відтінок охоплення суб’єкта дією й надає їй значення неперехідності        

[228, с. 184], за його допомогою утворені такі деривати: Берег прибоїть 

болем: / Де вони, де вони, координати / Клятої бомби? (48, с. 27); Надійшла 

пора срібночубих літ, / Вересніє даль, вересніє…(19, с. 62); Спокійно, 

песимістки! Без містики! / Гортайте біографій тихий зміст, / Лишайтеся 

відверто песимістами – / Від того титаніє оптимізм  (45, с. 23); Там сире 

гілля чорніє / І човни човніють. / На горбі води немає, / Тільки вітер віє               

(34, с. 185); В душі весняна яворіє пісня (4, с. 41). У мовотворчості 

письменників Дніпропетровщини за цією словотвірною моделлю утворено 

лише одну відприкметникову новацію: Солов’ї замріялись заколисані, /           

В серці світанковіє, мов колись, мені (74, с. 10). У наведеному контексті 

оказіоналізм передає значення «зародження чогось нового, світлого». 

          Непродуктивним у словотвірній практиці дніпропетровських авторів     

є суфікс -а-. За суто оказіональною моделлю словотвору утворено дієслова, 
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мотивувальними для яких є російські займенники та сполучник, а також 

українська етикетна формула: Особливо не спускає з нас Росія ока, / Котра 

вчила наших діток какать, нокать, чтокать (65, с. 33); Добриденькають 

синиці (19, с. 138). За допомогою цього форманта В. Сіренко створює 

відприкметникову неолексему вогнедишати, процес деривації супроводжує 

усічення ад’єктивного суфікса -н-: Коло тебе я теж вогнедишу, / бо люблю 

над усе красоту (65, с. 25).  

          Поодинокими прикладами представлені оказіональні дієслова                

з суфіксом -ува- : Цей сюжет відтак не раз варіювали, / Та за море птахи 

теж виріювали (29, с. 58); Напилися ж ми раз не пласкої води – донебної 

спраги Тараса! / Так собі байдує, а Біді –Біда (67, с. 129). Дериват байдує 

походить від імені відомого відчайдуха, відважного вояка Байди 

Вишневецького, чиє життя було схоже на легенду. Отже, дієслівні 

неодеривати вирізняються образністю, що спирається на багату семантичну 

палітру твірних іменників та прикметників. 

 

Прислівникові оказіоналізми 

 

          У мовотворчості письменників Дніпропетровщини найширше 

представлені оказіональні означальні прислівники, утворені на базі 

відносних прикметників (як узуальних, так і оказіональних) за допомогою 

суфікса -о, наприклад, антикварно (24, с. 18), аукціонно (40, с. 474), 

барвінково (8, с. 21), батальйонно (8, с. 10), бісерно (48, с. 82), високовольтно 

(8, с. 4), гебешно (64, с. 32), циферблатно (26, с. 110), музейно (74, с. 77), 

підхмарно (74, с. 84), червенево (75, с. 27), лірно (22, с. 29), клізмово             

(50, с. 25), храмно (19, с. 43), хребтато (61, с. 242) тощо.   

          Читачі сприймають такі адвербіальні новації як цілком зрозумілі 

лексичні елементи контексту, оказіональне значення яких виникає на базі 

звичайних, узуальних значень. Під оказіональним значенням слова, на думку 

О. Жижоми, розуміємо таке, що не зафіксоване словниками, а виникає           
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в семантичній структурі лексеми як імпліцитний складник, тобто асоціація, 

що безпосередньо мотивована узуальним значенням твірного слова            

[80, с. 110]. Наприклад:  Тут скитська ніч, / тут – темінь тричі темна, / 

джерела слів чорноземно мовчать (67, с. 147); Мабуть саджав їх рік 

високосний, / щоб високосно долі зламать (50, с. 14); Неолексема чорноземно 

утворена від узуального прикметника, але в дедуктивно-логічному плані має 

значення не прикметникове, а іменникове «родючий ґрунт»; потенціал 

оказіоналізму розкривається лише на рівні контексту, у якому це слово 

означає «красномовно, зрозуміле без слів». У семантиці словосполучення 

високосний рік наявна імпліцитна сема ‘нещасливий’, що допомагає 

зрозуміти значення неодеривата. Новації письменники використовують для 

утворення несподіваних, експресивних образів, що позначають почуття 

персонажів, наприклад: Так пшенично, так грушево, / Так безгучно 

і сумирно: Все суєтне, все дешеве – мимо мене, мимо, мимо (74, с. 74). 

Завдяки актуалізації периферійних сем у структурі лексичного значення 

прикметників пшеничний та грушевий М. Чхан відтворює внутрішню 

гармонію та «солодкість» почуттів ліричного героя. З іронією про свій 

душевний стан говорить Ю. Кириченко: Моя душа полатана добром: 

Ожиново, калинно, яворино (28, с. 12). Актуалізуючи сему на позначення 

чорно-сизого кольору плодів ожини, письменник створює образ «душевного 

синця», розміри якого автор підкреслює за допомогою прислівника яворино. 

Прислівниковий новотвір С. Бурлакова зозульно набуває в контексті значення 

«монотонно, без змін», тобто подібно до звучання одноманітного зозулиного 

«ку-ку»: Зозульно день кував, / Коли між чебреців / Відчув: твоя рука цвіте     

в моїй руці (3, с. 259). Як відзначає Г. Вокальчук, специфіка порівняльно-

уподібнювальних прислівників полягає в тому, що вони становлять відкриту 

лексичну систему, яка постійно поповнюється за рахунок індивідуально-

авторських утворень [34, с. 76].  
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          Кілька новацій утворено за допомогою формантів -о й -е безпосередньо 

від іменникових основ: Як березне сьогодні на душі… (19, с. 60); Ганьба, що 

на всіх –  поколінно!  / вироки всім виріка (67, c. 270).  

          До некомбінованих способів словотвору належить також флективний 

спосіб, суть якого, за словами В. Горпинича, полягає в тому, що окремі 

флексії у певних словотвірних позиціях здатні утворювати похідні слова        

з новим значенням, тобто виконувати функцію словотвірних формантів     

[58, с. 118]. До так званих синкретичних морфів належить, наприклад, 

флексія -а із семантико-граматичним значенням особи жіночої статі (кум – 

кума, онук – онука). За допомогою цього форманта В. Корж створює 

оказіоналізм  Голодомора, що є уособленням страшних подій в історії 

українського народу: І горе наше при нас, / а не десь за високими горами, /      

і мати хрещена наша зветься Голодоморою (40, с. 184). 

 

2.2.3. Власне основоскладання 

 

          Визначальною особливістю сучасної мовотворчості є широке 

використання складних слів. На думку Н. Ніколіної, складне слово не лише 

служить засобом згортання синтаксичної конструкції, фразеологізму або 

навіть мікротексту, а також відображає сучасне поетичне мислення                 

й тенденцію до взаємозв’язку лексичних одиниць, об’єднаних як 

синтаксично, так і співвіднесених асоціативно [147, с. 378]. Власне 

основоскладання, за словами Ж. Колоїз, є різновидом морфологічного 

словотворення, формальним показником якого є інтерфікс, що поєднує 

кілька твірних основ (основу твірного слова та ціле слово) [108, с. 48]. За 

характером відношень між основами, що формують складне слово, 

переважна більшість оказіональних номінацій є композитами з підрядним 

зв’язком між твірними основами. Залежно від частиномовної належності 

опорного компонента композити поділяють на дві групи – дієслівні та 

іменникові. Серед неолексем, утворених власне основоскладанням,                 
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у мовотворчій практиці письменників Дніпропетровщини представлені лише 

іменникові неодеривати, найпоширенішими серед яких є оказіоналізми, 

сконструйовані на базі атрибутивної синтагми «прикм. + ім.»: синьовир      

(11, с. 103), теплокрай (9, с. 126), сухопелюстки (9, с. 227), рідкогілля           

(9, с. 61), дрібносуєта (19, с. 59), чистосніги (30, с. 262), гіркотривога        

(30, с. 221), злотосуть (28, с. 4), міднодзвін (34, с. 84), свіжосила (34, с. 544), 

ніжносвіт (43, с. 68), щиросвіт (67, с. 204), сумноплин (71, с. 33), новодорога 

(75, с. 43) тощо. Інколи спостерігаємо усічення прикметникового суфікса: 

проз(ов)і строфи – прозострофи (27, с. 95), див(н)ий ліс – диволіс (70, с. 9), 

літ(н)ій збір – літозбір, вогн(ян)ий круг – вогнекруг (63, с. 67) тощо. Особлива 

експресивність індивідуально-авторської лексеми прозострофи виникає 

завдяки актуалізації у структурі лексичного значення іменника проза семи, 

що позначає «одноманітність, буденність»: У журналі і в газеті / Пан друкує 

не газелі: Продукує прозострофи, / Мов обшиті салом дрофи…(26, с. 95).    

З-поміж інших неолексем, утворених за цією дериваційною моделлю, 

вирізняється неодериват Ю. Кириченка льодохолодини, утворений 

поєднанням усіченої форми прикметника льодовий із поетизмом холодини, 

що передає значення «те, що не впливає на людські почуття, не збуджує їх» 

[182, Т.11, с. 115]. 

          У словотворчій практиці письменників Дніпропетровщини                     

є численними складні оказіональні деривати, утворені на основі синтагми 

«ім. + ім.»: глинокруча (3, с. 210), ліроструни (15, с. 29), стрілокрила           

(15, с. 29), птаховдача (30, с. 181), часолік (28, с. 10), сонцедійство (37, с. 30), 

сонцевіття (34, с. 419), світлочуття (45, с. 18), чинопочитання (40, с. 561), 

думоформи (57, с. 234), листосмерть (74, с. 112), гріховир (79, с. 31). 

Послуговуючись композитом грошожерці, С. Бурлаков висміює людей, які 

возвели матеріальні цінності в культ і роблять їх критерієм оцінки інших 

людей: А їм зневажливо: – Чернь! – Жбурляли грошожерці тлустотілі       

(3, с. 144).  
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         Частина оригінальних композитів утворена на базі сполучення двох 

іменників, що поєднані між собою сурядним зв’язком (між компонентами 

такого сполучення слів на місці інтерфікса можна вставити сурядний 

сполучник і): правдосуть (29, с. 102), веснокруг (43, с. 72), сонцекнига        

(40, с. 537), комахоістоти (57, с. 176), світоволя (67, с. 212), світоголос      

(67, с. 212). За цією словотвірною моделлю автори утворюють 

високоекспресивні назви осіб: Вовколюди бредуть по Вкраїні – Ні сердець, ні 

душі, ні очей… (28, с. 66); Що зробили мордодзвони з нами, / Ті, що 

з верховнозрадної гори (67, с. 11). Завдяки поєднанню в одній лексемі 

складників людина і вовк, перший набуває ознак особливої жорстокості. За 

допомогою неодеривата мордодзвони В. Сіренко зображує провладну 

верхівку, яка дбає лише про власну вигоду (понаїдали морди), але не 

приносить жодної користі електорату (лише гарно розмовляють).  

         В оказіональній деривації письменників Дніпропетровщини помічено  

використання лексикалізованих основ, як-от: євро-, квазі-, космо-, міні-, 

макро, порно-. На думку Н. Клименко, у сучасній українській мові 

лексикалізувалася основа порно-, що виділилася зі структури складних слів. 

У таких словах вона є індикатором значення ‘стосовно розпусного способу 

життя’. У неоґрафічних працях зафіксовано такі композити, до складу яких 

входить ця основа: порнобабуся, порновидовище, порнозірка [99, с. 167]. 

В. Корж доповнив цей ряд ще однією експресивної неолексемою: А по неділі 

– понеділок, / цей стогін не для порнодівок (40, с. 456). Основа mini                 

є безпосереднім запозиченням з англійської мови і належить до 

лексикалізованих в сучасній українській мові, утворюючи потужне гніздо 

складних слів, де вона виражає значення «малий за розміром» [99, с. 199]. Ця 

тенденція знайшла відображення лише у двох новотворах, що не 

вирізняються експресивністю: міні-хатки (21, с. 51), мініколо (75, с. 4), чого 

не скажеш про компонент макро-, використаний В. Коржем для передачі 

масштабу трагедії, що сталася у Хіросімі: А що? Візьми модерний 

холодильник / Із віку, що неквапно пережив / Берези, Освенціми, Бухенвальди / 
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І макрокрематорій – Хіросіму (43, с. 34). Поодиноким є використання такої 

першої частини складних слів, як квазі-, що за значенням відповідає 

прикметникові «несправжній». Цей складник служить для створення 

саркастичного ефекту: В ефірі завис дух коктейлю, / Настояного на квазі-

повазі до ближнього (73, с. 51). У наступному прикладі основа євро- реалізує 

своє пряме значення відносного прикметника європейський, апелюючи до 

назви території: Я плинно перекладаю перемовини між нашими та 

євроспеціалістами (70, с. 225). 

          На фоні загальних словотвірних тенденцій сучасної української мови 

помітною стає активізація процесів словотворення від слів термінів, що 

швидко стають твірними, мотивуючи похідні. На думку Н. Клименко, 

«Прикладом спеціалізації слів на вираженні термінологічних значень              

і одночасно розширення їхнього функційного поля в мові, а отже, 

детермінізації можуть служити композити з основою біо. …Останнім часом 

ця основа спеціалізується на вираженні значень «пов’язаний з життєвими 

організмами», або «з виробленням продуктів, що стимулюють 

життєдіяльність організмів» [99, с. 147]. За допомогою основи біо 

Ю. Кириченко конструює високоекспресивну неолексему, що виникає 

завдяки поєднанню несумісних за значенням понять: Зухвалості Зла – 

вражаюсь: На біобрухт наражаюсь…(24, с. 114). Оскільки іменник брухт 

позначає «ламані або придатні тільки для переробки металеві предмети» 

[148, с. 138], то, на нашу думку, цим новотвором автор зображує людей, яким 

вкрай потрібне духовне переродження, зміна життєвих пріоритетів. Процес 

детермінізації лексики спостерігаємо під час поєднання в одній новації 

першої частини складних слів астро-, що відповідає слову зоряний,                

з іменником ідеї: Астроідеї – прагнення і думки людини, відображені                 

в астралі (55, с. 188). Новотвір космофілологія, що є назвою вірша В. Коржа, 

утворений за аналогією до узуальних лексем космобіологія, космомедицина, 

космографія, космомінералог [182, Т. 11, с. 690], у яких перша частина 

відповідає слову космічний. У структурі лексичного значення оказіоналізму 
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актуалізовано сему на позначення безкінечності. У такий спосіб автор 

запрошує студентів-філологів до дослідження безмежних і цікавих проблем  

у галузі науки про мову: Небо конспекту несхмарене і просторе… / Блакить 

розвеснілого неба (41, с. 147). 

         На відміну від іменників, – зауважує Г. Вокальчук, – що рідко 

утворюються поєднанням основ лише свого класу (тобто двох іменників) на 

зразок лісостеп, прикметники-композити широко сполучають основи свого 

класу [34, с. 118]. В аналізованих творах засвідчені такі складні оказіональні 

прикметники, утворені на основі словосполучень із сурядним зв’язком: 

безликоподатливий (8, с. 22), зеленомудрий, зеленопростий (19, с. 56), 

ночеденний (42, с. 104), щиросонячний (55, с. 21), злоупертий (60, с. 48) тощо.  

           

          2.2.4. Абревіація 

            

          За визначенням О. Селіванової, абревіація – морфологічний спосіб 

творення слів усіченням простого або компонентів складного слова чи 

елементів твірного словосполучення до звуків і літер, складів та інших 

фрагментів [177, с. 8]. За характером з’єднуваних компонентів усі 

оказіональні абревіатури, помічені на сторінках досліджуваних творів, 

є усічено-словесними, тобто поєднують частину слова з повноцінним словом. 

Під час творення таких новацій особливою активністю відзначається 

компонент літ- (від прикметника літературний), що здебільшого 

використовують з метою створення неолексем – назв осіб за 

письменницькою діяльністю: літміщани, літміщаночки (34, с. 325), літбрат 

(33, с. 149), літгород (33, с. 178), літмозолі (33, с. 160), літудав (33, с. 89), 

літтусовка (73, с. 48). Семантика новотворів Ю. Кібця є досить прозорою 

завдяки актуалізації периферійної семи у структурі лексичного значення 

іменника міщанин – «людина з обмеженими інтересами і вузьким 

кругозором» [150, с. 207]. Для з’ясування семантики інших новотворів краще 

звернутися до їхнього контекстуального оточення: І хоч ця кобра вже не 
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молодава, / Та спокусила в твані літудава  (33, с. 89); Сидів літбрат на 

лавочці причільній, / Аж поки не проліз в «Дніпро вечірній» (33, с. 149). 

Неолексема літудав сприяє формуванню в читацькій уяві образу бувалого, 

досвідченого, впливового митця, який є небезпечним для молодих талантів. 

Оказіональна лексема літбрат має зневажливий відтінок, позначаючи 

посереднього журналіста, який мріє приєднатися до «письменницької братії». 

Літературну діяльність як спосіб наживи або підняття свого соціального 

статусу характеризують такі новотвори: Борис Петрович Рогоза / Зна добре, 

де й чия коза / Щипа капусту В літгороді: Він – за редактора навроді…     

(33, с. 178); Прийшов, аби сказать: «Я – Ковалів. / Позичте крему для 

літмозолів» (33, с. 160).  

          У ролі усіченої основи письменники використовують також інші 

компоненти: академтоми (25, с. 30), спецінтим (40, с. 468), 

спецінтернаціоналісти (56, с. 209), партпани (64, с. 35). Так, зміна 

соціальної оцінки аброморфеми парт- зумовили утворення абревіатури          

з негативним забарвленням: Позгулялись нові партпани на усю загарбану 

країну (64, с. 35). Завдяки новації В. Коржа читачі конденсують увагу на 

проблемі зниження ціннісно-етичних орієнтирів та моралі у сучасному 

суспільстві, особливо серед можновладців:…Бо все одно, що Крим, що Рим, / 

Крим навіть краще – більше диму од шашликів ще й спецінтим…(40, с. 468). 

Наступний оказіоналізм, що також утворений додаванням компонента спец-, 

не вирізняється експресивністю: Спецінтернаціоналісти гуртуватимуть 

прихильників нашої системи (53, с. 209). Але можемо відзначити, що 

в більшості випадків оказіональна абревіація є дуже ефектною 

в лінгвостилістичному відношенні. 
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2.3. Комбіновані способи продукування неодериватів 

 

          До змішаних (комбінованих) способів словотворення уналежнюють 

такі різновиди, коли до твірної основи додається неелементарний за будовою 

словотвірний засіб, що складається з двох і більше дистантних елементів. 

Виокремлюють такі комбіновані способи словотвору: 

1) префіксально-суфіксальний; 

2) префіксально-постфіксальний;  

3) суфіксально-постфіксальний; 

4) префіксально-суфіксально-постфіксальний; 

5) складносуфіксальний, або основоскладання, супроводжене суфіксацією 

[108, с. 55]. 

          2.3.1. Префіксально-суфіксальний спосіб передбачає приєднання до 

твірної основи форманта, що складається з префікса та суфікса (конфікса). 

Цей словотвірний тип є продуктивним в оказіональній деривації. Щоправда,  

оказіональні іменники демонструють лише вісім таких неодериватів: 

викрійка (4, с. 9), підгрімки (3, с. 210), півдоріжжя (34, с. 538), передзахіддя 

(61, с. 92), безкаміння (67, с. 98). У двох новаціях суфікс матеріально не 

виражений: незабудь (48, с. 6), невилазь (74, с. 88). Послуговуючись цим 

способом, Леся Степовичка утворює також персонім, що допомагає передати 

враження, яке викликають наші співвітчизники за кордоном: Іду й сміюся, 

скільки приколів у всій цій адаптації екс-сов’єтикуса до західноєвропейських 

реалій (69, c 34). Твірною основою послужила іноземна транскрипція 

прикметника «радянський». За допомогою суфікса латинського походження 

Леся Степовичка підкреслила несхожість і ментально-психологічний бар’єр, 

що ускладнює адаптацію колишніх радянських людей у європейському 

соціумі. 

          Під час творення прикметникових оказіоналізмів автори здебільшого 

використовують узуальні конфікси, поєднуючи їх із семантично 

непридатними для такого словотвору основами. Наприклад, конфікс до-…-н- 
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зазвичай використовують, конструюючи лексеми на позначення певних 

часових відрізків (дошкільний, дореформений). Неодериват І. Сокульського 

набуває значення «безмежний, бездонний»: Напилися ж ми раз не пласкої 

води – донебної спраги Тараса! (67, с. 129). На загальному фоні виділяється 

оказіоналізм понадсвітній (67, с. 230), адже лексеми із конфіксом понад-…-н- 

утворюють в узуальній деривації від основ конкретних іменників 

(понадхмарний, понадводний). Конфікс серед-…н- І. Данилюк вживає для 

вираження темпоральної характеристики, позначаючи подію, що мала місце 

під час жнив: Вона незрушно стояла під душем, що здавався їй тим 

середжнивним дощем (9, с. 126). Кілька новотворів створено за допомогою 

форманта без-… -н- : А Ілліч з ходаками Зоріє в Комунію, / В безпетлюрну,    

в нову, Більшовицьку Вкраїну (7, с. 8); В самотині, в далечині світу – 

безтрояндний шлях його лежить (67, с. 297). Останній оказіоналізм 

позначає відсутність будь-якого задоволення на певному відрізку життєвого 

шляху. Серед дериватів префіксально-суфіксального творення виділяємо 

також три відносних прикметники в ролі якісних та утворення на їхній основі 

форм найвищого ступеня порівняння: Неминуще – маленькі земні розкоші: / 

Хліб і втомонька – рук найдовічніша ноша (59, с. 61); Напиши найосінніший 

в світі лист, нехай мені буде важко (19, с. 138); Буде вечір, як геній. / І все, як 

колись: найсерпневіше літо, цілунки…ромашки…(19, с. 137). Завдяки 

актуалізації периферійної семи в структурі лексичного значення прикметника 

осінній – ‘пізній’, новація передає значення «останній, прощальний». 

Проводячи аналогію із серпневою спекою, автор наголошує на тому, що 

вечір очікують «гарячий», тобто сповнений різноманітними подіями. Зрідка 

автори вдаються до конструювання оказіональних форм найвищого ступеня 

порівняння прислівників: найприреченіше, найпожежніше (47, с. 20). 

          Частина інновацій – назв динамічних ознак – також утворена 

префіксально-суфіксальним способом. Разом із цим способом словотвору 

письменники Дніпропетровщини широко послуговуються ще                          

й префіксально-суфіксально-постфіксальним способом, що застосовують 



 90 

під час творення виключно відіменних дериватів. Специфіка таких неолексем 

полягає у відсутності в лексичному складі сучасної української мови твірної 

основи, до якої додається продуктивний дієслівний формант, тобто сама вона 

вже є новоутвореною, а додавання префікса підвищує відсоток її 

оказіональності.  

          Утворюючи дієслівні новації, письменники Дніпропетровщини активно 

використовують такий формант, як за-…-ити- (-ся): Забогунилася кров 

козача – Збурені полки стають на прю…(4, с. 39). Семантика дієслова стає 

прозорою, якщо пригадати загальновідомий факт про те, що козацький 

отаман Іван Богун вирізнявся своєю нестриманістю, жагою до дії, 

непримиримістю з тими, хто посягав на його волю. Префікс за- надає 

новотвору значення «результативності дії»: козаки, просякнуті духом 

І. Богуна, готові для подальшої боротьби. Також від власної назви, але 

абревіатури на позначення Блоку Юлії Тимошенко, сконструйована новація  

Лесі Степовички заб’ютитися (70, с. 29), що набуває в контексті значення 

«бути просякнутими ідеями цієї організації». Значення завершеності дії 

набувають і такі неолексеми: Колись він добрий різьб’яр був, але як 

запортвейнився, то закинув цю справу (70, с. 162); Зацілинилась могила 

знову, / І глухі віки стекли в моря (74, с. 28). Неодериват запортвейнитися     

є синонімом до дієслова спитися; оказіоналізм зацілинитися набуває 

значення «повернутися до первозданного вигляду». Семантику дієслова 

заозонити можна розкрити за допомогою імпліцитної семи, що полягає         

в асоціації з консервувальною здатністю озонового шару: О степе, мої думи 

заозонь – / Люблю твою розгойдану осонь…(75, с. 27). Наступна новація 

також сконструйована від назви хімічного елемента: Зауранився світ – 

Товстосум протиядерний бункер / Закопав у саду. / Та рятунку й для нього не 

буде! (1 с. 11). Своїм новотвором С. Бурлаков влучно охарактеризував гонку 

ядерного озброєння в сучасному світі. Значення індивідуально-авторського 

дієслова захвоститися стає зрозумілим, якщо провести паралель з висловом 
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хвостом майнути, тобто «швидко зникнути» [150, с. 690]: Завтра за тим 

«мерсом» тільки курява захвоститься (9, с. 148). 

          В аналізованих творах письменників Дніпропетровщини знаходимо 

також три новотвори, що містять у своїй структурі префікс з- (с- перед 

глухими приголосними). Дві неолексеми утворено за типом, що існує             

в узуальному словотворі і передає значення «уподібнення до того, що 

названо мотивувальним словом» (зміщанитися, змилосердитися), чого не 

можна сказати про неодеривати : Народися іще раз, Тарасе, бо знікчемніли 

ми, бо скозачились ми, – бізнесменами стали, олігархами стали, рекетирами 

– не людьми (19, с. 86); Фашистська тлінь на цвинтарному тлі / пірнула 

вглиб, здияволилась в магму, / той вовчий дух найспритнішому магу / не 

вивільнить із полум’я землі (43, с. 80). Оказіоналізм скозачитись набуває 

значення «втратити риси, що були притаманні козакам, а саме: хоробрість, 

відданість своїй справі, побратимам і т.д.». Лексемі здияволитись префікс 

надає ще й значення напрямку руху, завдяки чому вона набуває такої 

семантичної характеристики: відправитися в самісіньке пекло, подібно до 

диявола. За допомогою узуального форманта з-…-і-ти утворено 

відад’єктивний дериват згрозовіти, що набуває в контексті значення 

«настання важких часів»: Ще чорно не кишать невільників базари, / 

Дитинний край ще вкрай не згрозовів (40, с. 549). 

         Для створення відіменникових дієслівних новацій автори 

послуговуються конфіксом пере-…-и-ти (в узусі цей формант 

використовують для відад’єктивних утворень): У храмі, нашпигованім 

шпигами, / Святі лики шпигали шпагами: / Ледве-ледве не кровоточили – / 

Згусток згубних душ переочили (26, с. 51). Неолексема переочити                    

є синонімом до слова передивитися. Використовуючи в ролі мотивувальної 

основи іменник очі, автор  підкреслює те, що святі з ікон не добровільно 

дивилися на навколишні події, а були вимушеними свідками. 

Найоригінальнішими інноваціями є, безумовно, префіксально-суфіксальні 

утворення від власних назв: Єнакієве не переінакшить, / Нічого вже не 
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переіначить, / Не перекотить, не перекучмить, / Не перечучмить, не 

переянуковичить, / Те, що у нас зав’язалося, заб’ютилося, зав’южилося, 

зающилося  (70, с. 29).  

           Дніпропетровські письменники використовують такі неузуальні 

конфікси, як на- …-и-ти, од- … -ува-ти, по-…-и-ти, що передають значення 

«закінчення дії, названою мотивувальною основою», наприклад: 

Одвеснували грому тиглі (60, с. 51). По-різному можна трактувати 

походження оказіонального дієслова напташити: А чи мовчки побрести        

в очерета, / Де напташив був торік її вуста? (29, с. 25). Можливо, це 

дієслово утворено від іменника пташка, тобто позначка, яку ставлять на 

полях, аби підкреслити щось важливе. Але ми схиляємось до думки, що 

новотвір характеризує здатність дівчини натхненно щебетати мовою кохання. 

До речі, цю дієслівну новацію фіксує також словник А. Нелюби [146], але 

там неодериват вжито із значенням «розмножити»: Ми ще тамтими роками 

стільки генералів напташили, що вистачить хоч на десять Генеральних 

штабів (Перець, 12/90) [146, с. 65].  

          Оказіоналізм пособачити  собака формально дублює структуру 

дієслова покалічити  калічити. Однак під час творення оказіоналізму 

використано один формант (по-…-и-ти), під час творення узуального 

дієслова – інший (префікс по-). Префікс по- надає дієслову покалічити 

значення «припинення названої дії». Використаний формант додає до 

структури лексичного значення сему ‘уподібнення до того, що названо 

мотивувальним словом’: Ви хтіли пособачити його, / а він не дався, він 

лишився вовком (51, с. 50).  

          Конфікс о-…-и-ти-ся використовують для творення узуальних 

відсубстантивних дієслів, що здебільшого виражають значення «набуття 

певних внутрішніх якостей», наприклад: обабитися, оміщанитися, 

ослов’янитися. Виникнення оказіоналізму оквартиритися (26, с. 146) 

пов’язується з порушенням пасивності цього аналізованого типу, унаслідок 

чого з’являється новий семантико-стилістичний відтінок ‘отримати                 
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у власність матеріальний об’єкт, що названий мотивувальним словом’. 

          Формант об-…-и-ти є непродуктивним в узуальній деривації, 

передаючи значення «наділити тим, що названо мотивувальним словом», 

наприклад, обмежити. Оказіональність новотвору обкрилити виникає ще     

й завдяки семантиці мотивувального іменника крила, що привносить              

у семантику дієслова не лише вказівку на спосіб пересування, а й підкреслює 

значення «отримання задоволення від дії»: Мріяв обкрилить півсонця, 

півсвіту, / Доки не впав на колючу стерню (30, с. 102). 

         Відад’єктивні дієслівні неолексеми в мовотворчості письменників 

Дніпропетровщини утворено здебільшого з використанням таких 

неузуальних словотвірних формантів, як в-…-и-ти-ся, від-…-и-ти-(ся) під-… 

-и-ти-ся: …Червоніли перші поцілунки, / І кортіло вишням вчервониться. / 

Та червня вишневість / Відсиніє щемом (75, с. 57); Та вишні примовкли, / Як 

сироти босі – Підлисилась осінь (75, с. 66). Неолексема відлужнювати 

створена за аналогією до узуальної відсубстантивної лексеми відлунювати, 

але з використанням прикметникової мотивувальної основи лужний,               

у структурі лексичного значення якої актуалізована сема, що позначає високу 

активність лужних металів вступати в хімічні реакції: І нині так чітко 

відлужніють кроки / з величного поступу Сковороди (22, с. 6). У такий 

спосіб О. Ігнатенко підкреслює вплив поглядів видатного філософа на 

сучасного читача. 

          За оказіональною словотвірною моделлю І. Данилюк конструює 

дієслівну новацію вижовклювати, що походить від дієслова жовкнути: 

Лампа вижовклює твоє і без того змарніле обличчя (9, с. 122). Префікс ви-  

в цьому випадку передає невластиве йому значення інтенсивності дії. 

Аналізований матеріал засвідчує невичерпні можливості афіксації у творенні 

яскравих, семантично містких оказіональних дієслів.  

         Серед новотворів порівняльно-уподібнювальної семантики у творчому 

словнику дніпропетровських письменників фактично відсутні прислівники     

з префіксом по- і суфіксами -ому, -ему, -и, що характерно для новотворів 
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сучасної української мови. Виняток становить лише один приклад: Він ніч 

відганяв від обох, мов комаху, / Мирив їх по-зевсівськи вміло (7, с. 22). 

Оказіональний прислівник містить експліцитний компонент у смисловій 

структурі слова «давньогрецький бог, який уособлює світлу сторону буття» 

та узагальнювальну імпліцитну сему ‘справедливо’. 

         Досить часто, конструюючи прислівникові префіксально-суфіксальні 

неодеривати, письменники Дніпропетровщини діють за принципом аналогії. 

Наприклад, неодериват завгучнішки (11, с. 136) М. Дяченка, на відміну від 

звичних лексем з просторовою семантикою (завширшки, завглибшки та 

завдовжки), характеризує звуковий прояв. Під впливом узуального 

прислівника впорядковано М. Чхан створює оказіоналізм вгодинено, що         

в контексті набуває значення «послідовно»: Дні зринають щиро                       

і вгодинено, / смуток осідає на полин (75, с. 68). За аналогією до узуальних 

прислівників впівсили, впівока дніпропетровські митці утворюють 

адвербіальні неолексеми за допомогою префіксоїда -пів: Хоч теє світло – 

теж пітьма, пітьма, / В якій живуть впівсерця, крадькома (28, с. 142). 

Читання між рядків – Не видих в півлегень…(28, с. 142). Відмінність             

у написанні авторських новотворів (разом та окремо) можна пояснити тим, 

що в прислівниковому сполученні іменник легені не втрачає свого прямого 

значення. 

          У мовотворчій практиці Лесі Степовички спостерігаємо оказіоналізм, 

утворений флективно-префіксальним способом. На основі фамільярного 

дієслова втелепати («зрозуміти») сконструйовано назву особи, що має 

виразне просторічне забарвлення: Я була «нездійминога», «невтелепа».         

У такий спосіб вона піклувалась про моє виховання (69, с. 43).  

 

Суфіксально-постфіксальний спосіб 

 

           Цей спосіб словотвору досить широко представлений у творах наших 

земляків. Формантом є поєднання постфікса -ся (-сь) з дієслівним суфіксом   
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-и-ти, що приєднують до іменникових та прикметникових основ : Воно 

горіло – не згоряло, / Із пекла зводилось багряно / І так прозорилось 

нетлінно, / як вічний зір твій, Україно (4, с. 31); А за вікном яблуневиться, / 

Вітер пелюстками грається (35, с. 30); Ти постаєш стогонніше, / Аж 

завмирають заздрощі: Осониться сьогоднішнє, / Озернюються завтрашнє, / 

А небовир бездониться…(75, с. 17); Кавуниться літо палючістю в серпні, / 

Немов осипаються зорі беззерні (75, с. 57); Божественний цей хист, що нині 

означа, / О вірносте, чим вічнишся плачем ти? (46, с. 12); Вони, мов квіт 

калиновий, змогли  / У днях залишитись, / Покіль народ орлиться, / Покіль 

дороги в’юняться земні (4, с. 41). Створюючи дієслівну неолексему 

орлитися, С. Бурлаков актуалізує в лексичному значенні твірного іменника 

такі семи, як ‘сміливість, волелюбство, гордість’. Особливо привертає увагу 

новотвір В. Коржа пітьмавитись, утворений від оказіонального прикметника 

пітьмавий (від ім. пітьма): Будь бодай тричі, художнику, з віком пропащим 

не згодний, – буде пітьмавитись   будень, як на війні (40, с. 423).  

         Префіксально-постфіксальний спосіб є непродуктивним                       

у мовотворчості письменників Дніпропетровщини. За цієї моделлю утворено 

лише одну оказіональну лексему: Нікого я, брат, не ковтала, / Вони 

возковтнулись самі (64, с. 48). Іронічне забарвлення новотвору підсилено 

мотивувальною основою – розмовним дієсловом ковтати, що має значення 

«пити або їсти що-небудь жадібно» [149, с. 853]. 

 

2.3.2. Складносуфіксальний спосіб 

 

            Оказіоналізми, що є результатом складносуфіксального 

словотворення, за словами Ж. Колоїз, сприяють мовній економії, позначаючи 

зміст складного характеру, що, як і при власне основоскладанні, зазвичай 

виражаються словосполученням, компоненти якого не завжди          

є взаємозумовленими. До того ж, як відзначає дослідниця, відповідна 

семантика конкретизується, увиразнюється ще й за рахунок того чи того 
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афікса [108, с. 75]. Під час деривації складносуфіксальних похідних                

з опорним іменниковим компонентом письменники Придніпров’я 

послуговуються різними словотвірними моделями. Наприклад, для 

продукування оказіональних іменників на позначення ландшафтних утворень 

та абстрактних понять автори  використовують таку дериваційну модель, як 

«прикм. + -о- + ім. + -j-»:  чорнояр’я (2, с. 228), Куцоштанія (6, с. 26), 

голомороззя (43, с. 36), срібнослів’я (53, с. 24), золотодення (60, с. 185), 

мілкодушшя (60, с. 131). Поодинокими є  інші дериваційні моделі: 

«прикм. + -о- + ім. + -к-» : А душі своєї білодівчинку я нікому, геть нікому не 

віддам!.. (19, с. 119). Білий колір асоціюють з чистотою, невинністю, завдяки 

цьому прикметнику в структурі лексичного значення іменника дівчина 

актуалізовано сему на позначення моральності, доброчесності, що набуває 

виразнішого звучання завдяки гіпокористичному суфіксу -к; 

 «прикм. + -о- + ім. + -ич-»: неолексема темноямич (41, с. 146) позначає 

міфічну істоту – дракона війни, якого В. Корж характеризує за місцем 

проживання (в темній ямі); 

«прикм. + -о- + ім. + -Ø-»: деривати сиронеб і тонкотрав (19, с. 124) вжито 

для характеристики другого весняного місяця. Зауважимо, що в узуальному 

словотворі за такою моделлю продукують лише віддієслівні та 

відприкметникові лексеми; 

«ім. + -о- + ім. + -іj-»: Українська ліберальна демократія – / Найкраща в світі 

сестробратія… / Аж ніскілечки не мумія – / Світлоносна сватокумія…    

(23, с. 33).  

          Більшу групу становлять оказіональні композити з опорним 

вербальним і залежним іменниковим, рідше прикметниковим чи 

прислівниковим компонентом (лише 24 неолексеми). П’ятнадцять із них 

утворено за аналогією до узуальних слів. На думку І. Принцевського, дія 

аналогії може спричинити словотвірну моду [162, с. 157], що, своєю чергою, 

сприяє деавтоматизації мовних стереотипів, завдяки чому низки складних 
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іменників добре відомих словотвірних моделей поповнюють яскраві 

мікрообрази: 

Зорепад : гріхопад (43, с. 153), громопад (42, с. 10), словопад (51, с. 147), 

росопад (75, c. 62); 

Іконопис : сумнопис (9, с. 113), мордопис (29, с. 25); 

Водограй : зернограй (37, с. 68), листвянограй (60, с. 267); 

Людожер :  народожер, україножер (64, с. 52). 

Тепловій  : вродовій (75, с. 69), лиховій (81, с. 15). 

          Зазначимо, що іменник гріхопад є синонімом до узуального 

гріхопадіння. Створення неолексеми спричинене пошуком рими до слова 

сад : Я не бачив тебе сумною, / хоч в зажурі осінній сад, / за тобою, мов за 

стіною, / мій гріхопад…(43, с. 153). Деякі інші неодеривати так само 

мотивовані аналогією: водогін –> снігогін (9, с. 257), правдоборець –> 

лихоборець (41, с. 142), людожерство –> м’ясожерство (51, с. 35), бурелом –

> хмаролом (75, с. 55). 

           Письменники Дніпропетровщини утворюють численні деривати на 

позначення осіб, використовуючи словотвірну модель «ім.+ -о-/ -е- + дієсл. + 

-Ø-»: Поет, обласканий престолом, завжди прислужний цареслав (64, с. 10);          

І власну сутність людогризів не втілювали в імена: / ні Анонімів, ні Обрізів, 

ні Саботажів світ не зна… (45, с. 92); А були ж ми лицарями слави / на Січі 

згуртовані в полки. / Хто ми нині. / Просто харчотрави, / вже не козаки,      

а кізяки (64, с. 52). Якщо іменник людоїд позначає того, хто вживає в їжу 

людське м’ясо, то за допомогою неолексеми людогриз В. Корж зображує тих, 

хто «заїдає» людське життя. Різкого негативного звучання набирає іменник 

харчотрави, що позначає людей, які за незначну матеріальну вигоду здатні 

поступитися своїми інтересами, правами, свободами.  

         Поодинокими прикладами у творчості В. Коржа представлено 

словотвірний тип «ім.+ -о- + дієсл. + -ець-», що  використаний для творення 

персонімів: Квіти несуть лихоборцю (41, с. 142); Ми світлотворці, вороги 

пітьми. (41, с. 83). Єдиним прикладом продемонстровано використання 
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дериваційної моделі «Присл.  + дієсл. + -Ø-»: Ми – стрімколет, задивлений   

у безум, / Нам на плитку кладуть пучечок безу…(26, с. 9). У такий спосіб 

Ю. Кириченко зображує тих, кому в житті понад усе потрібен адреналін. 

           Автори конструюють назви на позначення природних явищ за 

словотвірним типом «ім.+ -о-/ -е- + дієсл. + -л-»: листотал (12, с. 22), 

землетал (19, с. 124). 

          Отже, всі композити з опорним вербальним елементом                             

є складносуфіксальними утвореннями з матеріально вираженим (-ець, -ств-о, 

-л-, -j-) або нульовим суфіксом. Іменникова основа у таких композитах 

позначає об’єкт дії, прислівникова – ознаку дії. 

          Найпродуктивнішим способом творення індивідуально-авторських 

прикметників є основоскладання. Як справедливо зауважує О. Жижома, 

складні прикметники є прекрасним засобом образної передачі цілої 

сукупності ознак описуваних фактів, чим зумовлене широке їх використання 

в поетичних творах. Серед прикметників-оказіоналізмів більше 80 % 

становлять композити, побудовані як за узуальними, так і за оказіональними 

моделями [80, с. 158–159].  

          У мовотворчості письменників Дніпропетровщини прикметники-

композити здебільшого утворюються за словотвірним типом «прикм. + -о- +  

ім.», що представлений кількома моделями. Особливою продуктивністю 

наділено словотвірний тип «прикм. + -о- +  ім. + -Ø-ий»: темношатий         

(4, с. 60), тлустотілий (тлустий – розм. «огрядний») (3, с. 144), ясноязикий 

(3, с. 248), темнодухий (40, с. 492), крилатолистий (16, с. 21), глевкодухий 

(33, с. 229) тощо. За цією моделлю сконструйовано близько 90 композитів. 

Автори презентують також кілька неодериватів, у яких наявна перестановка 

опорного та залежного компонентів, що сприяє підвищенню їхньої 

експресивності: зорепречистий (16, с. 32), комунобільшовицький (33, с. 23), 

п’ятобосий (75, с. 50).  

           До цього самого типу належить і модель  «прикм. + -о- + ім. + -н-ий», 

що, на відміну від попередньої, є менш продуктивною (лише 50 новотворів): 
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зачиненобрамний (14, с. 18), зеленолунний (19, с. 56), лукавохребетний        

(19, с. 45), золотопожежний (11, с. 184), дзвінкотонний (42, с. 97), 

світлойменний (47, с. 16), латаноштанний (41, с. 205), гострореберний      

(64, с. 39), первинносутній, вічноукраїнний (55, с. 59) тощо. Кілька новацій 

І. Данилюк утворює за моделлю  «прикм. + -о- +  ім. + -ян-ий»: білокрейдяний 

(9, с. 88), холодноглиняний (9, с. 139). Лише в мовотворчості М. Чхана 

зустрічаємо одиничний приклад, у якому прикметник підпорядковує собі 

іменник із прийменником: дивомудрий (мудрий на диво) (74, с. 42). 

          Утворюючи складні прикметникові оказіоналізми на основі синтагми   

з опорним вербальним компонентом, письменники послуговуються такою 

словотвірною моделлю, як «ім. + дієсл. + -н- / -ч-»: вівцепасний (33, с. 151), 

сонцевісний (43, с. 9), добротворчий (48, с. 3), серпоносний (75, с. 11),  

часотривний (75, с. 11).  

         Лише дев’ять новацій в аналізованих творах мотивовано 

словосполученнями «ім. Н.в. + ім. Р.в.»: піснеголосий (64, с. 40), серцекрилий  

(30, с. 301), вогнецвітній (37, с. 15), крицедзвонний (45, с. 40), змієшкірий     

(51, с. 95), крилоорлий (75, с. 21), дзвоноцебристий (75, с. 57), а також «ім. Н.в. 

+ ім. М.в.»  грижопупий (33, с. 68), вітроголовий (43, с. 68). Композитні 

прикметники, як зазначає Н. Клименко, що співвідносні зі словосполученням 

«ім. Н.в. + ім. Р.в. (ім. О.в. чи ім. М.в.)», називають ознаки предметів за подібністю 

до інших предметів, у своїй семантиці вони мають обов’язковий елемент 

порівняння, метафори [100, с. 179]. 

         Лише одна така новація утворена на базі індивідуально-авторського 

матеріалу: Після іскрометного перебору Яшко рвучко осадив закаблучно-

гарцювальну мелодію, ніби козак запаленого гоном коня перед дівкою-

зрадливицею (9, с. 148). Обидва складники оказіонального прикметникового 

юкстапозита сконструйовані за нормативними дериваційними моделями. 

Лексема закаблук має значення «задня частина взуття», крім того, вона 

функціонує у складі фразеологізму ударити в закаблуки – «пуститися             

в танець» [182, Т. 3, с. 136]. Отже, внаслідок поєднання цих неолексем 
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виникає сконденсований неодериват, що передає значення  веселої закличної 

мелодії. Наступний свій новотвір І. Данилюк також конструює на основі 

некодифікованого матеріалу: Зверхньо дивляться дами поважні – / В них 

мандриківсько-русіжен сленг (9, с. 272). Перший складник новації походить 

від назви селища Мандриківка (сучасного житлового масиву «Перемога»), 

другий являє собою спотворену транскрипцію слова «російський». 

          Для сучасної української мови типовими є композити, утворені 

поєднанням двох основ, тому трикомпонентні неодеривати сприймаються як 

дещо штучні, незвичні, наприклад: Випили по шостій «за наш козацько-

чавунно-пролетарський край» (68, с. 394); Воєнних літ сурові хлібодари – 

Жіночо-підлітково-стариковський тил (8, с. 52). Останнім новотвором 

В. Грипас підкреслює героїзм нашого народу, а також внесок кожної людини 

в перемогу. У деяких випадках оказіональність надскладних слів спирається 

водночас і на зовнішню, і на внутрішню форму: сито-люто-злототілий      

(45, с. 102). 

         Лише в мовотворчості В. Коржа засвідчені приклади утворення 

складних оказіональних дієслів: А той чортяка б’є у дзвони, / собори милує 

старі, / малює й продає ікони / і ксерокскопить Псалтирі (40, с. 419); 

Проміння – наскрізь: – Сповідайсь, селюк, оговтався? Залізнообетонивсь? 

Тобі ж тепер (з яких таких наук?) дерева й ті – зелені камертони!             

(43, с. 100). Особливою експресивністю вирізняється неолексема 

залізнообетонитися, завдяки наявності в її структурі поряд із прислівником 

залізно, що в контексті позначає «цілковито», ще й оказіонального 

неперехідного дієслова обетонитися, тобто «стати подібним до того, що 

названо мотивувальним словом». Отже, новотвір набуває значення «повністю 

піддатися урбанізації, втратити здатність тонко відчувати навколишнє». 

Неодериват ксерокскопить є синонімом до узуального дієслова 

ксерокопіювати. Він утворений поєднанням іменника ксерокс та 

індивідуально-авторського дієслова копити, що, можливо, походить від 

слова копія. Цим новотвором, на нашу думку, письменник наголошує на 
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тому, що багато людей, маючи у власній бібліотеці копію Святого Письма, 

рідко звертаються до нього. 

 

2.4. Словоскладання 

 

           У поетичному словнику дніпропетровських письменників засвідчені 

новації, утворені словоскладанням, у межах якого дослідники розрізняють 

зрощення та юкстапозицію [101, с. 315; 34, с. 102]. Зокрема, поширені 

індивідуальні лексично-синтаксичні деривати, утворені зрощенням слів 

словосполучення. На думку О. Турчак, зрощення є результатом універбації 

кількох синтаксично зв’язаних слів, що не втратили своєї граматичної 

структури. Особливістю таких оказіоналізмів є те, що закінчення та інші 

показники граматичного значення компонентів словосполучення не 

опускаються, а застигають і зберігаються в новотворі [199, с. 186]. Зрощення 

переважають в системі іменників, прикметників, поодинокі випадки 

фіксуємо серед прислівників та дієслів: фальшивоневтішний (9, с. 37), 

сумноусміхнений (9, с. 76), нуднооднаковий (9, с. 166), пильносилуваний        

(9, с. 85), океан-безкраїй (19, с. 8), скорописаний (34, с. 438), 

дрібнопозначений (34, с. 295), впівмрії, впівмети, впівпечалі (34, с. 402), 

світлодарити (41, с. 18), являєдневі (67, с. 205), розпізнай-стрічки               

(69, с. 224), інтригуй-душу-назва (69, с. 7), Кучма-ленд (69, с. 32). У творах 

письменників Дніпропетровщини натрапляємо на кілька новацій, 

сконструйованих на основі речень, що складаються з іменника (підмета)         

в поєднанні з короткою формою прикметника, здатною виконувати роль 

присудка: зелен-тин (9, с. 282), ясен-день (9, с. 188), черлен-листок (9, с. 218), 

дивен-спомин (6, с. 13), сив-полин (51, с. 8). У процесі деривації відбувається 

перестановка компонентів. Цим способом утворено кілька номінацій осіб, як-

от: водій-душі (56, с. 232), нездійминога (69, с. 43). Отже, в результаті 

зрощення виникає граматично оформлене нове слово, так би мовити, 

сконденсований новотвір, що належить до відповідної частини мови. 
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Юкстапозиція 

  

           Іменники, утворені способом словоскладання (юкстапозити), 

відрізняються від композитів тим, що їх твірною основою стають 

словосполучення прикладкового типу, але на відміну від синтаксичного 

словосполучення, що складається з головного слова і прикладки, яка виражає 

другу назву, іменники-юкстапозити виражають одне поняття. М. Плющ 

зазначає, що творення складних слів супроводжується процесом тісного 

зближення за семантикою двох компонентів і переростанням в одне слово 

[157, с. 180]. На сторінках поетичних і прозових творів письменників 

Дніпропетровщини привертає увагу значна кількість оказіональних 

іменників-юкстапозитів (345 неолексем, а це майже 46% усіх іменникових 

новацій), основна функція яких – одним словом назвати ті явища, що в мові 

зазвичай пояснюють описово, за допомогою словосполучень чи складніших 

синтаксичних утворень. Ж. Колоїз називає такі «апозитивні оказіональні 

результати синтаксичних дериваційних процесів зразками «комунікативного 

еліпсису» [110, с. 26]. У виданні «Українська мова: Енциклопедія» подано 

таке визначення терміна еліпсис – «пропуск одного (кількох) з компонентів 

синтаксичної конструкції, стійкого словосполучення, слова, що легко 

домислюється, відновлюється у контексті або ситуації мовлення»             

[202, с. 171].  

         За спостереженнями Н. Клименко, останнім часом в українському 

словотворі серед іменників зросла кількість юкстапозитів, що здебільшого     

є назвами осіб [99, с. 300]. Таку тенденцію можемо відзначити і щодо 

творчого здобутку письменників Дніпропетровщини, у якому половину 

новостворених персонімів представлено саме юкстапозитами (90 неолексем).           

 Наприклад: Фатальним фантомом – Труна з менестрелем-анатомом. 

Гвинтом корабельним гребним За ним бурунився натовп (9, с. 266); Жили        

і в Україні власні йоги, – Так, вої-характерники були. / Умів заколисати-

заспівати, / Але й покликать у похід умів! (32, с. 28); Наливка і шкварка, /       
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І відьма-шинкарка Хутко з Якова зробили хлопа-недогарка (28, с. 49). 

Яскравою є характеристика менестреля (середньовічного поета-музиканта), 

здатного своїми творами глибоко торкатися людської сутності.  Прикладка 

характерник надає персонажам певних надзвичайних можливостей. Новотвір 

хлоп-недогарок символізує людину, яка через свою залежність від чарки 

стала ні до чого непридатною, як і недогарок свічки. Образний характер 

деяких складених новотворів увиразнено національно-культурними 

асоціаціями, адже саме в слов’янській культурі негідників інколи називають 

яничарами, а сторонніх людей можуть кликати «синами»: – Дякую за ласку, 

внуче-синку, / Що бажаєш мирного спочинку (75, с. 51); Тінь старшого 

брата-яничара нависла над тобою, помикає, принижує (21, с. 42).                

У наведеному прикладі слово яничар вживається у переносному значенні – 

«той, хто намагається придушити чужу свободу».  

         Високою експресивністю наділені неолексеми, у складі яких                   

є оказіоналізми: Класик знав часи хороші, / Мав коханку-чингісханку. / 

…Нині, взутий у калоші, / Виглядає смерть на ганку…(23, с. 103); Єва 

нутром відчула, що серед цих жінок-перешерсток, які смішно дріботіли за 

охочими до дармового питва чоловіками, є та, що може встрелити метким 

оком її Адама (9, с. 64). Авторський неологізм чингісханка, утворений від 

імені видатного монгольського завойовника, викликає у свідомості негативні 

асоціації. Письменник підкреслює те, що в класика дійсно були непогані 

статки, інакше він не зацікавив би цю жінку. Оказіоналізм перешерстки 

походить, на нашу думку, від дієслова «перешерстити» і набуває значення 

«людина, яка вміє ретельно відшукувати».  

         Мовотворчість письменників Дніпропетровщини презентує широкий 

діапазон значень прикладкових сполук: 

– номінації конкретних предметів, наприклад: замки-митниці (69, с. 228), 

тролейбус-фортеця (21, с. 17), літак-труна (38, с. 15); 
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– назви на позначення реалій рослинного і тваринного світів, як-от: дозорець-

чорнобривець (47, с. 45), цвіркун-невидимка (37, с. 37), берізка-тонконіжка 

(53, с. 7), солов’ї-язичники (52, с. 13), акації-парасольки (57, с. 153); 

– номінації на позначення природних явищ: сніжинки-листоноші (37, с. 38), 

блискавка-цвях (38, с. 17), оратор-грім (34, с. 295), вітер-мавр (34, с. 294), 

лобуряка-вітровій  (81, с. 12);  

– образні конкретизації часу: хвилини-кастаньєти (15, с. 11), май-надвечір’я 

(19, с. 10), краплини-хвилинки (70, с. 241); 

– назви почуттів і психічних процесів: жарина-надія (30, с. 301), знетяма-

одежина (30, с. 178), турботи-гризоти (41, с. 160), біль-молодик (49, с. 14), 

зневіра-згуба (53, с. 28) та ін. 

         Особливою експресивністю відзначені юкстапозити, утворені на базі 

індивідуально-авторського, некодифікованого матеріалу. Наприклад: пісня-

подніпрянка (5, с. 10), неболюбці-крани (8, с. 30), гамселисько-лихо (8, с. 46), 

гаї-многошуми (19, с. 116), павутинка-вереснинка (19, с. 34), гук-птахоплин 

(24, с. 5), казан-семивідерник (29, с. 14), кінь-буйногривець (29, с. 17), неня-

явориха (29, с. 67), час-швидкоплинник (26, с. 53), дні-будьздоровці (41, с. 7), 

клич-перелетич (41, с. 220), набережна-автоманка (41, с. 39), велемови-

обмови (51, с. 72), віття-чорноліття (67, с. 98). Оказіоналізми, що постають 

в результаті застосування типових для мовної системи засобів, часто 

порушують той чи той компонент схеми словотворення. Скажімо, основою 

для новотворів можуть бути слова не тієї частини мови, що вимагають 

афікси. Наприклад, віддієслівні номеми гамселисько та перелетич мають       

у своїй структурі суфікси -иськ- та  -ич-, що зазвичай поєднуються                    

з іменниковими основами (хлопчисько, королевич). У деяких випадках 

твірними стають лексеми іншого семантичного чи граматичного класу, ніж 

передбачає словотвірний тип (явориха, вереснинка). 

          Привертає увагу й значна кількість дієслівних і прислівникових 

новацій, утворених юкстапозицією. Автори активно сполучають в одній 

неолексемі синонімічні або антонімічні форми: відверто-сповідально            
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(9, с. 20), пристрасно-натхненно (16, с. 33), висвітлено-чесно (19, с. 15), 

тривожно-жалібно (34, с.447), люто-несамовито (41, с. 12), слізно-терпко 

(43, с. 56), дитинно-безвинно (40, с. 254),  ласкаво-хижо (70, с. 241), ніжно-

грізно (71, с. 35), первісно-дико (74, с. 28) тощо.  

          Іноді письменники об’єднують у складених новотворах різні за 

значенням слова: причаєно-крилато (12, с. 13), чорно-срібно (9, с. 219),  

незбагненно-голосно (30, с. 216), юно-геніально (61, с. 79), сумовито-манірно 

(69, с. 296), фальшиво-співчутливо (70, с. 255); у тому числі адвербіалізовані 

форми орудного відмінка іменників: громом-перегромом (3, с. 274), громом-

гулом (55, с. 24), страж-горою (29, с. 43), буй-тур-вітром (40, с. 515). 

           У творчому словнику дніпропетровських письменників складені 

номінації несуть значне експресивне навантаження, уточнюють семантику 

денотата, наголошують на його додаткових, проте не менш важливих, на 

думку автора, ознаках. Однак експресивно-стилістична функція неолексем 

найповніше виявляється в контексті, у конкретній мовленнєвій ситуації.  

 

   Морфолого-синтаксичний спосіб 

 

          Крім словоскладання, у мовотворчості письменників 

Дніпропетровщини наявний ще один неморфологічний спосіб творення слів, 

що полягає у переході однієї частини мови до іншої без участі афіксів. 

М. Плющ зазначає, що морфолого-синтаксичний спосіб словотвору, або 

конверсія [157, с. 273], – це такий різновид деривації, що реалізується за 

допомогою зміни синтаксичної функції та морфологічної парадигми, тобто 

перехід слова з однієї частини мови в іншу та зміна значення відбувається без 

будь-яких формальних перебудов прийняттям іншої системи словозміни. 

В. Горпинич зауважує, що до морфолого-синтаксичного способу належить, 

зокрема, субстантивація – перехід прикметників, дієприкметників, 

числівників, займенників в іменники [59, с. 87]. Цей спосіб деривації              

є рідковживаним у мовотворчості письменників-дніпропетровців, у творах 
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яких натрапляємо лише на чотири субстантивовані прикметники, що               

є назвами осіб: Запорт’єрний явно збиткувався над нею (9, с. 26); В сонмі 

золотонімбних щиро відчуй, / що сваволя понад тобою не вічна (51, с. 79).    

В останньому прикладі йдеться про винагороду, що отримує доброчесна 

людина у потойбічному житті. Наступний відад’єктивний субстантив 

утворено з метою передати образ кремезного чоловіка з великими вусами: До 

кого ж першого підійде цей стовбурчастовусий з своєю сокирою, щоб 

розітнути одним ударом груди? (9, с. 50). За допомогою юкстапозита, 

сконструйованого на основі субстантивованих прикметників, Леся 

Степовичка зображує нічим не примітних спеціалістів: Мені приємніше 

вважати своїм шефом Гвідо Кремера, аніж оцих маленьких-сіреньких, що 

звідучора вже вдруге беруться керувати мною (70, с. 220).  

 

2.5. Неузуальні способи словотвору 

 

          У своїй мовотворчості письменники Дніпропетровщини також 

послуговуються неузуальними різновидами словотворення, до яких 

уналежнюємо черезступеневе словотворення та контамінацію. За унікальною 

моделлю черезступеневого словотворення автори конструюють численні 

дієприкметникові новації. Твірними основами таких неодериватів є корені 

іменників, рідше прикметників, від яких мали б бути спочатку утворені 

оказіональні дієслова (інфінітиви), а від останніх, своєю чергою, 

утворювалися б дієприкметники, наприклад: утроба – переутробити  

(гіпотетичне) – переутроблений (25, с. 49); прозорий – запрозорити – 

запрозорений (75, с. 20). Суфікси і префікси надають таким новотворам 

характерної для дієприкметника морфологічної структури. Під час творення 

пасивних дієприкметникових інновацій з суфіксом -ен- автори активно 

послуговуються такими префіксами, як з-(с-), за-, о-(об-), рідше ви-, пере-, 

роз-. Г. Вокальчук зазначає, що префікс о-  є нехарактерним для узуального 
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словотвору дієприкметників [34, с. 123]. Але в творах наших співвітчизників 

спостерігаємо п’ять новацій з цим префіксом, що вказує на: 

- надання об’єктові внутрішньої характеристики: очорнокнижений (42, с. 59), 

осонцений (60, с. 67); 

- ознаку за станом зовнішнього середовища: одніпрений (75, с. 24); 

- спосіб зображення об’єкта: острунений (51, с. 8). 

          Дещо затемненою є семантика наступної неолексеми: Я знаю, чому 

плачеш ти овітреними росами: / Тобі хотілось бачити хлопчину 

п’ятобосого (75, с. 50). Можливо, автор хотів передати глибокі внутрішні 

переживання свого героя, сльози якого побачити так само складно, як і росу   

у вітряний ранок.  

          В аналізованих творах презентовано кілька новацій з префіксом за-, 

завдяки якому в лексичних значеннях слів виникає сема ‘знаходження           

у певних фізичних або психологічних межах’, наприклад: Сприймав усе за 

чисту воду вкрай засересерений народ (64, с. 50); Снігом мовчу. Тайгою. / За 

Сибіром затюрмлене слово (67, с. 263); а також ‘надання характерної 

зовнішньої ознаки’: Од відчуття гармонії і злагоди, / В сльозині світ узріти 

новостворений – / зарайдужений, щастям запрозорений! (74, с. 20); 

Вишневість / Не вітром забджолена порість – Примлоснена спечною 

повінню червня (74, с. 32). 

         Префікс з- надає  дієприкметниковим неолексемам значення «набуття 

ознак об’єкта, що названий мотивувальним словом»: Найперші бранці бунту 

– літаки, мільярдних згуб звідчаяні візниці (43, с. 133); Ми – із чорнозему,       

з ясних глибин ріллі, / звулканені в своїх трудних безсоннях (40, с. 83); 

Послухай, вона промовля: / «Не спіши… Пакет засургучений в полі лиши – / 

Хай вітер розірве його, розмета, / Бо суть його – жінки збасанена мста…» 

(32, с. 11); Жив скадебешений поет і був у нього творчий лет не до 

незвіданих планет, а до харчів і в туалет (64, с. 27). Неодериват збасанений 

утворено від назви міфічного птаха басан, який, за повір’ям,         

є вогнедишним, однак його полум’я холодне й безпечне для інших. Новотвір 
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скадебешений характеризує не лише стан зацькованого митця, але                   

й негативно оцінює діяльність цієї радянської установи. Зазначимо, що 

найвищим ступенем оказіональності відзначено новації, сконструйовані від 

абревіатур КДБ (Комітет державної безпеки) та СССР. 

          Двома неолексемами представлені утворення з префіксом пере-:  

Пиріжки, з любов’ю зроблені, З ніжністю переутроблені: На посаді 

виконроба / Творчо трудиться утроба…(25, с. 49); Міцно обіймалися воїни    

і ратаї, / небо переголублене згукувалось в сизарях…(42, с. 12). Перший 

новотвір є синонімом до узуального дієприкметника перетравлений,  

використання в ролі мотивувального слова застарілого іменника утроба 

привносить у його зміст іронічне значення «підкреслено важливої справи». 

Другою новацією автор описує небо, сповнене голубами, а оскільки ці птахи 

є символом миру, то, можливо, В. Корж створює метафоричний образ саме 

мирного неба над головою. Наступна неолексема також має у своїй структурі 

корінь голуб-, але він, на відміну від попередньої, мотивований 

прикметниковою основою: Виголублена передобіднім сонцем голубінь         

(9, с. 23). Префікс ви- тут набуває нехарактерного для нього значення 

«інтенсивної дії».  

          За моделлю черезступеневого творення від іменникових основ 

утворено такі оказіональні дієприкметники: Так би йшла, розкісана, у зорі, 

босоніж по заплаканій стерні… (15, с 36); Сльоза поривалася в рай, / Сміявсь 

яничар-недоріка…/ Під ним – розкайданений Час, / Свята Україна: / Аби не 

ковтнула всіх нас / Пекельна руїна (28, с. 86); І зазимків, і гроз – всього було, / 

топтали орди нескориму вроду. / Та зводилось розвеснене чоло – чоло високе 

гідності народу (51, с. 20). Якщо перші дві новації набувають значення 

«звільнення від того, що названо мотивувальним словом»: то остання, 

навпаки, – «набуття ознак мотивувального іменника». Оригінальним 

неодериватом є дієприкметник з подвійними префіксами, якому, на відміну 

від однопрефіксних утворень, притаманна більша структурно-семантична 
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ускладненість:  В струпах гострореберні клячі блукали в лещатах пітьми. / 

Як схожі на коней незрячих нерозкомунячені ми (64, с. 39). 

         Особливе місце в сиcтемі неузуального словотвору посідає 

контамінація, під якою Р. Намітокова розуміє проникнення частини (не 

обов’язково морфеми) одного слова в інше, у результаті чого відбувається 

витіснення якогось елемента з-поміж об’єднуваних одиниць [143, с. 125].      

У термінологічному словнику О. Селіванової наведено таке визначення цього 

різновиду оказіональної деривації: контамінація – взаємодія, об’єднання 

мовних (номінативних) одиниць або їхніх частин на підставі структурної, 

функційної або асоціативної близькості чи з певною комунікативною метою, 

що зумовлює утворення нової мовної (номінативної) одиниці [177, с. 251]. 

Отже, як зауважує О. Земська, «частина одного слова зникає, тобто не 

входить до оказіоналізму, але залишається в тому тлі, що служить для 

подвійного трактування оказіоналізму. Саме тому інколи цей прийом 

породження оказіоналізмів називають каламбурним» [87, с. 191]. Попри те, 

що контамінація є особливістю суто оказіонального словотворення,                 

у творчому надбанні дніпропетровських письменників помічено лише шість 

прикладів її використання, п’ять із яких представлено номемами на 

позначення осіб. Використовуючи контамінацію, Леся Степовичка 

конструює неолексеми, що вражають своєю несподіваністю: То зібрались на 

літтусовку попити кавусі метри, деци-метри, санти-метри та мілі-

метри українського модернізму (73, с. 48). Авторка з іронією констатує, якої 

довжини творчий шлях ще мають пройти новоявлені митці, аби заслужити 

почесне звання метра. За допомогою цих новотворів письменниця висміює 

безпідставне прагнення деяких діячів культури до загального визнання. 

Наступний неодериват утворено шляхом контамінації від словосполучення 

благородний родич: Шепчу на вухо коню / Знетямлено: Я, ваш родич, / Не 

завше був благородич… / Двадцять літ не світився в римі, / Творчо знаний      

в Парижі й Римі…(23, с. 10). На наш погляд, цей оказіоналізм зумовлений 

потребою римування. 
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          Антропонім В. Савченка, утворений контамінацією від імені Толик         

і дієслова тхнути, надає яскравої одоративної характеристики персонажу: 

Яким запахом тхір смердить, не знаю, а Тхолик таки смердопахосний       

(57, с. 237). Семантика ж дієслова привносить у значення неолексеми 

негативний оцінний компонент. Ще однією мовностилістичною знахідкою     

є новотвір М. Чхана, за допомогою якого автор яскраво зображує ландшафтні 

утворення, підкреслюючи їхню велич і давнє походження: Древні скелі 

гранітозаврами / З водоспаду каміння п’ють (75, с. 25). 

          Прислівникова новація І. Данилюка череслово утворена накладанням 

іменників чересло («вертикальний ніж у плузі, що міститься перед лемешем» 

[151, с. 760]) і слово: Тоді зрина в тобі пора, / Як сповідь – гостро, череслово, 

/ За те, що вічність до пера / Не підступало кревне слово (9, с. 261).               

У цьому контексті новотвір є синонімом до прислівника гостро. 

          Контамінація свідчить про те, що індивідуально-авторська деривація    

в окремих випадках залучає такі способи, які не притаманні узуальному 

словотвору. Ступінь оказіональності цих слів такий, що він принципово 

позбавляє можливості переходу контамінованих слів у загальновживані. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

         Аналіз семантичних особливостей оказіоналізмів засвідчує переважно 

антропроцентричний характер номінації. Найрепрезентативнішими ТГ            

у мовотворчості письменників Дніпропетровщини є назви осіб, 

найменування об’єктів живої та неживої природи, здобутків людської праці, 

назви абстрактних понять. ТГ на позначення осіб є переконливим свідченням 

тісної взаємодії екстралінгвальних чинників із власне мовними. Позамовні 

чинники сприяють динамічному продукуванні лексем цієї групи, що 

зумовлено постійною потребою номінації (нерідко прагматичного характеру) 
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нових осіб, зокрема за приналежністю до певної соціальної групи, 

організації, об’єднаних за видом занять чи якоюсь іншою особливістю.           

        Некомбіновані способи утворення оказіоналізмів, що ґрунтуються на 

використанні одного форманта, представлені у мовотворчості письменників 

Дніпропетровщини такими способами, як: суфіксація, префіксація, 

флексійний спосіб, власне основоскладання, абревіація.  

          Активним засобом творення емоційної та оцінної лексики                        

є префіксація. Автори використовують як іншомовні, так і питомо українські 

префікси та префіксоїди: анти-, архі-, без -, все-, гіпер-, екс-, євро-, іно-, 

інтер-, лже-, над-, напів-, не-, недо-, нео-, псевдо-, понад-, поза-, пост-, пра-, 

роз-, сто-. Поєднання питомих основ з іншомовними формантами, а також 

сполучення семантично несумісних компонентів створює особливі оцінні 

конотації.  

          З-поміж чистих способів словотвору найпродуктивнішим                         

є суфіксальний, за допомогою якого письменники утворили 220 неолексем, 

половину з яких складають іменники. Під час творення абстрактних 

іменників найпродуктивнішим є формант -ість (50 неолексем). 

Непоширеними є субстантивні новації із суфіксами  -изн-, -й-, інь-, -от-. 

Утворюючи назв осіб, автори широко використовують форманти -ец′, -иц′, 

ик, -юк, -к, -альн, поодиноко вживають суфікси -ак, -анин, -ач, -л, -ник, -енко, 

-тель. Для продукування назв не-осіб письменники досить часто 

послуговуються афіксами, що в узуальному словотворі вживають для 

творення персонімів -ан, -ич, -ець, -ун.  

          Значною продуктивністю відзначені адвербіальні неолексеми 

порівняльно-уподібнювальної семантики, сконструйовані за допомогою 

суфікса -о, що приєднують до основ як узуальних, так і оказіональних 

прикметників. Продукуючи оказіональні дієслова, письменники 

Дніпропетровщини послуговуються такими суфіксами, як -и-, -і, -ува-, -а-, що 

приєднуються до основ іменників і прикметників будь-яких ЛСГ.  

          Серед неолексем, утворених власне основоскладанням, формальним 
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показником якого є інтерфікс, представлені лише неодеривати з опорним 

іменниковим компонентом, що утворюють на основі синтагм «прикм. + ім.» 

та «ім.р.в. + ім.н.в.». В оказіональній деривації письменників 

Дніпропетровщини помічено активне використання лексикалізованих основ, 

як-от: євро-, квазі-, космо-, міні-, макро, порно-. 

         Абревіацією сконструйовано одинадцять індивідуально-авторських 

лексем. Характерною ознакою складноскорочених слів є те, що всі вони 

служать економії мовних засобів, виконуючи роль однослівних замінників 

описових назв.  

          До комбінованих способів словотворення потрібно зараховувати такі 

різновиди, коли до твірної основи додається неелементарний за будовою 

словотвірний засіб, що складається з двох і більше дистантних елементів. 

Префіксально-суфіксальний спосіб є досить затребуваним в оказіональній 

деривації, внаслідок чого поповнюються всі основні лексико-граматичні 

класи слів. Оказіоналізми, що є результатом складносуфіксального 

словотворення, сприяють мовній економії. Значна частина подібних новацій 

створена за принципом аналогії. 

          У поетичному словнику дніпропетровських письменників широко 

представлені новації, утворені словоскладанням, у межах якого дослідники 

розрізняють зрощення та юкстапозицію. Зрощенням дніпропетровські автори 

утворили лише два десятки неодериватів, серед яких переважають 

прикметникові й іменникові новації. Натомість в аналізованих творах 

широко представлені іменникові, прикметникові, дієслівні та прислівникові 

юкстапозити, утворені на основі поєднання синонімічних, антонімічних,         

а також однокореневих слів.  

          У своїй мовотворчості письменники Дніпропетровщини також 

послуговуються неузуальними різновидами словотворення, до яких 

уналежнюємо черезступеневе словотворення та контамінацію. 
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РОЗДІЛ 3 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕОЛЕКСЕМ 

У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 

 

3.1. Сучасна українська лінгвостилістика 

 

          В українському мовознавстві з другої половини ХХ – початку ХХІ ст.     

спостерігаємо зростання наукового інтересу до лінгвостилістичних 

досліджень.  Термін «лінгвостилістика» було впроваджено для виокремлення 

власне лінгвістичних методів дослідження стилю, відмінних від методів 

літературознавчої стилістики. До 60–70-х років ХХ ст. українська 

лінгвостилістика розвивалася в межах інших галузей мовознавства, зокрема 

лексикології, граматики, історії літературної мови. С. Єрмоленко відзначає, 

що, пройшовши шлях розмежування стилістичних явищ за належністю їх до 

лексичних, граматичних одиниць, вичленувавши власне стилістичний 

компонент у семантичній структурі цих одиниць, «лінгвостилістика прагне 

до синтетичного, узагальнювального аналізу, до виходу в коло проблем 

«мова і культура», «мова і людина», «мова і ситуації спілкування» [70, с. 28]. 

У різні роки цій мовознавчій проблемі присвячували свої дослідження такі 

лінгвісти, як С. Богдан [19], Н. Бойко [21], Н. Голікова [51], Н. Данилюк [63], 

П. Дудик [67], С. Єрмоленко [70; 71], І. Ковалик [103], А. Коваль [104], 

Л. Мацько [139], О. Переломова [156], Л. Ставицька [186], В. Чабаненко 

[214]. 

У колективній праці «Українська мова: Енциклопедія» (під заг. 

редакцією В. Русанівського) подано таке визначення лінгвостилістики: 

«Лінгвостилістика – це розділ мовознавства, що вивчає:  

         а) закономірності існування і структурну організацію суспільно            

зумовлених різновидів мови – функційних стилів; 

         б) мовні одиниці з погляду додаткового експресивно-стильового 

забарвлення; 
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         в) цілеспрямований вибір мовних засобів, що відповідає стильовим                   

і стилістичним нормам [202, с. 600]. 

         Автори також наголошують на низці пріоритетних для лінгвостилістики 

завдань: 

- обґрунтовання історії розвитку системи функціональних стилів; 

- встановлення співвідношень функційних і експресивних стилів; 

- визначення стилетворчих чинників (мовних та позамовних); 

- дослідження функціонування мовних одиниць в усних і писемних текстах 

[202, с. 600]. 

      Виходячи з поставлених завдань, наукові дослідження з лінгвостилістики 

орієнтовно здійснюють у кількох основних напрямах: 

      1) власне функційно-стильові студії, що спрямовані на з’ясування 

диференційних ознак різних функційних стилів (художнього, наукового, 

публіцистичного, офіційно-ділового, конфесійного, розмовного, 

епістолярного); а також опис мовностильових ознак функційних стилів,  

встановлення стилістично маркованих і нейтральних стилістичних засобів 

мови в кожному з різновидів мови; 

      2) дослідження мовностилістичних ресурсів мови (орієнтовані на 

вивчення всіх мовних рівнів щодо додаткових стилістичних значень 

елементів мовної системи): 

- фоностилістичні (вивчають звукову будови мови з погляду 

можливостей створення додаткових стилістичних ефектів, зокрема 

алітерацій, асонансів, звуконаслідування, варіантів ритмомелодики і под.); 

- лексично-стилістичні (досліджують функційно-стильові 

диференціації словникового складу, стилістичне використання різних 

семантичних груп лексики, виявлення стилістичного потенціалу кожного 

слова залежно від його місця у синонімічно-антонімічних відношеннях, від 

текстового вживання, співвідношення з експресивними стилям (книжна, 

розмовна, нейтральна лексика);  

- граматико-стилістичні (розглядають виражальні можливості 
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граматичних форм, категорій, їхню здатність видозмінювати зміст 

висловленого, надавати йому додаткових стилістичних відтінків); 

- тексто-стилістичні (описують специфіку стилістичної організації 

різних текстових структур); 

3) стилістика індивідуального мовлення (зорієнтована на вивчення 

своєрідності мови окремого індивіда) [202, с. 601]. 

Отже, сьогодні предметом стилістики є не сама система мовних знаків,      

а функціонування мови в комунікативному середовищі, мовна діяльність 

особи, з її уподобаннями, мовною свідомістю, здатністю творити                  

й сприймати тексти. Методологічну основу стилістичного аналізу, за словами 

М. Кожиної, становлять «фундаментальні положення про зв’язок мови             

і мислення, мови і суспільства, про соціальну сутність мови і її функцій» 

[187, с. 212]. Подібну думку висловлює С. Єрмоленко: «Оскільки стиль – це 

не самі елементи (одиниці) мовної системи, а принципи їх комбінування, 

настанови, конструкти, що організовують зміст тексту, тобто пов’язані 

з певними мисленнєвими процесами, то й завдання дослідження полягає 

в ідентифікації, пізнанні цих процесів» [70, с. 28]. 

  З урахуванням антропоцентризму сучасної мовознавчої науки проблема 

індивідуального стилю стає однією з ключових у лінгвостилістиці 

художнього тексту. У літературознавчому словнику-довіднику за ред. 

Р. Гром’яка знаходимо таку дефініцію: індивідуальний стиль (ідіостиль, 

ідіолект) – це така системність виразових засобів мови окремого 

письменника, діяча культури чи іншого індивіда, що вирізняє, виділяє його 

мову серед інших мовців. Індивідуальний мовний стиль ґрунтується на 

взаємозв’язку та взаємозалежності мови й мислення [60, с. 206]. За 

визначенням О. Переломової, ідіостиль – це неповторний спосіб уживання 

мовно-виразових засобів для реалізації комунікативної мети мовної 

особистості в мовленні і в породжених нею текстах [156, с. 28]. 

Об’єднувальною основою всіх одиниць ідіолекту залишається світобачення 

людини, тому проблема дослідження індивідуального стилю тісно пов’язана      
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з проблемою мовної картини світу та особистості художника слова. На 

зв’язок ідіостилю зі світоглядом автора вказує Л. Ставицька: «Категорія 

індивідуального створюється насамперед функцією повторюваності               

й закономірності, що формує естетичне організуюче ядро кожного ідіостилю. 

Ця функція нерозривно пов’язана із значущістю певної художньої ідеї, 

мотиву або шматочка дійсності у структурі авторської моделі об’єктивної 

дійсності» [186, с. 62]. Письменник не лише вдало вибирає мовні засоби, він 

мислить ними й тому здатен витворювати в своїй уяві й викликати в уяві 

читачів індивідуальні художні образи. Ідіостиль письменника на тлі 

загальнонаціональної мови відображає його індивідуальне світобачення        

й світосприйняття через окремі специфічні мовні засоби чи оригінальне 

авторське їх використання. Тому дослідження індивідуальних мовних стилів 

є однією з актуальних проблем сучасної лінгвостилістики. 

  Як відомо, одним із найдавніших дискурсів / текстів є художній,             

у якому постійно взаємодіють автор і читач як адресант і адресат. Оскільки 

для художнього тексту характерною є багатозначність, то кожен читач 

знаходить в ньому свої власні сенси. За переконанням О. Переломової, 

дискурс неодмінно звернений до ментальних процесів учасників комунікації: 

етнографічних, психологічних і соціокультурних правил і стратегій 

породження й розуміння мовлення в тих чи тих умовах, що визначають вибір 

засобів для досягнення потрібної мети, фіксації точки зору мовця [156, с. 41]. 

  Досліджуючи питання лінгвостилістики, українські мовознавці 

здебільшого опрацьовують художні тексти, зокрема мову поезії та прози, 

рідше – драматургічні твори. Особливу увагу до художнього стилю, на думку 

С. Єрмоленко, можна пояснити тим, що саме він, реалізуючи естетичну 

функцію мови, залучає й стилістично трансформує мовні засоби всіх інших 

функційних стилів, тобто виявляє якнайширші можливості використання 

літературної мови в її часових, просторових і соціальних різновидах            

[70, с. 27]. Однією із особливостей художнього стилю є широке використання 

оказіональних лексем, що виникають у процесі реалізації художнього задуму. 
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Неолексеми, як правило, наділені емоційно-оцінним і експресивним 

значеннями, що не можна ототожнювати, оскільки основна функція першого 

– виразити себе, тоді як другого – вплинути на адресата. Така особливість 

індивідуально-авторських новацій зумовлює їхню здатність виконувати роль 

стилістично значущих контекстуальних одиниць – стилістем. Терміном 

стилістема доцільно називати функцію кожної окремої мовної одиниці 

(окремого звука, морфеми, слова, словосполучення чи речення). Та сама 

мовна одиниця (переважно слово) може бути поліфункціональною, тобто 

здатною виконувати кілька, навіть багато функцій. На думку Л. Мацько, 

О. Сидоренко, О. Мацько, більшість стилістем реалізуються лише                   

в контексті, тобто в частині тексту, що являє собою лінійне синтагматичне 

оточення, яке потрібне (чи достатнє) для реалізації потенцій значення слова 

або таке, що здатне породжувати певні зміни в значенні [139, с. 441]. 

Розгорнуте висловлювання несе в собі величезні потенційні смислові 

можливості і широкий діапазон емоційного забарвлення.   

Беручи до уваги здобутки в галузі лінгвостилістики, у цьому розділі 

маємо на меті здійснити лінгвостилістичний аналіз неолексем у поетичних      

і прозових творах письменників Дніпропетровщини, а також з’ясувати 

особливості вживання неолексем у мовотворчості окремих авторів. 

 

3.2. Функційно-стилістичні особливості неолексем у творах 

письменників Дніпропетровщини 

 

          Функції новацій перебувають у прямій залежності від причин їх появи. 

У мовотворчості письменників Дніпропетровщини суто номінативну 

функцію виконує обмежена кількість індивідуально-авторських лексем. 

Поява деяких із них зумовлена потребою заповнити лексичну «нішу»  

в загальномовному словнику. Більшість таких новацій вжито у фантастичних 

романах В. Савченка, у яких ідеться про вигадані речі, явища й уявних істот: 

Ми не знаємо кінцевої мети комахолюдей (57, с. 105); Замітка про подію       
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у Флоренції була з його «дивотеки» (57, с. 60); Завідуючий відділом вийшов, 

ще раз окинувши своїм «стереопоглядом» кімнату (57, с. 7); Пустеля 

перетворилася на справжній піскопад, в якому сонце ледь-ледь угадувалося 

(57, с. 122); «Наташинці» зрізають оригінальні лейбли та пришивають нові 

(70, с. 256); Він ніби розвтілився, як тоді під аркою, коли душу відокремили 

від тіла, аби скерувати її у світ Вселенського Духу (57, с. 213); Поза очі їхнє 

жіноцтво ще звало хлопця «діставалою»: їздив мотоциклом з їхнього 

безлюддя до Геніческа і ближчих колгоспів за продуктами, фруктами, 

одвозив листи і привозив газети (20, с. 24).  

          Ширше представлені оказіоналізми, що виконують роль однослівних 

замінників аналітичних граматичних форм або синтаксичних конструкцій: Не 

втримати час-швидкоплинник / Ні в полудні, ані в зеніті… (24, с. 53); 

Важіє від утоми голова / Передзахіддя промінь гріє скроні (57, с. 92); По 

ковзкім голомороззі / шлях заблуканий проліг (40, с. 36); Моя юнотворчість 

– це чорний квадрат Малевича, / Білопера голубку Пікассо / І червона 

троянда Тетяни Пати (34, с. 511); Морозенко, поблиском рясний, / Вікна 

гравірує срібновіто (4, с. 9); Вийшов із Дніпра туман, /вистелив берег м’яко, 

/ німо кляла сивий бран / набережна-автоманка (41, с. 39) тощо.  

          На процес створення оказіональних номінацій впливають прагматичні 

чинники, що відбивають ставлення автора до денотата, у таких випадках, за 

словами Н. Адах, індивідуально-авторські лексеми виконують номінативно-

оцінну функцію [2, с. 12]. Прагматична інформація оказіоналізмів виражена   

в оцінних протиставленнях на кшталт «погано – добре». Оцінка                       

є прагматичним компонентом семантики слова, що тісно пов’язаний із 

конотацією. Читач сприймає оцінку новотвору, закладену автором у це слово, 

що здебільшого мотивоване твірними основами слів, наприклад: Штрикай 

щура скоріше, та ходім уже з цього смердючника (57, с. 110); Заснуло ваше 

люте гамселисько-лихо (8, с. 46); Ще не прибравсь в буденність твій 

цілунок, / Який у щастя я напівукрав (29, с. 168). Так, на оцінку неправди 

вказують препозитивні компоненти ерзац-, лже-, псевдо-, квазі-: 
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Нездатність полюбить – Це острів бездуховності, / Закутий у граніт / 

Чиєїсь псевдоскромності (34, с. 441); Та врешті витисли, як з каменя росу, / 

псевдонатхненних істин лжекрасу (41, с. 55); Зозулька в ерзац-кущі / Плаче 

від чого?.. (29, с. 182); В ефірі завис дух коктейлю, / настояного на квазі-

повазі до іншого (69, с. 48). Лексичні значення названих новотворів містять 

сему ‘брехня’. 

          Стилістична функція індивідуально-авторських лексем виявляється      

в їхній здатності бути складниками таких тропів, як епітет, порівняння, 

метафора, гіпербола, персоніфікація. Епітет – це експресивне, оцінне 

означення предмета або дії, що виділяє в зображуваному характерну ознаку 

чи рису й викликає певне ставлення до нього, слугуючи яскравим 

виражально-зображальним засобом у тексті. Епітети в творчості 

письменників Дніпропетровщини представлені переважно прикметниковими 

й прислівниковими новаціями, що здебільшого покликані передавати 

внутрішні особливості денотатів: Той табун зберіг для козаченьків / 

Мудрозорий, вічний Святослав (34, с. 234); Аж луна здійнялася в гнітючо-

порожньому клубі (20, с. 87); (слово) Повнодуже, океан-безкрає, ніжне          

в ласці, / коли ж треба – сталь! (18, с. 18); І відчуття було джерельно-

чисте (48, с. 61); Серцево-сонячна система / річок, проміння і гаїв – це не 

медична гостра тема, / а вічна тема солов’їв (35, с. 48); Не розвій у смерчі 

мрево / Літньо-полудневе…(52, с. 35). Письменники часто послуговуються 

епітетами для створення сатиричного або іронічного ефекту: Сприймав усе за 

чисту воду вкрай засересерений народ (60, с. 50); Знай, він за гріш свою 

бекету аукціонно не продав…(37, с. 474); Цим жестом непозиченно-своїм / 

Задекларуйте порив дочірній…(24, с. 113); Репрезентант радянського 

режиму / Й нині має вдачу одержиму: В слів червиво-чемних на звороті / 

Толерантно творить цирк на дроті (26, с. 70); Побачення знову відбув – Так 

швидко кінчається казка. / Додому спішить, мов забув свою жоновіддану 

маску (9, с. 7). Використовуючи оказіоналізм жоновідданий, І. Данилюк 

дошкульно висміює чоловіка, який зовні намагається виглядати 
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добропорядним сім’янином. Особливо активно автори використовують 

новотвори, що містять у структурі лексичного значення компоненти на 

позначення соматичної належності: А як же ягнятком просився у гості, / 

Облизуючись ласогубо (34, с. 483); Ви мене в сім’ї великій тихо пом’яніть, що 

во дні бізнесоликі не зміг запаніть (40, с. 465); І ось тепер він – хлоня 

янголикий: Геть синьо-жовтий і козацькошликий (30, с. 88); У тому віночку 

заплетено мудрість чуття, – Того, без якого таке прісногубе життя       

(29, с. 39). Високого ступеня експресивності набуває прикметник 

бізнесоликий завдяки поєднанню в одній неолексемі іменника іншомовного 

походження бізнес, що має наразі розмовний характер, та застарілого 

іменника спільнослов’янського походження лик. Автор викриває тяжкий 

порок сучасного суспільства, у якому, на жаль, усе частіше мірилом цінності 

стають не духовні, а матеріальні речі. Прикметник прісногубий влучно 

характеризує саме існування людини, яка не знаходить часу для свого 

духовного розвитку. За допомогою епітета янголикий майстер сатири 

Ю.  Кириченко дошкульно висміює пристосованців, здатних безпринципно 

змінювати свої погляди, переконання, уміло підлаштовуючись під обставини.  

          Особливий іронічний та сатиричний ефект відчутно у поєднанні 

семантично непоєднуваних лексем: Фанатів стережись улесливо-

підступних, / щільним кільцем запеклої опіки / не зчуєшся, як в лестощах 

надмірних, / в їх вірності, ущербно-хворобливій, / святая муза й істина 

загинуть (73, с. 26) Для нього слово «раднаргосп» виявилось якимось 

високодержавно-магічним (9, с. 102); І вони ось так відверто-сповідально  

з тобою не базарили б (9, с. 20). 

          Оказіональні лексеми є частиною метафор, чим підсилюють їхню 

виразність. За допомогою метафоризації письменники змальовують пейзажі: 

Світанок ще з хлібів не визернивсь, / А ми вже йшли в імлі доріг (4, с. 50); На 

балконі цвінькає синичка, / сонце сяйво повінево ллє (60, с. 35); Хай громи 

гранують колоски лискучі, / Водоспадить сонце з голубої кручі (11, с. 53);     

А нині грає колос-золотій, / І нині ллється хвиля урожаю (1, с. 60); 
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характеризують внутрішні й зовнішні особливості ліричних героїв: Лежить 

мій бог з чудним ім’ям Любов, / Нелітані свої зломивши крила (59, с. 84);       

І плавиться душа, карбована метало-смерчами (63, с. 34); Іще зозулі слово 

не погасло, / іще в мені співають жита соки і павутинка-вереснинка в чубі 

бринить ще тонко, – ІЩЕ ТИ ЛЮБИШ (18, с. 34); У яку тонкоспогадну 

одіж вбрались думи й печалі мої! (18, с. 37); При кориті у Комітету / 

Доручивсь до авторитету, / Демонструючи сваху-совість, / Умонтовану      

в тимчасовість…(24, с. 46); наголошують на нелегкій долі митця, що 

прямує за покликом свого серця: Снігом мовчу. Тайгою. / За Сибіром 

затюрмлене слово (67, с. 263).…А це нелегко і непросто часом – 

нав’ючитись багатопуддям часу, / Любов’ю й болем, і його суворістю…  

(56, с. 50). 

           У своїй мовотворчості письменники Дніпропетровщини доволі часто 

звертаються до персоніфікації – різновиду метафори, для якого характерне 

перенесення рис, властивостей та ознак істоти (людини, тварини) на неживі 

предмети або явища. В основі таких новацій лежить давня традиція українців 

одухотворювати все живе. В українських легендах, як стверджує 

В. Войтович, «духи населених місць (духи-господарі) не дістали такого 

поширення, як духи природи» [29, с. 168]. Персоніфікацію часто 

використовують для змалювання вітряної погоди, здебільшого надаючи вітру 

негативної характеристики: Покруч-вітер у кроні шаста, / Бере за грудки 

(28, с. 117); Вона недарма лопотить, / Вона боїться вітру-мавра, / Що то 

зненацька налетить, / То заблукає там, де лавра / Голівки квітів золотить 

(34, с. 294). А пізньої осені в лісі голо, / Вітрам-розбійникам світлицю ліс 

відчиня (45, с. 62); …Де сонце на гілках плете мережку, /  Й пустує лобуряка-

вітровій (76, с. 12); Та даремно лащився / Розбишака-вітер / Осінь знала 

хвастощі, / Злотом з серця викинула (22, с. 219). Інколи персоніфікацію 

використовують для змалювання сезонних змін у природі: Листопад-

бородань взяв сталеву косу, / Косить клени й гриби, косить хмари й росу. / 

Потім охрою буде снопи фарбувать / І снопи ті у копи складать-формувать 
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(34, с. 41); Красень-вересень зняв поруділий солом’яний бриль (39, с. 24); Сніг 

залягав в яругах-бліндажах, / Сніг рятувався від весняного пломеню. / Під 

гамір цей і цей веселий жах / Смоктав бурульки хлопчик-промінь                

(61, с. 105); І легінь-день не мружитись не міг, / І міжник-вечір задихавсь 

від бігу, / Бо забіліло поле… (4, с. 79). За допомогою новацій легінь-день                

і міжник-вечір С. Бурлаков влучно характеризує зимові дні, коли тривалість 

світлої частини доби сягає мінімуму. Непересічна картина світання постає      

в контексті: День-яничар в ніч розрядив свій лук. / Стріла стрілу догнала        

в сяйвині, / Щоб впасти в просинь десь на самім дні (29, с. 313). Природні 

явища доволі часто підкреслюють риси представників творчих професій: 

Дрібних дощинок незугарним крапом / Останнім тужним криком журавля / 

Дописує свої бліді естампи / Тонка малярка-осінь (61, с. 176); Летить листя 

– літа ноти, / Диригент-вітрище свище, / Вище й вище линуть хори / 

Осокорів, ясенів…(37, с. 10); Наче неждані поцілунки, / розквітають на 

устах у вечора айстри – самотності подарунки, витвори вересня-майстра 

(35, с. 57). Рідше піддають персоніфікації певні події або матеріальні об’єкти:  

Він, як і сотні поселян-домів, / вдивляється в прийдешнє і минуле.  / Мій дім 

небес напитися б хотів, / зіркам повідати про серце чуле (16, с. 11). 

Трамвай-філософ. Лисий, в окулярах, / Буркоче щось, минаючи бульвар, / 

Допитливо, уважно, мов школярик, / Читає міста весняний буквар             

(45, с. 49); Всі оті речі-спокусники зацілують і закусають вас, але не 

відпустять від себе (70, с. 31). А по другий бік річки – зграйка веселкових 

міні-хаток з дерева (21, с. 51) Отже, персоніфікація є засобом увиразнення, 

експресивізації мовлення, надає йому образності.  

          Продовжуючи традиції Івана Котляревського, Тараса Шевченка, 

Миколи Гоголя, дніпропетровські автори широко використовують іменники-

демінутиви з пейоративним оцінним забарвленням, що у творах є засобом 

вираження іронії, сатири, фамільярності: А як закінчиться сезон?..                       

В репертуарчику – музон…(26, с. 48); …Щиро вдячний Партії, 
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Політвиконкому / За проплачені крапку, тирешку, кому…(26, с. 136); Екс-

комуніст і поставантюрист, / він цінний, як вулканоземлетрусик (30, с. 56)  

Цинізму в  творчості митця нема й на гріш, / Присутнє цяцькуваннячко 

скоріш…(25, с. 150). Особливою продуктивністю відзначені назви осіб, 

конотації яких формують у читача відповідне ставлення до створеного образу 

й уможливлюють адекватне сприйняття інформації, закладеної автором          

у відповідний фрагмент художнього твору: Історичок допетровський / 

Перехрестивсь : «Свят-свят» (34, с. 272); Що ви знаєте, літміщаночки       

й літміщани різних мастей / Про той промінь, що спить на ґаночку, / Коли 

зорі чекають вістей (34, с. 325); Такі собі патріотики двоколірні –                 

з жовтими інтелігентними лицями і чесними блакитними очима (9, с. 14); 

Убогі образи жовтенят і піонерів, що нагадують швидше маленьких 

бюрократиків, ніж дітей (20, с 5); Ти виходиш заміж? Це за отого рудого 

товстопузика, що підсаджував тебе у вагон? (69, с. 326). Додавання 

суфікса -ик, якому притаманне значення здрібнілості, до негативно 

забарвленого прикметника товстопузий створює комічний ефект. Так Леся 

Степовичка назвала закордонного нареченого. Цим новотвором, на нашу 

думку, письменниця намагається привернути увагу до проблем міграції 

українок у пошуках кращого життя. А ти мені в пику пером свого 

однокурсничка-редактора публічно штрикнув цим інтерв’ю (9, с. 12); 

Думав, що раз мене в партшколу направляють, то в столицю треба їхати    

з жінкою-картинкою – і тільки! (9, с. 30). Послуговуючись оказіональним 

юкстапозитом однокурсничок-редактор, І. Данилюк втілює своє ставлення до 

такого поширеного явища у сучасному суспільстві, як блат (знайомства          

і зв’язки, що можуть бути використані людиною у своїх корисливих 

інтересах). Автор вживає новацію жінка-картинка, за допомогою якої 

висміює загальноприйнятий стереотип, що впливового чоловіка обов’язково 

має супроводжувати дівчина з модельною зовнішністю.  

         Матеріал нашого дослідження доводить, що оказіоналізми мають 

широкий діапазон прагматичної дії. Основна їхня мета – привернути увагу 
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реципієнта та стимулювати його до дешифрування певної інформації. Для 

досягнення цієї мети автори часто послуговуються юкстапозитами, 

наприклад: Оговтавшись, козак одягся в лижник, / Мовляв, а що: я – класик-

однокнижник  (33, с. 154); У махновцеві Сашкові Михайлюті / Стільки 

добросонячної люті… / А його потурили зі Спілки Новочасні блазні-

недоспівки (33, с. 61). Утворюючи неолексему однокнижник, за аналогією до 

узуального однотомник, Ю. Кириченко дошкульно висміює свіжоспечених 

«майстрів слова». Що ж стосується юкстапозита блазні-недоспівки, то, на 

нашу думку, тут наявне подвійне його трактування. Можливо, автор за 

допомогою префікса недо- наголошує на невідповідності новоспечених 

письменників  отриманій посаді або ж підкреслює їхню здатність 

недоговорювати того, що суперечить ідеології правлячої партії.  

         Під перо сатири потрапили й сучасні «господарі життя»: Хмир-

міліонщик з-під Диканьки, здаля нагледівши гульню, горілкою заливши 

баньки, поніс в міліцію брехню (40, с. 472); А що ж Еней і вся ватага? – / все 

відала, й премного літ / їм не губилася відвага поринути у неоліт, / де 

товстосуми-диплодоки на всю губу гуляють, / доки замерехтить колючий 

дріт…(40, с. 470). Створюючи перший юкстапозит, автор ставить поруч дві 

лексеми з негативно забарвленою оцінкою, чим підсилює його 

експресивність. Використовуючи ж прикладку диплодоки стосовно багатіїв, 

письменник, на наш погляд, підкреслює їхню певну закоренілість, а звідси         

й розбещеність у діях. 

         Новотвори письменників Дніпропетровщини засвідчують високу мовну 

майстерність митців. Оказіональні слова породжують експресію ліричності, 

урочистості, пафосу, іронії, гумору й сатири, створюють тло різноманітних 

стилістичних фігур і є потенційним джерелом збагачення словникового 

складу української мови. 

         З метою якнайкращого донесення відповідної інформації до читача 

автори продуктивно використовують такі виразові засоби, як контекстуальні 

синоніми й антоніми. 
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3.3. Антонімічний контраст як експресивний засіб 

 

          Антоніми посідають важливе місце в мовленні будь-якої людини,           

а в творчості письменників вони потрібні для художнього увиразнення та 

стилізації. За словами В. Чабаненка, серед усіх типів мовних контрастів 

найпопулярнішим, найчастіше вживаним і найміцніше усталеним є контраст 

семантично корелятивних чи супротилежних одиниць, тобто антонімічний 

контраст [214, с. 24]. Уживання семантично контрастних лексем сприяє 

яскравішому вираженню думки й завжди супроводжується певними 

емоційно-експресивними барвами мовлення. Поряд з лексичними   

антонімами, протилежність значень яких виявляється як у тексті, так і поза 

ним, у мовотворчості письменників Дніпропетровщини часто натрапляємо на 

слова, що вступають в антонімічні відношення лише у певному контексті, 

визначеній ситуації. «Наявність у двох мовних знаків – антонімів відношення 

протилежності, – зауважує Н. Голікова, – зазвичай не обмежується 

лінгвальною парадигмою, об’єктивно закріпленою в свідомості мовців. 

Опозити часто виникають у контексті, у якому слова вживаються                     

в переносних та інших значеннях, що в зв’язку із ситуацією або задумами 

спілкувальників набувають протилежних сем через актуалізацію нової 

інтегральної семи» [52, с. 169]. Особливої виразності набувають ті 

антонімічні пари, до складу яких входять оказіональні лексеми. Антонімічні 

контрасти бувають різної семантичної і структурної складності так само, як 

різної складності бувають відношення між явищами матеріальної дійсності.  

З лінгвостилістичного погляду семантично найпрозорішим і структурно 

найпростішим є контраст, що реалізується зіставленням контекстуальних 

антонімів. Помірною експресивністю відзначені контрасти, побудовані на 

зіставленні індивідуально-стилістичних антонімів, що поєднують                    

у корелятивну пару сурядним (сполучниковим і безсполучниковим) зв’язком 

і оформлюють як два лінійно пов’язані однорідні члени речення: Припливами 

любові й ненавиддя / У цьому домі ти давно живеш (11, с. 118); Але Фідель – 
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не характерник: / Він може так і може сяк – / Напівмитець, напівбосяк… 

(33, с. 58); Мої поезії – немов листи із зони, / Бо відчував себе не раз 

імперським зеком, / Що дихав смогом, а не цвіт-озоном, / Ув’язнений 

пропискою і ЖЕКом (34, с. 106). В останньому прикладі Ю. Кібець, 

використовуючи опозити смог – цвіт-озон, ділиться із читачем власними 

гіркими почуттями, що характерно для всіх письменників-патріотів, чия 

творчість підпадала під жорстоку радянську цензуру. Поєднання двох 

контекстуальних антонімів у наступному контексті породжує гумористичний 

ефект: І навіщо сили на здогадку тратить: / Хто був твій напевний 

прадесятий прадід? (74, с. 54). Адже прикметник напевний має значення 

‘точний, безсумнівний’, тоді як новація прадесятий вказує на віддаленість    

у часі і можливі похибки в розрахунках. 

          Експресія вислову значно зростає, коли зіставлювані елементи 

антонімічної пари: 

а) підсилено повтором: Слова любові – радісно-злелечені, слова розлуки – 

стишено-сумні (19, с. 31); 

б) підтримано атрибутами або дієсловами, що, своєю чергою, теж                     

є контекстуальними антонімами: Це вже не французький трикутник,           

а слов’янська трилюбов (9, с. 114); Покине назавжди фортунонька-доля, 

обійме печаль розлук-самоти (67, с. 268); 

в) увиразнено порівнянням: Ніч довгоплинна, як рік, була, / Навіть весняна 

ніч (52, с. 39).  

          Антонімічний контраст наявний і в такому контексті: То ми 

тертичники чи тільки пласкі тертиці? / Чи ми «їх» в пекло, чи «вони»  нас 

– в рай? / А може, все ще якось перетерпиться? (71, с. 17). У такий спосіб 

Леся Степовичка намагається пробудити національну свідомість кожного 

українця. Спосіб її розмови з читачем – це пряма мова, оскільки авторка не 

відділяє себе від своїх земляків, вона з ними разом у тому «розпачливому, 

болючому ми» (73, с. 6). 
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          За словами В. Чабаненка, контрастування семантично супротилежних 

одиниць здійснюється також їх різким протиставленням. Структурно-

стилістично такі контрасти оформлюють як експресивні антитезні побудови 

[214, с. 26]. Прийом антитези вимагає своєрідної синтаксичної композиції 

вислову, головними ознаками якої є паралелізм і симетрія: 

…Оквартирились, взулись-вдяглись / І – в безсмертя доби подались        

(26, с. 146); Роки чебрецевості змовкли, як цимбали, / Дні навальні гнули нас 

тоннами турбот (75, с. 11); Так велично-жорстоко і смертно Чорнобиль 

горів, / А весна так наївно і пишно тонула в цвітінні (81, с. 35). У першому 

випадку матеріальні цінності протиставляються духовним. Ю. Кириченко 

ніби наголошує на руйнації найголовнішого, справжнього в гонитві за 

зручним і модним. У поезії М. Чхана вільна дитяча безтурботність 

контрастує з постійними навантаженнями і випробуваннями, що 

зустрічаються на життєвому шляху дорослої людини, яка йде за покликом 

свого серця, не бажаючи підлаштовуватися під певні обставини та державну 

систему. В останньому прикладі М. Яланська протиставляє гармонію             

у природі людській необачності, закликаючи нас мудро ставитися до того, 

що даровано Богом. 

          Інколи натрапляємо на дистантне розташування антонімів, що 

семантично тісно пов’язують думки авторів, посилюючи образність                 

і виразність ліричних творів: Любов – це віщий грім! / Якщо боїшся грому ти, 

/ То прийдуть у твій дім / лише знайомства-гномики (34, с. 442); Слова та    

й слова. / Золотий словопад. / А хочеться серцем до серця – й мовчати…  

(51, с. 147). За допомогою пари контекстуальних антонімів любов – 

знайомства-гномики Ю. Кібець протиставляє поверхові стосунки глибокому, 

сильному почуттю, до якого потрібно бути готовим, усвідомлюючи, що, крім 

радості, кохання може принести й біль та страждання. Описовими у поезії 

Н. Нікуліної є антоніми, що містять сему ‘мовленнєва діяльність’. Авторка 

впевнена, що справжня дружба не потребує багатослівних завірянь: друзі 

можуть без слів розуміти і відчувати один одного. Дуже цікавим                       
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з лінгвостилістичного погляду є випадок контрастування двох оказіоналізмів 

ротно і батальйонно, що в контексті є антонімами до лексеми тиш: Ми – 

ротно, батальйонно – з вогневерті / В таку сипучу – раптом – тиш…      

(8, с. 10). За допомогою контрасту автор передає динамічність, різкість 

картини і водночас її всеосяжну цілісність та досконалість, що глибоко 

торкає серця читачів, викликаючи в них глибоке співпереживання та біль.  

           Контрасти семантично супротилежних одиниць реалізуються й через 

зіткнення цих одиниць, у так званих оксиморонах. Під час зіткнення 

(поєднання) двох антонімічних понять виникає нове поняття, а вислів 

набуває оригінальності, образності й експресивності. На думку В. Чабаненка, 

в українській мовній практиці найчастіше вживаними є оксиморонні 

зіткнення, що граматично оформлені як двочленні словосполучення на зразок 

«іменник + прикметник-означення»  [214, с. 29]. Що ж стосується 

мовотворчості поетів і прозаїків Придніпров’я, то їхній творчий здобуток 

демонструє здебільшого оксиморонні зіткнення, сконструйовані поєднанням 

двох прикметників-атрибутів: Худа коза – учасник дійства – жалібно мекала 

невлад / на ту арену добродійства, / на живо-мертвий маскарад (71, с. 20); 

Всього лише на крихітну мить западає тиша, / Дружньо-отруйна 

атмосфера густішає (71, с. 51); Під його оцінююче-байдужим і все             

ж наскрізь проникаючим поглядом (73, с. 278); Краплі дощу на вікні – Діти 

космічно-земні… / Тупцяють все, дрібочуть, / Щось розповісти хочуть     

(30, с. 337). Шукала крізь я знаків і прикмет / Свойого виждано-

раптового (60, с. 176); І ось я знову в тім засніжжі – майнуло тридцять       

з лишком літ, / а в пам’яті – вчорашньо-свіжі слова, / що мовив добрий дід 

(43, с. 27); У невагомо-важучім світі / Космонавту приснився дощ (3, с. 30). 

За допомогою новації С. Бурлаков майстерно відтворює внутрішній стан 

космонавта, який, попри численні нові враження, важко переживає розлуку  

зі звичним для нього світом. Отже, поєднуючи в одному юкстапозиті слова     

з цілком протилежним значенням, автор викликає у реципієнта суперечливі 

емоції, що активізують процес сприйняття тексту.  
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          В експресивні оксиморонні зіткнення активно вступають іменники:       

В твоїх очах покотить день / Відлунням щастя-болю (4, с. 163); Я ніби 

дрейфую на крихкій крижині родинної рівноваги, цих летючих симпатій-

антипатій (64, с. 294); Заскочена новиною, ставлю Владові і ще кільком 

сіромахам-везунчикам залік (68, с. 20); На гілках білий іній – фатою-

хустиною, / Ще й з приполу зима розсипає срібло (51, с. 140); На луки-левади 

тумани сліпі упали, / багаттям палити в ніч на Івана Купала, / ой ні, буде 

темно на луках-левадах – чекати даремно тих свят / в наших буднях-

парадах…(40, с. 485); Де вони, з ким вони, / хто їхній приятель-ворог?      

(30, с. 45); Степ навсібіч безберегий, / Простір – на тисячі літ! / В правді як 

стій суворій – предків-нащадків путь (67, с. 141). Чи свято космічної 

зустрічі / двох подібних молекул-душ (73, с. 23). Поєднанням 

контекстуальних антонімів фата і хустина Н. Нікуліна відтворює картину 

приходу зими, що постає в образі нареченої, поява якої завжди є святковою, 

урочистою миттю. Але разом із тим поетеса підкреслює, що ця пора за 

вікном наразі буде постійним явищем аж до весняних відлиг. Новацією 

будні-паради В. Корж виражає своє ставлення до святкування різних 

визначних подій у радянські часи, адже для багатьох свідомих людей, хто 

прагнув  незалежності своєї країни та самобутності історії України, ці паради 

були буденним дійством, а ніяк не святом. Неолексема приятель-ворог 

інтегрує в контексті не лише конкретних людей, а й загалом життєву позицію 

героїв. А за допомогою індивідуально-авторської лексеми предки-нащадки 

Ю. Кириченко створює картину спадкоємності. Поєднуючи в одній новації 

такі зовсім різні за значенням лексеми, як молекула ‘найменша частинка 

речовини, здатна існувати самостійно’ та душа ‘внутрішній психічний світ 

людини, з її настроями, переживаннями та почуттями’, Леся Степовичка 

наголошує, що в цьому великому світі непросто зустріти споріднену душу.  

           Сприймаючи оказіональні прислівники, реципієнт зберігає ту особливу 

художню інформацію про зображуване явище, на якій наголошує 

письменник: Бо коли б зозуля правду говорила, / То не прокувала б дівкою-
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вдовою (74, с. 121); Чергова ласкаво-хижо всміхається до мене (70, с. 241) 

тощо. У мовотворчості дніпропетровських письменників помічено лише один 

оказіоналізм, сконструйований поєднанням двох антонімічних дієслів: 

«Щастя бавилось та й розбилося…», – Сам до себе кричу-мовчу (30, с. 217). 

Цією новацією автор відтворює картину внутрішнього світу ліричного героя, 

у серці якого вирують гіркі почуття. 

          Отже, антонімічне контрастування дає широкий простір для 

індивідуальної експресивної мовотворчості. За допомогою індивідуально-

авторських антонімів створюються контрасти, антитези, епітети-оксиморони. 

Їхня експресивність підсилена не стільки самим стилістичним прийомом, 

скільки несподіваністю зіткнення, протиставлення чи зіставлення семантики 

контрастних одиниць, складністю асоціацій і новизною образів, що 

виникають у зв’язку з ними. 

 

3.4. Контекстуальні синоніми в мовотворчості письменників 

Дніпропетровщини 

 

          Вивчення синонімії, розкриття особливостей її конотативної 

трансформації в художньому тексті становить значний науковий інтерес, 

оскільки синоніміка в українській художній мові є найпотужнішою 

стилістичною категорією. Синоніми урізноманітнюють і збагачують 

словесно-художнє зображення, розкриваючи творчі здібності письменника. 

Аналізуючи індивідуально-авторські слова з погляду «синонімічності», ми 

виявили, що переважна їх частина не вступає в синонімічні відношення 

з нормативною лексикою. На думку В. Герман, це можна пояснити тим, що 

«неологізм в основному твориться перш за все для того, щоб одним словом 

назвати ті явища, ознаки чи дії, які в мові існують описово –                             

у словосполученні або фразеологізмі, крім цього, нове слово також нерідко 

називає те, що взагалі може не мати вербальних характеристик, бо    

є результатом авторської уяви» [47, с. 12]. Тому в поезіях натрапляємо лише 
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на поодинокі приклади таких оказіоналізмів: Одна птаха хитрувата / вкрала 

для гнізда скловати, / знала клопіт ночеденний / з тим встеляннячком 

модерним (42, с. 104). Індивідуально-авторський новотвір ночеденний, що       

є синонімом до узуальної лексеми цілодобовий, використано з метою 

збереження ритмомелодики вірша. У наступному контексті новація 

розкриває негативне ставлення Дантеса до О. Пушкіна, його намагання 

виправдати свій вчинок: Голів путящих не могло не осінити: / Аби В. Корж 

черствів під вічним пресом, / Найкраще перекрить його…Дантесом: Він – 

патріот, / убив кацапа-негритоса, / Не заплямив себе в ділах Фороса…       

(33, с. 24). У творчому доробку дніпропетровських авторів спостерігаємо 

оказіоналізми-синоніми до лексеми кінь, що зумовлено прагненням уникнути 

тавтології, підкреслити особливі ознаки цієї тварини: Продавали коня-

буйногривця, / Бунтівного, мов скіфське вино. / Продавали коня степового – 

Яблукастого молодана. (29, с. 17); І криниченька – ненадпита, / І чорний 

виквіт – в стремені… / Ой, коню, коню, кониченьку, / Ой, конику-розрайбіда. 

(29, с. 39). Кажуть, в гривастого вдача химерна: Овес зневажа, б’є коритом 

не  в лад, / п’є пепсі-колу, їсть шоколад… / І що воно, врешті, за кінь-

сатана? (30, с. 148). З метою зобразити велич і винятковість такого явища, 

як дніпровські пороги авторами використано оказіоналізми, які можна 

об’єднати в синонімічний ряд: Хіба не зрадили ми камінь, цар-поріг, / Що 

Ненаситцем звався споконвіку (34, с. 220). Під мирною славутною синню 

сплять круточолі велетні-пороги. / Колись вони уперті людоборці 

підводилися в ореолах піни, / І ревище ішло від них луною, мов засторога 

непокірним людям (51, с. 42).  

          За допомогою синонімів письменники стилістично увиразнюють 

різноманітні зближення, що своїм походженням тяжіють до усної народної 

творчості: Та над кожною з душ голоситиме, мабуть, до скону, / Зазираючи    

в двір здичавіло-здичіло пустий  (51, с. 137); Що ж – і лихові дано веселу 

змогу гучно порадіти / і спити захват велемов-обмов (51, с. 72); Не 

жадаючи, не уміючи / Біль-тривогоньку обминать (56, с. 225); Виболено 
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тіло працею-турбою. / Випито устоньки горем-удовінням. / Рученьки 

зв’ялило жалем-голосінням, / Видивлено очі далечінню-дзвоном. / 

Випитано долю докором-думками (67, с. 175). В останньому прикладі автор 

за допомогою синонімічних конструкцій сприяє зануренню читача у звичне, 

водночас пригнічене життя пересічних людей, з їхніми переживаннями, 

турботами. За слушним зауваженням Н. Голікової, нанизування синонімів     

в одному мікроконтексті завжди привертає увагу читачів, викликаючи в їхній 

свідомості потребу осмислити зміст кожного із синонімів, виявити 

внутрішньо лінійні зв’язки між ними, визначити цілісну функцію 

синонімічного ланцюжка, оцінити його, спираючись на власні асоціації та 

емоції [49, с. 447]. 

           У творах письменників Дніпропетровщини контекстуальні синоніми 

здебільшого представлені прикметниками, за допомогою яких автори 

заглиблюють нас у внутрішні переживання ліричних героїв, надають 

різнопланової характеристики предметам або явищам: Спить козацький 

прамогутній дуб (34, с. 229); На полі чекання / босоноге, латаноштанне, / 

спинилось моє покоління (41, с. 205); Ще вчора соловей нам рани гоїв, / А нині 

– вороняччя у вікні… / Я пробував його шугнуть, але / Моє уміння немічно-

мале (30, с. 233); В наших поглядах це безмежжя, / незбагненне небесно-

земне (51, с. 44); Ланцюг життя низався бездоганно. / До ланки ланка – 

міцно і невпинно. / Та кожну ланку повнило органно / Первинносутнє, 

вічноукраїнне (55, с. 259). Синонімічними новаціями первинносутнє, 

вічноукраїнне Г. Прокопенко маніфестує потребу популяризації української 

культури, що наразі є ідеологічним фундаментом для розбудови суспільства 

майбутнього на основі нашого історичного коріння, мови, звичаїв і традицій, 

а не запозичених стереотипів та імпортованих шаблонів.  

          Значну експресію породжують структурно-модифіковані синоніми: Дух 

безневиння, миротворства дух, / Довічно мудрий символ «хати скраю». /  

Але чуткесенький на слух, / В умі він все до дрібки прикидає (60, с. 152); 

Стегнаста лярва в шестиклинці / І – виноград, і – матюки… / Оце і зветься 
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антипобут? / Оце і є – в Едем втекти?.. (33, с. 108). Кожна людина час від 

часу відчуває втому від побутових справ і буденних клопотів. Автор 

засуджує чоловіків, які, замість того, щоб допомагати дружинам, шукають 

розради в коханок. Ю. Кириченко застерігає, що такі втечі «від побуту» не 

принесуть довговічного щастя. 

          На думку В. Чабаненка, експресивність, породжувана контрастом, іноді 

є вторинною; вона накладається на експресивність первинну, основну, що 

продукується метафорою або гіперболою [214, с. 32]: А вона до мене 

вереснем, / А вона до мене жовтнем / прихиляється-голубиться – аж 

приборканим стаю… / Очі осені причіпливі, нерозсудливо-гіркі (41, с. 209); 

Тиша навстіж камінна, крик закуто-глухий. Так мовчить Україна – 

перетято шляхи! (67, с. 46); Пісенніше буде народу, / безсмертніше буде 

родині, / в цю осінь, дарунками щедру, / народ колисатиме сина…(47, с. 51). 

          Завдяки використанню контекстуальних синонімів у межах 

юкстапозитів з-під пера письменників народжуються високоекспресивні 

персоніми: Я пробую ще раз віднайти Хельмута через двох коридорних дам – 

наглядачок-підслухачок (70, с. 255). Іменники наглядачка та підслухачка 

об’єднані семою ‘шпигунство’. У такий спосіб Леся Степовичка виражає своє 

негативне ставлення до поширених за радянських часів доносів, коли навіть  

у стін були вуха. Значний прагматичний заряд несуть у собі оказіональні 

юкстапозити І. Данилюка, що також сконструйовані на основі 

контекстуальних синонімів: Городянки роздратовані хлипаками-

очкариками (9, с. 105); Ти не з виштовханих у плечі ментів-правдоборців 

бува? (9, с. 89). У першому контексті автор засуджує хлопців, які не 

приділяють увагу своїй фізичній формі, тим самим  провокуючи їх змінити 

своє ставлення до спорту. Зазвичай іменники міліціонер і правдоборець 

сприймаються як синонімічні поняття і поза контекстом, але в даному 

випадку відбувається їхня антонімізація. Завдяки негативному забарвленню 

лексеми мент, що належала до кримінального жаргону, а наразі перейшла до 

загальновживаної лексики, І. Данилюк викриває сутність сучасних 
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правоохоронних органів, що, попри реорганізацію на державному рівні 

(міліція стала поліцією), сьогодні перетворилися скоріше на мафіозне 

угруповання, у якому процвітає «кришування» нелегальних бізнесів та 

корупція. Саме тому в цій організації рідко затримуються порядні та чесні 

люди, які бажають боротися із злочинністю, а не шукати власної вигоди.  

          Значний прагматичний потенціал закладено і в наступному 

юкстапозиті, сконструйованому на основі різномовних компонентів: Не хочу 

чиїсь я носити сандалі / і мати не рідну країну-страну (64, с. 10). У такий 

спосіб В. Сіренко наголошує на тому, що побудова суверенної, правової, 

демократичної, соціально-орієнтованої, висококультурної держави 

неможлива без розвитку духовності громадян, виховання їх на засадах 

патріотизму, національної гордості, поваги до історичного минулого 

українського народу та загальнолюдських цінностей.  

          Отже, у мовотворчості письменників Дніпропетровщини оказіоналізми, 

вступаючи у синонімічні відношення із загальновживаною або 

індивідуально-авторською лексикою, виконують не лише функції заміщення 

та диференціації (уточнення, деталізації зображуваного), а й мають 

прагматично-оцінні значення, які кожен читач інтерпретує по-своєму. 

 

          

3.5.  Оказіональні кольороназви у мовотворчості письменників 

Дніпропетровщини 

          Одним із важливих аспектів вивчення кольоративів є аналіз їхніх 

функційних властивостей у мові художньої літератури. Г. Губарева зазначає, 

що в поетичній мові назви кольорів є естетично проакцентованими, 

відзначеними багатством семантичних наповнень і виконуваних функцій  

[61, с. 15]. За спостереженнями Р. Ріжко, кольоративні номінації, крім власне 

колірної семантики, містять уявлення носіїв мови про естетичні, аксіологічні, 

психологічні, символічні репрезентації кольору, а також результати їх 
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індивідуально-авторських модифікацій. Дослідниця відзначає, що 

кольороназви-концепти «підпорядковані» комунікативним потребам 

індивідуума, реалізуючи стилістичну (описову, пейзажнозображальну), 

когнітивну (виступають концептами, символами) й аксіологічну (сприяють 

вираженню позитивного чи негативного ставлення мовця до дійсності) 

функції [171, с. 71]. У сучасній українській мові кольоронайменування 

утворюють кількісно багате та якісно різноманітне лексико-семантичне поле. 

На думку Г. Губаревої, кольороназви, що входять до його складу, відзначені 

неоднаковим семантичним наповненням (колір може виражатися 

експліцитно чи імпліцитно), різною словотворчою структурою та 

граматичним оформленням [61, с. 7]. Домінантними його одиницями              

є лексеми червоний, жовтий, синій, зелений, білий, чорний, сірий, що 

відображають базові колірні уявлення людини й належать до констант 

матеріальної та духовної культури. Рідше у творчому доробку 

дніпропетровських письменників спостерігаємо індивідуально-авторські 

лексеми, до складу яких входять назви на позначення інтенсивності кольорів 

(ясний, світлий, темний, блідий тощо).  

          Поширеним у мовотворчості дніпропетровських авторів є вживання 

колірного компонента із прямим номінативним значенням у складних назвах, 

що служить яскравим словесно-зображальним засобом у змалюванні картин 

природи, у створенні влучних характеристик денотатів: Не оглядаючись на 

мене, / Косар себе кляне-страмить…/ Та в травостій гострозелений, / Мов 

ногу у тремке стремено, / Встромляє косу – мить у мить! (9, с. 182);  Дерева 

отчої землі, / Постали ви, мов зелен-стражі, / Об вас спіткнулись орди 

вражі (34, с. 12); Пласт чорножилий комбайн вибира… (41, с. 48); Сив-

полин стелився безбережними степами (51, с. 8); В лютневу сніжну 

білопінь / окутаний, дріма Ірпінь (71, с. 43); А ранками світлопінними / Біля 

білених лавчат / Розквітають ніжно півники / І пророчисто мовчать        

(75, с. 48); Спасибі, озеро за тишу / І хвиль досвітніх синь-вогонь (43, с. 137); 
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То хвиля димна (колір полину), / То дзвінко-синя, аж горить на бистрі 

(51, с. 12);  Стуманів вечірньо-синій зір криниці (42, с. 107) тощо.  

           Попри те, що лексема жовтий має в художньому мовленні 

традиційно-символічне звучання, номінуючи колір сонця, золота, осені,         

у мовотворчості письменників Дніпропетровщини наявні лише поодинокі 

приклади її вживання у складі оказіональних слів: Осіннє листя падає на 

брук, / Прозористе-жовтаве – від учора (25, с.  59); Пухнасто-жовтаві 

брості верби (70, с. 160); Мрійно, жовто-фіолетово / Розгортають гребені 

(півники) (75, с. 48). Натомість в аналізованих творах функціонує значна 

кількість новацій, побудованих на основі прямої асоціації з кольором золота 

– блискучо-жовтим. Такі неолексеми відзначені позитивним забарвленням: 

Струмить у надвечір’я Саксагань, / Хвилює береги золотостеблі…            

(12, с. 21); У пам’яті сяє золотоблиск / Отих рибин фантастичних           

(34, с. 331); Золотопелюсткових краще торкнись заспокоєнь. / Краще ніхто 

не розрадить, ніж золотінь мовчазна (51, с. 79) тощо. Кольори червоно-

золотої палітри дніпропетровські автори активно використовують під час 

змалювання різнобарв’я осінньої пори: Вогненнобровий бард осіннім садом 

ходить…(4, с. 21); Лиш вересень крилом золотомрійним / Про стиглий 

серпень часом нагада (30, с. 359); Калина небо пропекла багрянозорим 

ґроном (34, с. 54);  Незалежна, золотопожежна / Осінь бенкетує по садах 

(11, с. 184) тощо. Особливою експресивністю вирізняються ті новації,            

у структурі лексичного значення яких сема ‘колірна ознака’ виражена 

імпліцитно, тобто постає через асоціації з кольорами сонця, полум’я, рубіну, 

стиглих ягід, наприклад: Достигнуть швидко ягоди-рубіни (15, с. 44); 

Шипшинник-семафор над яром палахкотить плодом-стожаром              

(30, с. 129); Весна минула, щоб воскреснуть / у сонцевітті горобини 

(34, с. 419); Пливуть у спогадах оркестру вишневостиглі ранки (37, с. 45); 

Ген до обрію мчить пломінь-кінь – і світає у ріднім степу (42, с. 52); Чаклує 

в лісі осінь / Круг золотих дерев-багать  (63, с. 20); Гойдає осені вогонь 

ясноязикий / Хорал вінчальний – радість і печаль (3, с. 248). Яскраві осінні 
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кольори у поезії С. Бурлакова асоціюються з язиками полум’я, що 

«відпалає», прихопивши із собою листя. У мовотворчості Ю. Кириченка 

засвідчено кілька новацій, у яких сема ‘чорний колір’ є імпліцитною, тобто 

наявна у структурі лексичних значень іменників ворон, ожина. Подібні 

колірні епітети є яскравим засобом у відтворенні портретних характеристик: 

В неї ворон-очі, чорні брови, / Стан, немов татарська тятива; юнка 

терноброва (30, с. 50). 

          У мовотворчості письменників Дніпропетровщини натрапляємо на 

несподівані поєднання кольоропозначень із соматичними назвами, внаслідок 

чого перед читачами постають високоекспресивні пейзажі, сповнені 

звуковими та зоровими враженнями: А гребля задивилась білоброво / У вир 

верткий (2, с. 93); А осінь, мила сивоока осінь, / Уже веслом до берега гребе  

(61, с. 85); Будуть клацати зуби / Блискавок білогубих (75, с. 41); 

Зеленогривий шал краси / До квітня втратили ліси (53, с. 53). У першому 

прикладі письменник вдало порівнює білі від піни хвилі з білими бровами. 

Оказіональний прикметник сивоокий сприяє формуванню в читацькій уяві 

ніжного образу оповитої туманами осені. Використавши неолексему 

білогубий, М. Чхан описав картину стихії, небезпечної для навколишнього 

середовища, адже побілішали «губи блискавок», вочевидь, від злості. 

Оказіоналізм В. Коржа блідочолий  також є колірним епітетом, що виконує 

функцію оригінального словесно-зображального засобу для відтворення 

нічного пейзажу: Мліють зорі – журливі очі – та й при місяці блідочолому 

(45, с. 99). 

          М. Чхан, уособлюючи негоду в подобі коня, створив непересічну 

картину дощу, що вражає своїм розмахом: Синьогриво, зеленокопито 

Вилітав – аж думи переймали, / Вилітав – співати і кропити! (75, с. 56). 

Прийом уособлення використовує також Ю. Кириченко, персоніфікуючи 

густі ліси Холодного Яру, що здавна служили для населення навколишніх сіл 

прихистком від татар і поляків: Чуєш, Яре Холодний, зеленожупанний 

братан, / Чому пісню вкраїнську твій внук проміняв на кафтан (29, с. 9). 
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          Л. Пустовіт зауважує, що поєднання назв кольорів з різними поняттями 

свідчить і про закономірності використання традиційних образів, які вже 

стали певними символами, і про новаторське вживання слів із семантикою 

кольору для створення емоційно-оцінних метафоричних означень, які не 

мають прямого значення кольору [167, с. 56].  

          У фольклорі під час характеристики природних явищ і об’єктів білий 

колір часто пов’язують із кольором хмар. Продовжуючи цю традицію, поети-

дніпропетровці утворюють такі оказіоналізми: А там за мостом 

гуркітливим, / Де обрії день білохмарить, / Мов сон, на широкому плесі / 

Різьбиться чіткіш пароплав (5, с. 46); Вітрильно-біло проплива мала 

хмаринка яхтою, / І мигдалем цвітуть слова, / І ніжність ходить Ялтою  

(75, с. 54). Крім власне кольоропозначення, цей компонент привносить       

у значення новацій сему, що відображає ‘легкість, приємність’. Ознака білий 

також може виражатися опосередковано, стосовно предметів, що 

перебувають в асоціативному зв’язку з означуваним явищем, наприклад: 

Хуткого досвітку, морозяного ранку, / Як іній виткав сніжноцвіть рясну… 

(42, с. 115); У нім – на Пагорб Честі сходження, / де княжить дух 

чистоснігів… / Псевдодостойник розохотиться: / В дні скрути отаке чи        

й тра’? (29, с. 145). У структурі лексичних значень новацій, окрім сем 

‘чистий, білосніжний’, також актуалізовано сему ‘той, що сяє’. На нашу 

думку, метафора дух чистоснігів позначає сяяння Божої слави. У такий 

спосіб Ю. Кириченко прагне звернути увагу читачів на християнські святині, 

які споконвіку підносив й оберігав наш народ. До речі, цей оказіоналізм 

знайшов застосування і в такій поезії митця: Твої вуста – це човен без 

вітрила, / Твої вуста – вогонь чистоснігів (29, с. 262). У такий спосіб 

письменник характеризує творчість тих майстрів слова, які не зраджують 

свій народ, намагаючись підлаштовуватися під зовнішні обставини (вони не 

пливуть за вітром, а самі торують свій шлях). Саме тому їхнє творче 

надбання «сяє» з-поміж інших. 
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          Традиційним є поєднання лексем срібний і сивий з іменниками на 

позначення волосяних покривів, що разом передають значення ‘старий, 

давній’: Надійшла пора срібночубих літ. / Вересніє даль, вересніє (19, с. 62); 

Крізь віки прозирає Дніпро-сивочуб (67, с. 141). Найвищий рівень 

концентрації метафоричного й оцінного спостерігаємо в індивідуально-

авторській лексемі В. Грипаса сивобровість: Над урвищем каштани зацвіли, / 

І що їм – грудень, віхола / За сивобровістю вершин (6, с. 31). Письменник не 

лише відтворює картину засніжених гірських вершин, що зовні схожі на 

посивілі дуги брів, а й оцінює значення цієї вершини-захисника, що, наче 

сивобровий дідусь, опікується своєю малечею.   

          На думку І. Бабій, у поетичному мовленні поширеним є метафоричне 

вживання лексеми чорний, що виступає з усталеним переносним значенням 

‘важкий, безпросвітний, безрадісний’ [13, с. 8]. Продовжуючи таку традицію, 

І. Сокульський порівнює тяжкі часи в житті нашого народу              

з переплутаним гіллям, крізь яке доводиться продиратися на шляху до щастя: 

Їм світало в очах. / Підіймалися – вглиб – серед віть-чорноліть відшукати 

дорогу… (67, с. 98). У творчості дніпропетровських письменників компонент 

чорн(ий)- наявний переважно у складі індивідуально-авторських композитів, 

при цьому семантика кольору поступається місцем різноманітним 

прирощенням смислу відповідно до задумів митців. Поєднуючись                  

із субстантивами, прикметники на позначення чорного кольору виконують 

емоційно-оцінну функцію: Як горить свіча – так згоряє час, / хвилі сяєва – 

до очей! / Чорний віск ночей, чорновір’я чад, – геть Баянових плечей           

(45, с. 28); Дивиться на однодумців, як рівний, по-дружньому, / прицільно – 

на чорнодумців, як революціонер (41, с. 5). У семантику неолексеми 

чорнояр’я  цей колірний компонент привносить істотне оцінне значення, 

воскрешаючи у пам’яті страшні події, що відбувалися в Бабиному Яру: Все 

те, що в чорнояр’ї тут заметено, / – У пам’яті сліпучо постає (2, с. 228). 

Утворивши оказіоналізм чорновітер, Ю. Кириченко охарактеризував певні 

несприятливі умови в житті ліричної героїні: У світі цім, кохана, не віддам / 
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Твій сад чуттів сліпому чорновітру (28, с. 147). Недаремним             

є використання лексеми вітер, що традиційно привносить негативну 

семантику, позначаючи руйнівну, темну, зловісну стихію. 

          У мовотворчості Лесі Степовички засвідчено кілька новацій, 

сконструйованих від прикметника сірий, який авторка вживає з усталеним 

переносним значенням «нічим не примітний, невиразний, безлиций». У такий 

спосіб письменниця характеризує типовий, непоказний витвір архітектури: 

Одномісний номер сіробетонного готелю (70, с. 22). За допомогою 

юкстапозита письменниця висловлює своє негативне ставлення до 

посередніх фахівців: Мені приємніше вважати своїм шефом Гвідо Кремера, 

аніж оцих маленьких-сіреньких, що звідучора вже вдруге беруться 

керувати мною (70, с. 220).  

          Лексику на позначення кольору традиційно використовують                   

в поетичній мові з переносним, похідним значенням. Особливо потрібно 

виділити лексему золотий. Частіше спостерігаємо вживання цього ад’єктива 

зі значенням ‘безцінний, важливий’: У тих томах немає краму, / Одна лиш 

злотосуть (28, с. 4); Відчайдушність щиро-золота (30, с. 293); Була плодів 

золотозерна правда (60, с. 208). Лише один оказіоналізм відзначено 

негативною оцінкою завдяки використанню префікса псевдо-, що позначає 

неповноту відповідності нормі: …З тої рими навар зацний – 

Псевдозолотоабзацний (25, с, 209). Із значенням «той, що дарує щастя, 

радість» вжито ад’єктив золотий у таких оказіоналізмах Г. Світличної: Сад 

святкував своє золотодення, / Стояв щасливий, вражений стояв…             

(60, с. 185); Святись його високої душі, / Дітей його золотоденна вродо, / 

Святися слово, що не має лжі, / В устах дітей не має переводу (63, с. 8). 

Схоже значення передає й наступна індивідуально-авторська лексема, 

розуміння якої певною мірою залежить від фонових знань читача: Але             

в страшному сизому вогні, / Межи злочинців, знатних та огидних, / 

Залишились його найкращі дні, / Знайомі, друзі, світ усмішок рідних / І Арно 

милої веселе срібнослів’я (53, с. 24). Французьку письменницю С. Арно 
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вважають автором нарису «Російські селянські поети». Переважну частину 

статті авторка присвятила аналізові життя і творчості Т. Шевченка, 

розглядаючи його як великого народного поета, який відображає життя           

і думи селянства. Отже, новотвір презентує актуалізацію переносного 

значення ад’єктива срібний – «який дає радість, створює відчуття чогось 

приємного, світлого». У досліджуваних творах помічено вживання лексеми 

рожевий із переносним значенням «нічим не затьмарений, радісний, 

світлий»: Рожеворосяна спокуса уст світанних (6, с. 50); Кожен плід 

рожевобоко мчить / в мить дозріння по своїй орбіті (45, с. 116). Подібне 

значення – «нічим не засмучений, щасливий» – передає компонент світл(ий): 

Трималася ти світлоброво. / Той сміх одбивався в росі (12, с. 28).    

          Не дуже поширеними у творах дніпропетровських майстрів слова           

є новації, у яких компонент зелений вжито в одному зі своїх переносних 

значень, а саме «який не має життєвого досвіду, недосвідчений»: Чи не тому, 

що в дні зеленоюні / Так ревно ти служив змії Комуні? (33, с. 120); Простір 

розорю, засію словом, / Вирощу дубів когорту браву, / Щоб в чубах дібров 

зеленодумних / Соловейки тобі склали славу (53, с. 17). У наступних уривках 

ад’єктив зелений презентує значення «світлий, сповнений надій»: …А там, як 

бризне молоде пагіння – Натуристе / Та свіже, та гінке, / Зеленоросо до 

води гукне (3, с. 91);  Старі човни, вони багато знають: Зітхання бур та 

вітру штурхани, / Їх ваблять верб зеленобарвні сни / І хвилі пустотливо 

обіймають  (53, с. 37). Цей колірний компонент у відповідному 

контекстуальному оточенні здатен передавати значення «життєдайний»:         

І дозрію я в полі празеленою кров’ю земною, / І достигну я словом, наче колос 

тугий, молодим (48, с. 92).  

          На думку Р. Намітокової, експресивність новотворів посилюється 

завдяки метафоричності, яку можна вважати їхньої не менш важливою 

функцією [143, с. 77]. Метафоричність може бути властива одній з основ       

у складному слові, наприклад: І жінка в півтемряві – доля чиясь срібнолика 

– з духмяною кавою ділить свою самоту (76, с. 33). У такий спосіб, 
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називаючи жінку-долю срібноликою, А. Шкляр актуалізує у семантичній 

структурі лексичного значення прикметника срібний такі семи, як 

‘благородство, дорогоцінність’. Не настільки прозорим є смислове 

навантаження іншого новотвору Ю. Кириченка: Срібноклюве зозулятко, ти 

– в мені, / І клюєш святе зерно на кружині…(30, с. 202).  Ми схиляємося до 

думки, що метафорою срібноклюве зозулятко автор позначив серце 

ліричного героя, стукіт якого може нагадати розміряне зозулине «ку-ку».      

А срібний дзьоб є запорукою того, що в його внутрішній світ не потрапить 

щось негідне, адже здавна срібло відоме своєю бактерицидною дією. 

          Надзвичайний інтерес становлять складні прикметники, у яких 

сполучаються не зв’язані за смислом основи, часто несумісні. Саме завдяки 

несподіваному поєднанню в одному слові непоєднуваних основ досягається 

найбільший художній ефект. У таких складних словах часто один із 

компонентів містить елемент образно-чуттєвого сприймання: Санчат 

срібнопечальні полозки / несли її за сніжні лозняки (28, с. 24); До тебе на 

сповідь, пречиста Ореле, / На тиху розмову про днів моїх пекло, / Про срібно-

самотні ночей моїх перла, / Про те, що Венера моя ще не смеркла (70, с. 12). 

За допомогою новацій автори розкривають душевне сум’яття своїх ліричних 

героїв, що, у першому випадку, викликане розлукою з коханою, а в другому – 

ще не знайденим коханням. У наступному прислівниковому неодериваті 

компонент срібно позначає блиск та красу, що, поєднуючись зі складником 

чорно, передає важке враження, залишене гарними словами коханої: 

Впізнаєш ти слова, до тих подібні, / Що на її відчужених устах, / Так 

вигравали вчора чорно-срібно, / Мов проти сонця вилітаний птах (9, с. 219).       

          Використовуючи поєднання семантично несумісних основ, автори 

передають суб’єктивну оцінку описуваних реалій: У мене є пухнастий 

хвостик, вушка пензликом, / Та, на жаль, тепленька шкірка біло-трасова / 

Не врятує від розмов з горластим жевжиком… (50, с. 50); Ти десь стояв на 

ранок / Легкий, травнево-світлий (22, с. 159); індивідуалізують об’єкт 

споглядання: І тільки кущ шипшини гарно-білий, / І тільки озера 
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довершеність ясна, / І тільки сонце, неба лілія – Така весна (22, с. 32); 

утворюють неолексеми на позачення чуттєво-образного сприймання: Весна-

шаманка ворожила знову, вишіптувала казочку кленову. / А я сміялась і пила 

красу, як молоко, таке наївно-біле (16, с. 31). Білий колір передає всю гаму 

веселкових кольорів, на які він розпадається при зустрічі з водою. Отже, 

розширивши межі семантики слова, М. Дружко зобразила гармонійну 

картину весняного оновлення природи. 

          Потужний прагматичний потенціал мають оказіоналізми, утворені від 

прикметника барвний: Сучасні лицарі, безбарвно-молоді, / Зі світло-

жовтими, пивними лицями (50, с. 11). У цьому прикладі експресивність 

вислову породжена, по-перше, несумісністю оказіонального прикметника із 

означуваним денотатом, адже лексема лицар позначає людину, яку вирізняє 

велика сила та високі моральні якості. По-друге, прикметники безбарвний       

і молодий, сполучаючись в юкстапозиті, стають контекстуальними 

антонімами, оскільки молодість означена піднесенням творчої енергії, 

припливом сил, безбарвність, навпаки, характеризує непримітність, 

невиразність. У такий спосіб Ю. Купіч привертає увагу до проблеми 

виховання сучасного молодого покоління, наголошує на потребі 

прищеплювати йому такі риси, як благородство, відданість певній добрій та 

корисній справі, що не полишала б часу на безглузді посиденьки за келихом 

пива. Сильне емоційне враження передувало утворенню наступної новації: 

Воскреси, о добротворче, / Мою душу, мої очі… / Інакше доля сивої Помпеї / 

Чекає на крикливобарвний твір (45, с. 3). Недаремно В. Корж використовує 

таке порівняння. Загибель Помпеї під час виверження Везувія, вочевидь,        

є найвідомішою катастрофою в історії людства. Примітним є те, що квітуче 

місто перетворилося на руїни в період занепаду моральних підвалин 

суспільства. Саме тому письменник закликає інших майстрів слова дбати не 

лише про гарну барвисту оболонку своїх творів, а й наповнювати їх 

«добротворчим» змістом.  
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          Отже, лексика на позначення кольору має великі експресивні 

можливості: відповідно до авторської інтенції і пов’язаною з нею 

організацією тексту кольороназви набувають різноманітних прирощень 

смислу, завдяки чому зростає їхня роль у передачі інформації. У такий спосіб 

автори розширюють межі семантики кольороназв, реалізують приховане, 

глибинне, тим самим збільшуючи виражальні можливості мови. 

  

3.6. Когнітивний зміст слів-символів у мовотворчості письменників 

Дніпропетровщини 

         

          Одне з актуальних питань сучасного мовознавства – дослідження 

лінгвоодиниць як носіїв концептуальної інформації, що формують 

індивідуально-авторську картину світу. Письменники Дніпропетровщини, як 

і багато інших українських митців, черпають натхнення у фольклорі. Тому 

під час докладного вивчення їхніх поетичних творів виявляємо значну 

кількість оказіоналізмів, сконструйованих під впливом творчого 

використання поширених у мові фольклору художніх образів. «У період 

складання національних літератур, – зазначає М. Яценко, – фольклор відіграє 

велику роль у формуванні народності літератури… внаслідок того, що він 

являє собою основну сферу вияву світоглядних, ідейно-естетичних уявлень 

народу» [230, с. 129]. На думку В. Жайворонка, слово взагалі й художнє, 

зокрема, − своєрідний духовний код етнокультури, оскільки за багатьма 

мовними одиницями стоять не самі лише реалії (предмети) об’єктивної 

дійсності як такі, а часто реалії з культурними смислами (зокрема                   

й етнокультурними), тобто предмети, одухотворені людиною, її 

світобаченням [75, с. 155]. Г. Сюта підкреслює, що фольклоризми є не лише 

застиглими, незмінними формами, але й матеріалом для подальших 

новаторських перетворень. Дослідниця наголошує на тому, що традиційні 

народнопісенні образи та структури виконують роль художніх універсалій, 
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які наповнюються новим змістом, розширюють свою семантику, набувають 

ознак індивідуально-авторських словесних образів [194, с. 7]. Символ             

у мовотворчості дніпропетровських письменників дає можливість такого 

розширення смислу, що виходить за межі лексичних значень слів. 

Л. Пустовіт, Г. Сюта зауважують, що автори часто перебувають у полоні тих 

опорних слів-образів, які міцно вкоренилися у мовно-поетичну практику. 

Небо, сонце, зоря, обрій, мрія, думка, душа, серце, сльоза, очі, вуста, печаль, 

радість, камінь, крило – це звичний арсенал, яким традиційно 

послуговується українська поезія [165, с. 174 ].  

          Аналізований матеріал дає підстави стверджувати, що фольклоризми     

у мовотворчій практиці письменників Дніпропетровщини – це концептуальні 

репрезентанти індивідуально-авторської картини світу, що містять у своєму 

значенні аксіологічні параметри. С. Єрмоленко наголошує на тому, що 

фольклорні елементи «є в мові кожного національного поета, але кожний 

індивідуальний стиль трансформує, розвиває їх по-своєму» [73, с. 169]. 

Слова-символи, презентовані в лексиконі дніпропетровських авторів, 

належать до космогонічних (сонце, небо, зорі, промінь), анімалістичних 

(собака, птах, орел, змія), флористичних (чебрець, полин, барвінок, явір) 

назв, а також номінацій явищ природи (грім, гроза, весна, зима). Особливе 

місце посідають неолексеми з астрономічним компонентом. Т. Ковалевська 

відзначає, що космогонічній лексиці притаманна образність та (у переважній 

більшості) стилістична маркованість, унаслідок чого такі лексеми покликані 

романтизувати, емоційно забарвити художній текст [102, с. 7].  

          Сонце – головне джерело світла й тепла, від нього залежить усе             

в природі, а отже, й сама людина. Утворюючи оказіоналізми на основі 

космоніма сонце, письменники часто актуалізують сему на позначення того, 

що є джерелом втіхи, радості: Із Нігерії, із Туреччини / Журавлі до Дніпра 

летять, / Сонцезолотом шлях заклечаний – Тільки крилечка лопотять      

(34, с. 65); Прелюд життя осонцений до краю, / – О, як він душу сповнює 

ущерть!  (56, с. 67); З усіх тих грандіозних побудов / собі лишила Вічність 
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тільки мить, / осяяну сліпим дощем кохання, / ту, сонячно-струмисту, 

мерехтливу, / яку Він «лиш для Себе» сотворяв (51, с. 102). А як зморимось 

сонцеп’янко, / то дістанем солодких пряників (70, с. 23); Даленіє років 

дорога, а над далеччю – сонцебриз! (67, с. 323). Безафіксний новотвір 

сонцебриз зберігає переносне значення твірного прикметника сонцебризний 

«радість, натхнення, сповнення щастям» [182, Т. 9, с. 459]. Автори 

підкреслюють животворчу енергію головного небесного світила: В нас новий 

Баян співом забуяв / (юно-сонячно ув очах!) / пурпуровий стяг день його 

обняв – на Баянових на плечах (42, с. 29); Все сниться той «Витязь», 

трудяга колісний, / шумкий наш човгун, найдобріший бурчун, / ще й чується 

пісня – то день сонцевісний / мені ворожбує, щоб знов її чув (40, с. 9).  

          Новотвором сонячнолика Ю. Кириченко підкреслив своє шанобливе 

ставлення до видатної оперної співачки Соломії Крушельницької, яка, наче 

сонце, зігрівала душі слухачів по всьому світу: В пору цю гожу ніхто не 

посміє / Стлумить твоїх щебетань. / Пісня крилатить степів сиві гони, / 

Голосу ніжить красу. / Світу всьому петербурзькі гастролі / Скажуть, яка 

ж бо ти є! / Слов’яночола, сонячнолика, / Щедра, як сад восени (28, с. 61). 

Але, попри шалену популярність, Соломія Крушельницька була нерозривно 

поєднана із своїм народом, тому її успіхи на оперних сценах світу були 

успіхами і визнанням української музики і мистецтва. 

          З прийняттям християнства люди побачили в сонці відблиск Божого 

лику. Стали порівнювати небесне світило зі Всевидячим Божим оком,             

а Христа називати Сонцем Правди або просто Сонцем. Саме про таке 

духовне світло йдеться в поезіях В. Коржа: Тривога має світлодарити, / 

живити гідністю серця (41, с. 18); Ми світлотворці, вороги пітьми.          

(43, с. 83); Світання, не хмурній! – твій гість, мов сонцесій, / в сорочці 

вогняній іде по Лоцманці. (41, с. 22). Останній новотвір В. Корж присвятив  

О. С. Пушкіну, який у своїх творах засуджував самодержавство, кріпацтво, за 

що і був засланий в Катеринослав, де неодноразово відвідував Лоцманку – 

один із районів нашого міста. За словами М. Дяченка, письменники є такими 
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собі «сонцепомагаями», здатними проливати світло на темні сторони життя: 

Поет – це вічний сонцепомагай (19, с. 63). Наголосити на здатності слова 

просвітлювати людські душі, спрямовувати їх на правильний життєвий шлях 

також покликані такі оказіоналізми: Саду мойого вищає небо, / Глибшає         

в слові сонцевості море (63, с. 68); Не туманною відлигою, а глибинним 

духом нації / озивався сонцекнигами вільний дух в часи стагнації (40, с. 537).  

Отже, сонце як символ знання, справедливості, милосердя, переможця 

неправди і всілякого зла має важливе значення у мовотворчості письменників 

Дніпропетровщини, про що влучно зауважив Ю. Кібець: А сонце сяє, 

котиться, / Несміливо-лукаве. / Йому найменше хочеться, / Й найбільше буде 

слави (35, с. 55).  

          У народі незвичною силою наділяють сонячне проміння. Один лише 

промінчик здатен розігнати пітьму, розтопити кригу зневіри, розбудити 

почуття. Саме про такий промінь пише Ю. Кібець: Та жде віками Дніпро 

проміння-криголама (34, с. 306). Поет доволі часто оспівує це природнє 

явище, завдяки чому його твори набувають ліричного звучання: Ромашка 

сонця розквіта, / Проміння-пелюстки дарує…(34, с. 52); Та вже прозорішає 

ранок, / Такий розкішно-ніжний ранок. / Цілунків-променів разок намистом 

сонячним злітає…(34, с. 52); Ген крізь хмар каламуть / У небесній красі / Де-

не-де знов пливуть / Промінці-карасі (34, с. 51).    

         У творчості дніпропетровських майстрів слова поширеними є також 

оказіональні лексеми, утворені від основи зор(я) / зорян(ий), що найчастіше 

постають в образі путівника: Їм в спадщину залишимо скарби сердець, / які 

вела у вир доби первозоря братання невгасима (42, с. 19); Нам нелегко нести 

свою волю-зорю на раменах, / адже є ще совки, і у раба ще раб вироста     

(61, с. 59); Я й досі вірю у незрадь-зорю (29, с. 330); Немовляті своєму 

колискову виношуєш : «Спи…», – І вдивляєшся пильно в надобрійні зорі-

пожежі (48, с. 23). Новотвори, сконструйовані від прикметника зоряний, 

викликають почуття безмежності: Далеч повна мовчить. / Вічність зоряно-

руса (63, с. 221); Над роками гінними, зоряноколосними / Сяйно 
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посміхається Олексій Максимович (70, с. 24). Останньою новацією М. Чхан 

окреслив творчий здобуток Олексія Максимовича Пєшкова (Максима 

Горького). Порівнявши доробок митця із безмежною кількістю зірок та 

колосків, М. Чхан відзначив не лише чисельність творів, а й підкреслив їхню 

здатність тамувати душевний голод.  

          Письменники Дніпропетровщини дуже часто звертаються у своїй 

мовотворчості до використання слів-символів грім, гроза. Актуалізуючи сему 

на позначення гучності грому, письменники надають образам звукового 

обрамлення: В зіницях неба квітне юний птах, / Вночі Самара грімкотливо 

скресла (59, с. 205); А над містом громи-трудяги / Труб лунких прочищали 

мідь (57, с. 82); Ген срібний дід, натомившись з мандрівки / голосом-громом 

схитнув небокрай (40, с. 12); Батир трима повіддя міцно, / переганя світанну 

мить, / громокопитно передмістя / луною лету стугонить (42, с. 51). За 

допомогою оказіоналізму громокопитно В. Корж характеризує численні 

звуки, що супроводжують прихід нового дня. Неолексема грозотонно, 

незважаючи на семантику словосполучення, від якого вона походить, набуває 

в контексті значення «зримо, відчутно оновлюючи все на своєму шляху»: 

Наша днина грозотонно йде / по планеті ствердними боями (42, с. 34). 

Інколи письменники-дніпропетровці актуалізують у структурі лексичного 

значення іменників грім і гроза семи, що позначають лихо, небезпеку: 

Крилатий вершник на коні / летить туди, де клич борні, / проходять хмари 

громовиті – проходять неможливі дні…(40, с. 523). Ще чорно не кишать 

невільників базари, / Дитинний край ще вкрай не згрозовів, / Та блискавка 

очей кривавого Пізарро / пройма дрімотні нетрі островів (40, с. 549); Я – не 

прах, не попіл і не глина, / Не міраж у грозовітню ніч (28, с. 43). 

          Дуже часто автори поєднують в одній неолексемі назви природних 

явищ із назвами соматичних понять: Ведуть на смерть діда, громоокого 

діда, / пил за конвоїрами чорний, як сажа, / поки дід до шибениці дійде, / Його 

погляд суровий людям слово скаже (42, с. 74); Народе, непорушна твоя 

спільність, / вона гартує пролетарську пильність, / здоров’я світу                   
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в грозочолих днях (42, с. 14); І радісно, і болісно й крамольно / Повірити 

у день, що громобров (28, с. 91).  В. Корж порівнює грім –  передвісник бурі – 

з поглядом старого, що здатен викликати нову хвилю повстань проти 

існуючого режиму. Оказіоналізми грозочолий і громобровий допомагають 

точно та лаконічно передати картину назрівання перемін            

у суспільному житті.   

         Поєднуючи лексему грім, громовиця з назвами здобутків людської 

праці, автори підкреслюють їхню влучність як у прямому, так                           

і в переносному значеннях: Була в мого товариша рушниця-розлучниця, / 

воронованої криці громовиця-влучниця (40, с. 146); На крилоньках не втома, 

лиш – весна, / В зіницях – радість  щироголосна. / І він звучить – у солов’їнім 

свисті, / У скрипці-громовиці, у намисті / На шиї у коханої, в устах (29, 

с. 176); Добрячий трапивсь Гончару заміс, / Він зодчим став «Собору», грім-

роману! (34, с. 339). Роман «Собор» Олеся Гончара можна вважати романом-

попередженням перед загрозливим наростанням тенденцій моральної 

деградації суспільства у середині шістдесятих років ХХ століття. Своїм 

твором автор викриває такі негативні явища, як пустодзвонство, кар’єризм, 

нехтування мораллю.  

           Створюючи оказіоналізми, письменники Дніпропетровщини значно 

рідше використовують образ «небо», що в більшості мов одночасно позначає 

світ хмар і сузір’їв, місце перебування богів чи Бога і Його «небесного 

війська», а також рай, куди після фізичної смерті потрапляють душі обраних 

людей. Небо асоціюють із чимось високим, безмежним, разом з тим 

наділеним незвичайною силою, саме це породжує експресію ліризму від 

прочитання таких рядків : Зозулин голос за горбом потух, / Вже прозелень 

втяглась у небовисся, / А равлик, круто загвинтивши рух, / За гілку, не 

розквітлу ще, вчепився (4, с. 73). Степу-небес перелоги / Світло нових долин 

(63, с. 323); І неймовірний неботрус  / примари хмар жбурляв над нами       

(43, с. 53). Наступна неолексема символізує зв’язок божественного неба          

і землі: Плекаймо дерево тужаве, / Небесноброве та – земне…/ Нехай чоло 
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його Держави / Господній перст не омине! (28, с. 111). Уявлення про небо як 

престол Божий стає підґрунтям для створення таких новацій: В світі 

неприхильному й складному / Небокрило не мені одному. / Хоча й повезло 

мені, одначе: Несу в дзьобі слово небозряче…(24, с. 95). Особливою 

образністю вирізняється прислівник небокрило, утворений поєднанням двох 

слів-символів «небо» і «крило». Крило як символ святості, поезії, життя, 

любові, духовного злету, а також захисту міцно закріпилося у культурній 

свідомості. Отже, небо не лише надихає поета, дарує йому силу для великих 

звершень, а й надає захист. Саме завдяки Божому ведінню та заступництву 

автор здатен виконувати своє призначення – «нести слово небозряче» – а не 

стати черговим «сліпим вождем сліпців». Здатність вести за собою 

відображена і в такому фрагменті: Ні! Безсмертна душа на псявір має 

триста шаблюк, / На шляхах небокрилих – Орел і Орленко, й Орлюк          

(28, с. 86). Автор наголошує на тому, що загиблі вояки своїми героїчними 

подвигами надихають на подальшу запеклу боротьбу  численних побратимів.  

         Особливу увагу дніпропетровські письменники приділяють символу 

«весна». Н. Нікуліна уособлює її в образі Лади – богині родючості й кохання 

у слов’янській міфології: Ці свавільні вогні, як торкнеш, обпікають долоні, /  

І парують поля, як жертовники Лади-весни (49, с. 53). За повір’ями ця 

богиня сповнювала світ теплом, добротою і любов’ю, але її кохання відверте 

й чисте, жодним чином не пов’язане з плотськими втіхами. Саме про таке 

кохання йдеться в поезії М. Дяченка: – Куди ти, серце, мчиш? В яку весну 

весненну? – В любов, поете…(19, с. 136). До чистоти помислів апелює  

оказіоналізм весноокий, що влучно характеризує дитинність світосприйняття, 

бажання бачити все в рожевому світлі: Мій друже, довіра дітей весноока / 

хай більше не зна ні пожеж, ні руїн (40, с. 47). Образ весни постає як 

традиційний символ змін, оновлення всього живого, вступаючи          

у протиставлення з такими поняттями, як ‘старіння, занепад’: Бо, як завжди, 

не віриться у «пізно», / А віриться в грядущий травень-сад (61, с. 107). 

Недаремно саме цей весняний місяць М. Дяченко охарактеризував такими 
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новаціями, як оковтіх та розганяйжура (19, с. 139). Чудові перетворення       

у внутрішньому світі свого ліричного героя зображує автор за допомогою 

наступної дієслівної новації: Бентежіє серце – тепліша, весніша. / Хоча        

і далеко до щебету квітня (74, с. 31). 

          Лексеми на позначення першого весняного місяця служать також 

твірною основою для конструювання оказіональних прислівників: Світ, наче 

кадр, над чорним рваним краєм – І юність березнево не зроста, / І старість 

крихкозуба не вмирає (74, с. 11); Як березне сьогодні на душі! / Як ніжно 

розмовляють комиші / над роздунай-весняною водою (19, с. 60). Неолексема 

березнево у межах контексту набуває значення «з новою силою, потужно». 

Для прогнозованого розуміння читачем новації березне М. Дяченко 

використовує вдале порівняння: як повесні Дунай виходить із своїх берегів, 

так і переповнене серце поета жадає поділитися своїми переживаннями. 

           Примітним є те, що твірні основи, структура лексичного значення яких 

презентує сему ‘весняна пора’, автори майже не використовують для 

відтворення пейзажів: І на черемхи молодисті – злива, / І завеснілих нив 

краса мінлива (4, с. 57); Текли ручаї розвеснілої Волги (43, с. 9). 

          Доволі часто письменники Дніпропетровщини утворюють 

оказіоналізми, що в структурі лексичних значень містять семи ‘зимові 

природні  явища’, використовуючи їх для введення читача у своєрідний 

психологічний світ з метою  викликати певні асоціації:  І наворожить 

злоутішник-січень / Всю неможливість березнів нових (63, с. 19); Все 

частіш вслухаються крізь сльози / В теплий незимовий голос твій (4, с. 96); 

Я ще жива: під кригою-корою тріпоче серце, / палахтить любов’ю             

(48, с. 78); Така глуха і сніжно-болісна / Оця груднева низка днів (64, с. 200). 

Як подолав січневокрилу веремію, / А все тому, що погляд твій лукав          

(29, с. 141). Вираз завдати веремію має значення «викликати замішання» 

[182, т. 1, с. 228]. Отже, за допомогої новації автор розкриває переживання 

ліричного героя, від яких у нього похолодшало в душі.  
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          Слова-символи на позначення анімалістичних назв також широко 

обігруються у мовотворчості дніпропетровських письменників. Особливо 

поширеним є образ-символ змії (гадюки), що з опертям на міфологічні, 

релігійні та фольклорні витоки набув різноманітних смислових прирощень. 

Цей плазун символізує кругообіг явищ у природі, інтуїцію, мудрість, 

зцілення, але, водночас гадюка є символом злоби, підступності, лукавства 

тощо. Наші земляки здебільшого актуалізують негативний компонент            

у структурі лексичного значення іменника змія, вживаючи новотвори            

із викривальною метою: Їх голіруч не взять – пофарбувались, / В зміїножале 

кодло згуртувались… / В парламенті, в облраді, в чагарі – Ті, що колись 

ТОВАРИШАМИ звались (27, с. 75); Міг спинити рукою турецьку згадючену 

кулю, / Міг султану зсукати козачу закурену дулю (74, с. 44). Дієприкметник 

згадючений набуває в контексті значення ‘підступний’ завдяки актуалізації 

периферійної семи, що властива твірному прикметнику гадючий – 

‘віроломний’. Здатність плазунів змінювати шкіру стало основою для 

створення наступної новації:  Хтось зігріється. Хтось…погріє / змієшкірі 

холодні руки (51, с. 95). У такий спосіб Н. Нікуліна створює образ людини, 

здатної повсякчас змінюватись задля власної вигоди. Думка про те, що різних 

людей, попри ритм і спосіб їхнього життя, спіткає один і той самий кінець, 

звучить у таких рядках: Хто летів стрілою, хто в пилу гадючив, / Все те 

прахом стало мирним і родючим (74, с. 54). У даному фрагменті М. Чхан 

порівнює активних людей, які стрімко йдуть до поставлених цілей, із 

пасивними, нецікавими особистостями, які витрачають свій час на повільне 

копирсання у якихось неважливих речах. Отже, оказіоналізм гадючити 

наділено значним прагматичним зарядом. Використовуючи метафору 

вогнеголові змії, Н. Нікуліна зображує змучену, «закривавлену» душу творчої 

особистості, яка навіть не в змозі виплакати свій біль: Іржаві плями…           

І сльоза не змиє. / Куди повзуть вогнеголові змії? / Куди нас хилить вагота 

вериг?   (48, с. 41). На відміну від релігійних фанатиків, які використовували 

вериги (залізні ланцюги) з метою самокатування, письменники роз’ятрюють 
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своє серце роздумами про несправедливість буття. У значеннях наступних 

оказіоналізмів актуалізовано сему на позначення особливостей пересування: 

Наше древо слов’янства чорнобильським дротом обвите, / І отрута-зміюка 

до його коріння повзе (51, с. 137). На передньому краї вогонь / змійкувато 

снується над полем  (78, с. 10). 

          У поезіях дніпропетровських письменників помітним є образ птаха – 

символу людської душі, посередника між небом і людьми. Саме таку 

інтерпретацію символу знаходимо в творчості Ю. Кириченка: Віднині не 

знатиме болю / Поетова птаха-душа. / Сполоха з черниченьки-гілки / 

Пташат, котрих звать – снігурі…/ Вуста його мовлять : «Кохаю…», / 

Калині, леваді, росі, / Дніпру і стежині-розмаю / У їх незбагненній красі      

(28, с. 72). Автор демонструє картину переродження свідомості митця, який          

у своїй творчості вже не звертається до трагічних тем, що постають            

у червоно-чорному, траурному колориті (черниченька-гілка і снігурі), 

звернувшись до одвічних тем кохання і краси природи. Також                          

у мовотворчості Ю. Кириченка символ птах мислиться як реакція душі на 

навколишнє середовище, як відображення внутрішнього світу людини, її 

почуттів, емоцій, переживань: Доля їй знак нарекла на чолі – з крилом 

перебитим три птахи-жалі (29, с. 153); І личком і птаховдачею / Вона – 

непролитий щем… / Доки ж вам буть незрячою / Під чужинським дощем? 

(29, с. 181). Абстрактний іменник птаховдача влучно характеризує 

внутрішній стан ліричної героїні, якій притаманне відчуття неспокою, 

тривоги, непевності в завтрашньому дні. А складені новотвори птаха-рука    

й пташата-долоні створюють образи ліричних героїв, неспроможних на 

підлість чи образу: Між нами – дорога в розлуки. / Між нами – дорога             

в печаль. / Візьми мою птаху-руку – В довіру з нею причаль (30, с. 349); Як 

сонях до твоїх пташат-долонь, / Як нитка снігу – в німб осінніх скронь     

(30, с. 97).  

          Як засіб створення оригінальних новацій письменники використовують       

інші орнітоніми: Прости мене, прости мене, прости / Прости і не карай        
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в золі жарину… / Її удвох вже ні, не понести / У провесінь печально-

жайворину (30, с. 292); У воронячім гнізді без нарікання / Поселився 

лебедьонок-білокрил (29, с. 169). Недаремним є використання іменника 

лебедьонок, адже саме цей птах символізує вірність, любов до рідної землі, 

що не коригується зовнішніми обставинами.  

          У своїй оказіональній деривації письменники Придніпров’я часто 

використовують лексему полин – символ печалі, гіркої людської долі, 

наприклад: А у душі полин-відчай і думка скоромовкою (47, с. 25); Ось мати 

йде… Полин-долиною / Я до турбот її навстріч (1, с. 19). Іменник долина     

вжито для зображення масштабності повоєнної скорботи матері. А ще полин 

символізує пам’ять про рідну землю, тугу за Батьківщиною, бо гірко на серці 

в того, хто, потрапивши на чужину, повертатися до рідного краю може лише 

в думках: Горить на наших чолах непокора. / З шоломів мрій полин-росу 

п’ємо (28, с. 114). За народними повір’ями, полин, як і чебрець, брали              

в дорогу як символ Батьківщини і як оберіг на чужині. Мабуть, це                   

й послужило смисловою основою для створення оказіоналізму, за допомогою 

якого М. Дружко підкреслила свій повсякчасний зв’язок із рідним корінням: 

Теплим духом полин-чебрецю / Оселюсь я у серці грайливому (14, с. 44). 

Чорною символікою полин-чорнобиль відгукнувся трагічним і далеко не 

символічним вибухом в нашій історії – Чорнобильською катастрофою: Тільки 

б людство збагнуло: трагедія має навчить / Інших чортополинних трагедій 

не допустити (81, с. 35). Для зображення несприятливих зовнішніх обставин 

утворена й наступна новація: Її терзати може вітер, / полинити солодкий 

сік – вона могла зарожевіти / чи стати чорною навік (про троянду)           

(40, с. 498).             

         Високим прагматичним потенціалом наділені оказіоналізми, утворені 

від поширеного у фольклорі образу-символу дорога, що зазвичай вживається 

зі значенням «життєвий шлях». Нажилась поруч ницих людців, / 

Натопталась стежок-манівців  (28, с. 89). Ю. Кириченко нагадує читачеві 

біблійну істину про те, що погані товариства розбещують добру вдачу, тому 
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потрібно з обережністю вибирати собі оточення, аби не збитися на хибний 

шлях.  Ні, нема чого тому скорбіти, / Хто за мить тяжіння переміг, – 

Хлорофіл виходить на орбіту, / На пустельність злу новодоріг (75, с. 43). 

М. Чхан підштовхує реципієнта до думки про те, що шлях першовідкривачів 

рідко буває легким, зазвичай їх спіткає непорозуміння з боку інших людей, 

ворожість заздрісників, самотність. Але автор також і підбадьорює, 

закликаючи рухатися вперед до нових відкриттів і перемог. Від зупинки на 

півдорозі застерігає Ю. Кібець: Родились рано ми для далей необ’їжджених, / 

Та кращі збилися із нас на шлях невдач. / Ми діти півдоріг. Ім’я нам – 

півдоріжжя! / За це ось і пробач! (34, с. 538). Іменник півдоріжжя передає 

гіркоту почуттів, що виникає через незакінченість справи свого життя. 

Новотвір змушує адресата задуматися над якомога повнішою реалізацією 

свого потенціалу, аби потім не сумувати з приводу безцільно прожитих 

років. Адже, на думку Ю. Кібця, життя впівсили не приносить належного 

задоволення: Якщо любов не прийде, / щоб не жили впівсили ви: / Впівсерця, 

впівпечалі, / Впівмрії, впівмети (34, с. 402). Автор різко засуджує будь-яку 

половинчастість у емоціях, у досягненні поставленої мети, натомість 

закликає торувати власну стезю і не сковувати політ своєї душі.  

        Отже, говорячи про народнопоетичні ознаки у мовотворчості 

письменників Придніпров’я, відзначимо, що фольклор є не лише потужним 

засобом вираження ідейно-художнього задуму автора, а й одним із 

найдієвіших способів донесення його до читача.              

 

3.7. Особливості утворення та функціонування неолексем в ідіолектах  

окремих письменників 

         Сучасна лінгвістика характеризується деякою переорієнтацією, 

пов’язаною із дослідженням мови не стільки як системної організації, скільки 

як комунікативно-прагматичної. Кожен автор належить до конкретного 

національного соціуму, користується загальнонаціональною мовою, яка 
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відображає світобачення народу. Перебуваючи, безумовно, у межах 

національно-мовної картини світу, він витворює свій неповторний мовний 

світ відповідно до свого світосприймання, власної психології мовотворчості. 

Тут, за словами О. Переломової, можна говорити про «автономну картину 

світу мовної особистості», індивідуальну мову митця, про співвідношення 

загальномовного й індивідуального, про ідіолект та ідіостиль конкретного 

майстра слова [156, с. 52]. З урахуванням антропоцентризму сучасної 

мовознавчої науки проблема індивідуального стилю постає однією                  

з ключових у лінгвостилістиці художнього тексту. О. Селіванова зазначає, 

що увага мовознавства до ідіолекту визначає постановку проблеми існування 

мови як такої, адже вона є абстракцією, що недоступна безпосередньому 

спостереженню. Також дослідниця наголошує на тому, що подібна проблема 

виникає і під час тлумачення значення мовних одиниць: у реальному 

мовленні одиниці наповнені індивідуальним змістом, але він зрозумілий 

також іншим носіям мови. Можливість розуміння ідіолекту кожним носієм 

мови розв’язує проблему існування мови як конвенційної системи символів 

[177, с. 173]. Об’єднувальною основою всіх одиниць ідіолекту залишається 

світобачення людини, тому проблема дослідження індивідуального стилю 

тісно пов’язана з проблемою мовної картини світу та особистості художника 

слова. Ідіостиль письменника на тлі загальнонаціональної мови відображає 

його індивідуальне світобачення й світосприйняття через окремі специфічні 

мовні засоби чи оригінальне авторське їх використання.  

          Зважаючи на обмеженість обсягу дисертації, у межах останнього 

підрозділу проаналізовано особливості ідіолектів тих письменників, які 

вповні розкрили свій творчий потенціал, чиї імена і твори відомі не лише на 

Дніпропетровщині, а й за межами України, як-от: Сергій Бурлаков, Іван 

Данилюк, Юрій Кібець, Юрій Кириченко, Віктор Корж, Наталка Нікуліна, 

Ганна Світлична, Володимир Сіренко, Іван Сокульський, Леся Степовичка, 

Михайло Чхан. Однією з найпомітніших постатей, чию мовотворчість було 

розглянуто у запропонованому дослідженні, є безперечно Віктор Корж, який, 
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за словами Дмитра Павличка, давно і небезпідставно зарахований до плеяди 

сучасних українських найцікавіших і найщиріших поетів [153, с. 5]. Віктор 

Корж залишив нам у спадок 14 поетичних книг, але його мовотворчість досі 

не була предметом спеціального вивчення, попри те, що неолексеми 

письменника неодноразово служили ілюстративним матеріалом у працях 

І. Принцевського [162], В. Чабаненка [213], Ж. Колоїз [110]. Словник 

художніх творів Віктора Коржа характеризується надзвичайним багатством, 

адже, як зазначав Є. Прісовський, «Віктор Корж шукає тих найдійовіших 

слів, які йшли б від серця поета до серця читача» [163, с. 200]. Велике 

значення відіграють саме оказіональні лексеми, що, за нашими підрахунками, 

становлять близько трьохсот двадцяти одиниць. Частотний розподіл 

новотворів Віктора Коржа за частиномовними класами нерівномірний: 

іменники складають 190 одиниць, прикметники – 78, прислівники – 25, 

дієслова – 33. Для словотворчості В. Коржа характерним є широке 

використання складених неолексем, утворених поєднанням синонімів, 

антонімів, а також парономазією, повторенням однокореневих слів з різними 

афіксами (колисково-колосково, затихатиме-кипітиме, зріє-визріває, змій-

удав). Автор активно утворює складні прикметники із компонентами, що 

містять сему ‘соматичне поняття’: пильноокий, бізнесоликий тощо. Привертає 

увагу значна кількість дієслів, сконструйованих здебільшого від назв на 

позначення природних явищ, що є основою для створення художнього 

образу: Черемха лагідно сніжилась, летів за вітром тихий цвіт (43, с. 137); 

Свічадо чарівливої природи, / не смеркни, не зів’янь, не стуманій (43, с. 131); 

Ти, вселюдська печале, / не схмурюй будинкові вікон! Берег прибоїть болем: 

Де вони, де вони, координати / Клятої бомби? (48, с. 27)тощо. 

         У мовотворчості В. Коржа поширеним є використання прикметника 

чорний, що як компонент градації метафоричних епітетів, передає  

психологічну напруженість або ж пригніченість ліричних героїв: Як тобі 

там, мій самотній шахтарю, в антрацитово-гаспидній імлі (41, с. 46);          

І небо чорно-вугільне гойдалося над ним, / І в порожнечі димаря прогірклий 
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вітерквилить (42, с. 87); Багно ганьби пекельно-чорне за все сподіяне давно 

нас обступає… / Не зучора – загусло в дьогті те багно (40, с. 422) тощо.       

У мовотворчості поета символічного звучання набувають слова-поняття,        

у структурі лексичних значень яких наявні семи ‘світ / світло’, що 

представлені кореневими морфемами світ-, світл(о)-, сонц(е)-, зір-(зор-), 

вогн- (світлотворці, сонцесій, світлочуття, вогнекровність, зорецвітність, 

первозоря, світлойменний, сонцевісний, світотворно, світлодарити тощо)     

і сема ‘темрява’, наявна в кореневих морфемах пітьма-, чорн(о)-, темн(о)-, 

хмар(а)-, гаспид-, грім- (пітьмавитись, темнодухий, очорнокнижений, не 

схмарювати, антрацитово-гаспидний,  громовитий, грозовіття). 

         Характерною ознакою ідіостилю ще одного з найвідоміших поетів 

Дніпропетровщини Сергія Бурлакова є широке використання оказіональних 

кольороназв, як-от: червоногрудо, срібновіто, красноперо, білоброво, 

синьозорець, багрянокрилець, синь-хустина, білохмарить, темношатий, 

ясноязикий, світлозвуко, зеленоросо, чорнояр’я. Більшість із них автор 

конструює для створення незабутніх пейзажних мініатюр: Осінній захід 

поминув дроти / І красноперо у вітрини ринув (2, с. 12); Між ним повивсь 

чебрець, петрів батіг / – Вузлами перевитий синьозорець (3, с. 212). 

Письменник активно використовує кількісний компонент у складних словах, 

за допомогою якого передає масштабність подій або явищ: То революція ішла 

мільйонноусто – утвердити в нараді свій народ (3, с. 140); А хлопці 

кінчають монтаж / Четвертої гідротурбіни, / Енергія в неї така ж, / Як      

в грозах розкутих, – стогрімна! (5, с. 14); Мільйонновічний кристалічний 

щит (5, с. 27) тощо. У поезії С. Бурлакова помітними є безафіксні новотвори, 

що виконують роль стрижневих слів контексту, утримують увагу читача 

своєю стислістю, загострюють відчуття напруження: Хай постають 

в сьогоднішнім розпрості / Глибінь минулого і завтрашнього дня (4, с. 37); 

І так забаглося    в незнані, / Ще не розгадані світи, / В крилатім розшумі, 

в багрянім, / Від невідступних дум втекти (4, с. 90); Ударить з льоту 

в мерзлий нерух скель – І обпечеться сніг об юні вилиці (3, с. 195). 
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          У мовотворчості Ганни Світличної також поширеним є використання 

безафіксних новотворів: Така хистка над нами неба креш; Їх із ученим 

розжувом макак / На зуб який би не поклав ти, / Немає правд на колір і на 

смак; Її на розмін не пускай дрібний / на модних розбазарах часу (60, с. 8). 

Садів буде закип і пінна й гаряча (60, с. 81) тощо. В індивідуальному стилі 

письменниці привертає увагу наявність низки новотворів із суфіксом -ість, 

що породжують експресію урочистості, піднесеності, наприклад: Саду 

мойого вищає небо, / Глибшає в слові сонцевості море (63, с. 68); Лист 

виноградний. Багрецевість. / Це все було уже, було. / І відійшло в торішню 

мревість, / І знов повтором надійшло (60, с. 267); Травень, батьку! 

Промінність. Просинь (60, с. 38); І будем ми виборювать озонність / 

Людської віри  й помислів людських (59, с. 97) тощо.  

          Ганна Світлична часто використовує таку стилістичну фігуру, як 

персоніфікація, уособлюючи здебільшого природні явища, рослинний світ, 

результати інтелектуальної праці, наприклад: Але зажди…Цей клен, цей дідо-

клен – Він так рвонувсь до мене раптом гілкою!..(60, с. 221); А уночі 

філософи-дерева про вічність мовлять, – а про що ж іще? (60, с. 187); 

Прийдуть в дім онучата-вірші: Ти їх трішки поколихай (60, с. 39). Останній 

приклад розкриває творче кредо письменниці: вона не квапиться із 

написанням поезій, викохуючи кожний свій твір. У мовотворчості поетеси 

поширеним є протиставлення таких понять, як ‘весна’, що асоціюється із 

оновленням, розквітом, натхненням, і ‘зима’, яка постає символом безвиході, 

депресії, творчого занепаду: І наворожить злоутішник-січень / Всю 

неможливість березнів нових (60, с. 19); Така глуха і сніжно-болісна / Оця 

груднева низка днів (61, с. 200); Я захворіла на чекання / прозоро-весняних 

відлиг  (61, с. 206). В індивідуально-авторському лексиконі Ганни Світличної 

широко представлено складні лексеми з компонентом золото- (огнисто-

золотаві соняхи, золотозерна правда, золотодення тощо). 

         Активним вживанням колірного компонента позначена словотворчість 

однієї із сучасниць Г. Світличної – Наталки Нікуліної, яка під час 
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конструювання неолексем, крім компонента золот(ий)- (злотосонячний, 

золотопелюстковий, золотонімбний, золотінь тощо), часто використовує 

прикметникову основу зелен(ий)-, що набуває у контексті різноманітних 

смислових прирощень: зеленодумна когорта, зеленогривий шал краси, 

зеленобарвні сни, празелена кров тощо. З метою підкреслити щось значуще 

або первісне авторка вживає префікс пра-: праперший, пралісовий, 

прадалекий. Н. Нікуліна цікаво обігрує реалії тваринного світу, проектуючи 

їх на зображення внутрішніх характеристик людини: пособачити, щиро-

щенячий (захват), змієшкірі руки. Лише новація отрута-зміюка служить для 

позначення екологічної катастрофи, спричиненою вибухом Чорнобильської 

АЕС. Письменниця здебільшого поетизує осінню пору, підкреслюючи не 

лише її красу, а й позитивний вплив на людину: Художнице, чаклунко, 

мавко-осінь, / малюй, чаклуй і владним зором клич (51, с. 113); Як буде: 

проосінь чи передосінь? / Як не було б, а це той чар, / той незбагненний 

вищий дар, / що в дивний світ нас переносить. / Пора така поважно-

загадкова. / Буваєш нам такою й ти, любове…(51, с. 107); Їй ворожка-осінь 

щось шепоче, / Верби світлій віддались журбі, / Поміж листя небо, наче очі, 

/ Одчайдушні очі голубі (50, с. 22); І от прийшла пора осінніх квітів. / 

Останні квіти лагідно-осінні, а з них листок чорно-червоний рветься, / 

немов останнє «жити» над усе (51, с. 124).  

         Серед особливостей конструювання оказіоналізмів у мовотворчості 

Юрія Кібця можемо відзначити широке вживання складних і складених 

неолексем із компонентами цвіт-, диво-, цар-, проміння-: цвіт-небо, цвіт-

перстень, цвіт-озон, цвіт-пожар, дивонебо, диворозмови, цар-екіпаж, цар-

поріг, промінь-пензель, проміння-пелюстки, цілунки-промені, проміння-

криголам, промінці-карасі. Митець часто вживає новації з другим  

дієприкметниковим компонентом: дрібнопозначений, срібнозолочений, 

скорописаний тощо. Як і інші письменники Дніпропетровщини, Ю. Кібець    

у своїй мовотворчості використовує персоніфікацію, наділяючи природні 

явища та об’єкти надможливостями: сніжинки-листоноші, диригент-
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вітрище, верба-віщунка, місяць-маляр тощо. Поет часто використовує 

контекстуальні синоніми, що зумовлено потребою виразити найтонші 

семантичні, емоційно-експресивні відтінки поняття: беззахисно-ніжний, 

безлико-обтічний; впівсерця, впівпечалі, впівмрії, впівмети тощо. 

          Іван Данилюк – високоосвічена і культурна людина, чиї знання 

втілюються в багатстві тематики, глибині філософських міркувань                    

і незвичній різноманітності мови його поезій. Характерною особливістю 

ідіостилю письменника є широке використання епітетів, що допомагають 

митцю розкрити характер зображуваної дії, передати внутрішню якість, 

настрій: Нахилився занадто і … випав молоткастий, точніше 

двоголовоорластий паспорт (9, с. 91); Підбирався до червонястодахових 

теремів (9, с. 92); У мурах цього кабінету, обшитого мертволакованою 

деревиною (9, с. 17); Нуднооднакові доми (9, с. 166); В полоні днів таких 

жагучо-кровних…(9, с. 236).  З цими людьми ніхто і ніколи ще не спілкувався 

так одверто, не протокольно-казенною мовою (9, с. 16). Автор активно 

використовує розмовну лексику, особливо при створенні персонімів: 

Застрелив свою дружину-невірницю. Рідні чоловіки-пияки не прийшлись до 

двору новим господарям-фермерам (9, с. 153) тощо.  

          Активним вживанням персонімів позначена і словотворчість Лесі 

Степовички (Олександри Несторівни Булах), чиє ім’я український читач 

відкрив для себе в середині 1990-х років.  Вона, будучи вже добре відомою    

в періодичній пресі своїми публіцистичними нарисами та віршами, 

дебютувала у нашій літературі двома збірками поезії – громадської та 

інтимної лірики – «П’ємонт – недалеко» та «Галатея». Примітним є те, що      

з-поміж 96 іменникових новацій 32 представлені назвами осіб, утвореними 

здебільшого юкстапозицією та суфіксальним способом. Леся Степовичка 

надає перевагу новотворам із суфіксом -льн- (продавальниця, блукальник, 

лякальник, цькувальник тощо). Значна кількість новацій має яскраве 

просторічне забарвлення, наприклад: наглядачі-підганяйли, зайда-скупердяй, 

жінки-трикотажниці, мазохісти-роботоголіки, письменник-авантюрист, 
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сіромахи-везунчики, невтелепа тощо. Леся Степовичка часто використовує 

власні назви, а також іншомовні елементи у ролі мотивувальних основ для 

творення оказіоналізмів (Галактика-Україна, Україна-мрія, перекучмити, 

есесерія, заб’ютилося, Наташинці, Дніпрівградці, Кучма-ленд, боді-кар’єра, 

заспокійливо-кайфовий, інвазори  тощо).  

          Семантична природа антонімів, що передбачає вираження 

протилежностей, дозволяє широко використовувати їх як яскравий виразовий 

засіб у художній мові. Антоніми, які використовує Леся Степовичка, 

відтворюють її темперамент, бо саме за допомогою цих одиниць авторка 

може звести й протиставити полярні почуття й настрої. Письменниця бачить 

життя в контрастах, що свідчить не про протиріччя, а про цілісність 

сприйняття нею дійсності: Худа коза – учасник дійства – жалібно мекала 

невлад / на ту арену добродійства, / на живо-мертвий маскарад (73, с. 20); 

Ласкаво-агресивний наступ (69, с. 30); Його голос насунув ласкаво-жаским 

передгроззям  (73, с. 73); Чергова ласкаво-хижо всміхається до мене          

(70, с. 241); В горішню темінь, інкрустовану зірками, / впливає топірцем 

сяючим гуцульський місяць / і ніжно-грізно постає понад смереки (71, с. 35).           

         У мовотворчості Ю. Кириченка домінують складні новації із 

компонентом сто-, що вжиті автором для відображення внутрішніх станів 

своїх ліричних героїв: Глянь мені в душу, Людмило: Там – крижані солов’ї / 

Так стопечально, зболіло / Шепчуть сльозі: «Ми – чиї?» (29, с. 299) Ти – моя 

берегиня, Марія, / Стопечальна, столеза блакить  (29, с. 179); Зірву з очей 

полуду снів /  Нехай живе покута! / Покіль стоїть серед вогнів / Душа,           

з стодзвоння кута (29, с. 207). Високим ступенем експресивності наділено 

прислівник стодогово: І хорал мені зазвучав: На шпальтах журналу «Київ» / 

Столично, стоклично, стодогово / заскавучав – на віншування вінчав          

(23, с. 10). Ця експресивність досягається, по-перше, кількаразовим 

повторенням складника сто-, а, по-друге, лексичним значенням іменника 

дог: «порода великих службових собак з тупою мордою і сильними 

щелепами» [149, с. 572], у структурі лексичного значення якого автор, 
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можливо, актуалізує не лише сему на позначення розміру і, відповідно, 

гучності голосу собаки, а й особливості зовнішнього вигляду.  Загалом для 

творчості Ю. Кириченка характерним є обігрування у вузьких контекстах 

однокореневих узуальних й оказіональних лексем, що збагачує вислів 

додатковими нюансами:…Пани Ставарські та Скіпальські, / дейкають, 

лицарі зухвальські: / Великомудро величалися, / Родоповажно родичалися 

(26, с. 19); Вікна і двері, мов чалі, мовчали – / Тишу в собі тихосердно 

вінчали…(23, с. 68); Здогаданнячко-здогадання, / На дні розпачу сміх-

ридання…(25, с. 64); Спільно табакерку розтабачить (25, с. 205). З-під пера 

письменника вийшла значна кількість неолексем на позначення творчих 

здобутків людини: академтоми, балада-химерія, балада-засторога, вірш-

великомученик, літери-ножі, літмозолі, репертуарчик,   слова-пташата, 

слово-кресало, слова-дробовики, слова-кольори, тирешка, прозострофи. 

Новотвори набувають у контексті різних прирощень смислу: …Іван Дзюба 

радить «вміть читати» / З академтомів хоча б цитати…(25, с. 30); Сконає 

вірш-великомученик, / Немов ніколи і не жив, / Коли в очах твоїх 

присмучених / Промінчика не заслужив (29, с. 35); Згубив кисет із тютюном, 

/ Та знайшов слово-кресало (30, с. 244). 

          Хоч історія дисидентського руху на Дніпропетровщині й до сьогодні    

є малодослідженою проблемою, історики стверджують, що поряд з Києвом, 

Львовом, Одесою своєрідним центром інакомислення в Україні у 1960–  

1980-х рр. ХХ ст. був і Дніпропетровськ. Одним із перших, хто став на захист 

української духовності та культури на Придніпров’ї, був Іван Григорович 

Сокульський – поет, дисидент. У 1968 році, коли на Дніпропетровщині було 

розгорнуто «антисоборну» кампанію, його заарештували як одного з авторів   

«Листа творчої молоді Дніпропетровська» на захист роману «Собор» та 

творчої інтелігенції краю і засуджено до 4,5 років позбавлення волі в колонії 

суворого режиму. Після відбуття покарання поет вступає до правозахисної 

організації – Української Гельсінської Групи, що виступала на підтримку 

переслідуваних за переконання, давала їм моральну та юридичну допомогу. 
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У 1980-му році Івана Сокульського заарештували за членство в цій Групі, 

визнавши особливо небезпечним державним злочинцем, і засудили до десяти 

років суворого режиму. Протягом усього часу заслання єдиною формою 

самовираження для письменника стане поезія. Дійти до себе, не зламатися, 

«не потюрмитися, не скам’яніти», сягнути висоти – це мотиви його творчості. 

Тема неволі, неспроможності донести свої думки до широкого загалу звучить 

у наступних рядках: Мов на шлюб – білопінно / йдуть на страту слова     

(67, с. 46); Засибірено край / Там наміцно заперто. / Тепер краєві край – / не 

воскреснеш тепер ти! (67, с. 50). Тиша навстіж камінна, / крик закуто-

глухий. /Так мовчить Україна – / перетято шляхи (67, с. 46).  

          Автор широко використовує прикметникові та прислівникові 

оказіональні епітети, що надають поезіям інтенсифікованої виразності: Рай 

дерев – аждонебесних! / Квіту рай і птахів (67, с. 212); Замкнулось місто. 

Виходу немає. Немає входу. Впала брамна ніч (67, с. 169); Прийшла мені 

новенька домовина, / прийшла й стоїть середночі-вночі (67, c. 26); Забути 

все – і землю, і як звали, / і як ридала у стосліз (67, с. 25). Іван Сокульський 

також утворює високоекспресивні метафори: Омий твоїм всетихим громом 

прозорий сон і спокій мій (67, с. 235); Далеких днів зламаносерде небо         

(67, с. 300) тощо. 

         За любов до України й українського слова, правдивість і правозахисну 

діяльність кегебісти «есересеру» повісили на Володимира Сіренка ярлик 

націоналіста, на що майстер слова відповів наступними рядками: Не хочу 

чиїсь я носити сандалі / і мати не рідну країну-страну. / Не хочу! У мене 

найкраща є мати / колиска калинова аж до Карпат, / і сам я візьму в своє 

серце за брата / того, хто не мот і не інтерохват, / хто любить свободу, 

хоч босий і голий, / У кого є Бог, Батьківщини земля, / хто бити поклони не 

піде ніколи / до Білого дому, Під стіни Кремля (64, с. 10). Автор також вживає 

інші неолексеми з префіксом інтер-, що несуть у собі потужний 

прагматичний заряд (інтербазар, інтерсвинота). У творах В. Сіренка 

знаходимо численні новації, сконструйовані від назв суспільних реалій часів 
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СРСР: Жив скадебешений поет і був у нього творчий лет не до незвіданих 

планет, а до харчів і в туалет (64, с. 27); Попрощавшись                 

з бараками зеків і нарами, за велінням статей та гебешницьких морд       

(64, с. 30); Прищурене око поглядає гебешно з вікна (64, с. 32); В струпах 

гострореберні клячі блукали в лещатах пітьми. / Як схожі на коней незрячих 

нерозкомунячені ми (64, с. 39); Сприймав усе за чисту воду вкрай 

засересерений народ (64, с. 50) тощо.  

          Особливе місце у мовотворчості Михайла Чхана посідає образ степу, 

для відтворення якого письменник широко використовує оказіональні 

лексеми: І куди летиш ти, крилоорлий, / На вітрилах стиглого тепла? / 

Степе мій, як світ зорі, просторий, / Ти в мені до грудочки й стебла!         

(75, с. 21). Автор акцентує увагу на визначній ролі степових просторів 

Дніпропетровщини в історії формування нашого краю: (про лан) Все 

промацать можна в борознах-скрижалях (75, с. 54); Ораний-горьований, 

вічноплідний лане, / Хай твоє всесилля повниться – не в’яне (74, с. 53). 

Нагромадження одноструктурних новотворів, що наявне в наступному 

прикладі, допомагає авторові створити яскравий образ степу, що асоціюється 

із внутрішнім світом ліричного героя: Ти постаєш стогонніше / Аж 

завмирають заздрощі: / Осониться сьогоднішнє, / Озернюється завтрашнє, 

/ А небовир бездониться (75, с. 17).  

          Для словотворчості М. Чхана характерним є також використання 

оказіональних дієприкметників, що служать не лише для створення яскравих 

пейзажів, а й для відтворення внутрішніх особливостей, що також базуються 

на порівняннях із природними явищами: Земле омолоджена, долею 

одніпрена (75, с. 24); А хочеться (як хочеться!) заплакати / Од відчуття 

гармонії і злагоди, / В сльозині світ узріти новостворений –/ Зарайдужений, 

щастям запрозорений (75, с. 21) тощо. Начебто зображуючи реалії 

навколишнього середовища, автор торкається глибоких філософських 

питань: Летять листки погаслі та впокорені, / А суть незмінно зберіга своє: 

/ Летять листки, але працюють корені / І Листосмерть оновленням стає 
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(75, с. 112); І рішення вічності дивнопросте, / Бо добре зерно, коли                

є, проросте (75, с. 114); А хто ж загнуздано чуття свої триматиме, / Коли 

над васильками рясноросими / Злітає в небо витвір математики – 

Незгасний карбоцвіт людського розуму (74, с. 19).  

         Характерною ознакою індивідуального стилю Михайла Дяченка              

є широке використання слів-символів. Письменник відтворює художній світ 

через обрану символіку. Конструюючи неолексеми, М. Дяченко часто 

використовує орнітонімічні символи: Під дахом чоловічих голосів жіночі 

в’ються – ніжно-ластівочі: співає хор Верьовки! (19, с. 14); Розтривожено-

голубина далеч (19, с. 53). Мова віршів Михайла Дяченка насичена 

різноманітними, глибоко індивідуалізованими епітетами, що часто 

представлені однокореневими лексемами: Наїхало дощів до травня в зелен-

гості, такі вже зелен-ніжні, так і зеленомлості, такі зеленомудрі, такі 

зеленопрості (19, с. 14); Навіть крізь різнострумкові й різносьогоднішні, 

різнофеєричні й різнопрощальні симфонії лісоптаства просвічувалися 

промені невідомих серцю пісень (19, с. 43). Вони надають віршам 

неповторності та емоційної забарвленості. Завдяки використаним епітетам 

автор підкреслює характерні риси тих чи тих предметів, явищ, подій.              
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

          В українському мовознавстві з другої половини ХХ – початку ХХІ ст.     

спостерігаємо зростання наукового інтересу до лінгвостилістичних 

досліджень.  До 60–70-хроків ХХ ст. українська лінгвостилістика розвивалася 

в межах інших галузей мовознавства, зокрема лексикології, граматики, 

історії літературної мови. Сьогодні предметом стилістики є не сама система 

мовних знаків, а функціонування мови в комунікативному середовищі, мовна 

діяльність особи, з  її  уподобаннями, мовною свідомістю, здатністю творити 

й сприймати тексти.  

   Останнім часом мовознавці, орієнтуючись на антропоцентризм як 

пріоритетний напрям вивчення лінгвальних одиниць, усе частіше 

звертаються у своїх дослідженнях до понять «ідіостиль» (системність 

виразових засобів мови окремого письменника, діяча культури чи іншого 

індивіда, що вирізняє його мову серед інших мовців) і «дискурс», що 

в найширшому розумінні асоціюють з усіма виявами комунікації. Писемну 

форму дискурсу пов’язують із поняттям тексту. Оскільки для художнього 

тексту характерною є багатозначність, то кожен читач знаходить у ньому свої 

власні сенси.  

  Однією з особливостей художнього стилю є широке використання 

оказіональних лексем, що виникають у процесі реалізації творчого задуму. 

Неолексеми зазвичай наділені емоційно-оцінним та експресивним 

значеннями, що зумовлює їхню здатність виконувати роль стилістично 

значущих контекстуальних одиниць – стилістем, більшість із яких реалізують 

своє значення лише в контексті.  

         Функції новацій перебувають у прямій залежності від причин їх появи. 

У мовотворчості письменників Дніпропетровщини суто номінативну 

функцію виконує обмежена кількість індивідуально-авторських лексем, 

поява яких зумовлена потребою заповнити лексичну «нішу»  

в загальномовному словнику або стати однослівним замінником описових 
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конструкцій. На процес створення оказіональних номінацій впливають 

прагматичні чинники, що відображають ставлення автора до денотата,            

у таких випадках індивідуально-авторські лексеми виконують номінативно-

оцінну функцію. Прагматична інформація оказіоналізмів виражена в оцінних 

протиставленнях на кшталт «погано – добре».  

          Стилістична функція індивідуально-авторських лексем виявляється      

в їхній здатності бути складниками таких тропів, як епітет, порівняння, 

метафора, гіпербола, персоніфікація. Дніпропетровські автори широко 

використовують іменники-демінутиви з пейоративним оцінним 

забарвленням, що є засобом творення іронії, сатири, фамільярності.  

          З метою якнайкращого донесення відповідної інформації до читача 

автори продуктивно використовують такі виразові засоби, як контекстуальні 

антоніми й синоніми. Антонімічне контрастування дає широкий простір для 

індивідуальної експресивної мовотворчості. За допомогою індивідуально-

авторських антонімів створюються контрасти, антитези, епітети-оксиморони. 

Їхня експресивність підсилена не стільки самим стилістичним прийомом, як 

несподіваністю зіткнення, протиставлення чи зіставлення семантики 

контрастних одиниць, складністю асоціацій і новизною образів, що 

виникають у зв’язку з ними. 

          Мовотворчість письменників Дніпропетровщини презентує значну 

кількість оказіоналізмів, сконструйованих на зразок поширених у мові 

фольклору художніх образів, як-от: сонце, промінь, небо, вогонь, весна, змія, 

дорога та ін.  

        Великі експресивні можливості має лексика на позначення кольору: 

відповідно до авторської інтенції і пов’язаною з нею організацією тексту 

кольороназви набувають різних смислових прирощень, завдяки чому зростає 

їхня роль під час передачі інформації. У такий спосіб автори розширюють 

межі семантики кольороназв, реалізують приховане, глибинне, тим самим 

збільшуючи виражальні можливості мови. 



 169 

         Кожен письменник має свої індивідуальні смаки щодо новотворів. 

Наприклад, для мовотворчості Г. Світличної характерним є утворення 

абстрактних оказіональних іменників, для І. Данилюка – вживання значної 

кількості складених персонімів, а також індивідуальних епітетів та 

порівнянь. Широке використання слів-символів притаманне поезії 

М. Дяченка. 
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ВИСНОВКИ 

 

          Універсальним диференційним критерієм класифікації лексичних 

інновацій є входження / невходження до узусу, що дає змогу визначити як 

оказіональні всі новації, що не ввійшли на даний момент до складу лексичної 

системи аналізованої мови і внаслідок цього мають такі риси, як належність 

до мовлення, ненормативність, утворюваність (а не відтворюваність), 

контекстуальна залежність, функційна одноразовість, прагматична 

маркованість. Саме таке тлумачення оказіонального статусу уможливлює 

протиставляти оказіоналізми як мовленнєве явище неологізмам, що                

є елементами мовної системи. 

Переорієнтація наукових досліджень сприяє посиленню уваги до 

антропоцентричного характеру утворення інновацій, поява яких є певним 

підсумком пізнання людиною реального світу, її мисленнєвої й мовотворчої 

діяльності, а також визначена комунікативними настановами мовця.              

У зв’язку з цим словотвірний процес визначають як результат різних 

аналітично-синтетичних операцій, що відбуваються у свідомості суб’єкта 

комунікації, воля і розум якого дають поштовх відповідному дериваційному 

механізмові. 

         Визначальною стильовою ознакою художньої мови письменників 

Дніпропетровщини останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст. є індивідуально-

авторські лексеми, що демонструють наполегливі словопошуки митців 

у виявленні й презентації необмеженого семантико-дериваційного 

потенціалу рідної мови. Аналіз семантичних особливостей оказіоналізмів 

засвідчує переважно антропроцентричний характер номінації. Автори 

активно утворюють назви осіб, найменування об’єктів живої та неживої 

природи, здобутків людської праці, назви абстрактних понять. 

         Вивчення словотвірних особливостей оказіональних лексем                   

у мовотворчості письменників Дніпропетровщини дало змогу визначити 

продуктивність афіксальних способів словотвору (30 % неодериватів). 
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Специфіка виникнення оказіоналізмів полягає в новій, часто довільній 

комбінації відомих у мові коренів (основ) слів і службових формантів, що 

забезпечує появу нових семантичних відтінків у значеннях слів. Активним 

засобом творення емоційної та оцінної лексики є префіксація                        

(70 неодериватів). Оказіональні іменники, утворені суфіксальним способом, 

об’єктивно диференціюються на дві групи за моделями: 1) твірна основа + 

нейтральний суфікс; 2) твірна основа + суфікс суб’єктивної оцінки. 

Невідповідність нормі для дериватів першої групи письменники досягають 

поєднанням нейтральних суфіксів з основами, структурні елементи яких не 

містить сем, що забезпечують внутрішній зв’язок компонентів нового слова 

(людець, лелечень). Неолексеми другої групи утворюють від основ, що 

нормативно не піддаються пестливо-зменшувальній чи згрубіло-

збільшувальній ефективності (самотинка, олегарюги). Значною 

продуктивністю відзначені адвербіальні неолексеми порівняльно-

уподібнювальної семантики, сконструйовані за допомогою суфікса -о від 

прикметникових основ (зорепадно, ротно). Під час продукування 

оказіональних дієслів письменники Дніпропетровщини використовують такі 

форманти, як -и-, -і, -ува-, -а-, що приєднують до іменних основ                    

будь-яких ЛСГ (світанковіє, виріювати, вогнедишати). 

          Оказіоналізми, що є результатом, основоскладання, зазвичай 

виражаються словосполученнями, компоненти яких не завжди 

є взаємозумовленими (глевкодухий, грошожерці). Значна частина подібних 

новацій створена за принципом аналогії (словопад, лиховій). 

          У поетичному словнику дніпропетровських письменників широко 

представлено новації-юкстапозити (33%), творення яких  супроводжується 

процесом тісного зближення за семантикою двох компонентів                           

і переростанням в одне слово. Більшість назв виникає як наслідок 

аналогійно-асоціативного співвідношення одного об’єкта з іншим на основі 

різноманітних характеристик. Кількість складних дієслів і прислівників 

набагато менша, ніж іменників та прикметників, але привертає увагу їх 
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активізація. Натомість у досліджуваних творах функціонує лише 20 

неодериватів, утворених зрощенням.  

          Письменники Дніпропетровщини послуговуються неузуальними 

різновидами словотворення, до яких уналежнюємо черезступеневе 

словотворення та контамінацію. За унікальною моделлю черезступеневого 

словотворення автори конструюють численні дієприкметникові новації 

(забджолений, переутроблений). Попри те, що контамінація  є особливістю 

суто оказіонального словотворення, у творчому надбанні дніпропетровських 

письменників натрапляємо лише на шість прикладів її використання 

(гранітозаври, деци-метри, санти-метри, мілі-метри, Тхолик, чересло). 

         Основні причини виникнення оказіоналізмів зумовлені номінативними 

та прагматичними потребами комунікації. У мовотворчості письменників 

Дніпропетровщини суто номінативну функцію виконує обмежена кількість 

новацій, що покликана називати нові реалії чи заміщувати розгорнуті 

конструкції компактними й семантично місткими одиницями. Зазвичай 

індивідуально-авторські лексеми відзначені багатофункційністю, вони 

розв’язують цілий комплекс естетичних і художніх завдань, організують 

текст та прогнозують його сприйняття читачем.  

         Новотвори письменників Дніпропетровщини свідчать про їхню високу 

мовну майстерність. Неолексеми породжують експресію ліричності, 

урочистості, пафосу, іронії, гумору й сатири, слугують основою для 

виникнення різноманітних стилістичних фігур і є потенційним джерелом 

збагачення словникового складу української мови.  

         Накопичений практичний і теоретичний матеріал у галузі української 

письменницької лексикографії (неографії) дозволяє науковцям порушувати 

питання про створення академічних словників авторських лексичних 

новотворів видатних українських письменників і – надалі – загального 

повного словника авторських новотворів в українській літературі ХХ 

століття, органічною часткою якого може стати і запропонований словник 

оказіоналізмів письменників Дніпропетровщини. 
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СЛОВНИК-РЕЄСТР АВТОРСЬКИХ НЕОЛЕКСЕМ ПИСЬМЕННИКІВ 

ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 

 

Умовні скорочення і позначки, вживані у словнику 

англ. – англійське (слово) 

див. – дивитись 

дієприкм. – дієприкметник 

дієсл. – дієслово 

ж. р. – жіночий рід 

збірн. – збірний іменник 

ім. – іменник 

модиф. – модифіковане слово, модифікація 

множ. – множина 

пор. – порівняти 

прикм. – прикметник 

присл. – прислівник 

рос. – російське (слово) 

с. р. – середній рід 

син. – синонім 

спіл. р. – спільний рід 

ст. пор. – ступінь порівняння 

субст. – субстантивоване (слово) 

узуал. – узуальне (нормативне) 

цит. – цитується  

ч. р. – чоловічий рід 

( ) – вказівка на джерело ілюстративного матеріалу 

<> – вказівка на інформацію додаткового характеру, коментар щодо 

розкриття значення новотвору. 

/ – вказівка на кінець віршового рядка 

[ ] – вказівка на наукове джерело  
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/…/ – пропуск тексту в ілюстрації 

  # – вказівка на рік видання 

Аждонебесний, прикм., Рай дерев – аждонебесних! / Квіту рай і птахів 

(І. Сокульський 67, с. 212 # 1997). 

Академтоми, ім., множ., …Іван Дзюба радить «вміть читати» /                    

З академтомів хоча б цитати… (Ю. Кириченко 25, с. 30 # 2009). 

Альтанка-тарілка, ім., ж. р., Оте тріо «під Мареничів», що заохотило своїм 

співом зазирнути  злощасну альтанку-тарілку (М. Зобенко 20, с. 33 # 1996). 

Англійщений, дієприкм., Мамо моя, інститутська, англійщена, / 

філологічним навчана істинам…(Леся Степовичка 70, с. 15 # 2007). 

Антидень, ім., ч. р., Тебе цікавить вогонь мій чи назва, / День зачинання чи 

антидень (М. Чхан 74, с. 49 # 2007). 

Антикварно, присл., Забугорно-заокеанного пляну / Антикварно нагадує 

порцеляну…. (Ю. Кириченко 24, с. 18 # 2008). 

Антимільний, прикм., Наступного дня з антимільною кампанією виступив 

на активі інституту вже сам Посудієвський (В. Cавченко 57, с. 52 # 2004). 

Антипобут, ім., ч. р., Стегнаста лярва в шестиклинці / І – виноград,               

і – матюки… / Оце і зветься антипобут? / Оце і є – в Едем втекти?.. 

(Ю. Кириченко 33, с. 108 # 1997). 

Антипрожектори, ім., множ., Начебто в ясний день запрацювали дивні 

антипрожектори, чиї лінзи випромінювали потоки мороку (В. Савченко 56, 

с. 194 # 2004). 

Антисвітловий, прикм., Вони раптом опинилися поряд із джерелом 

антисвітлового променя (В. Савченко 56, с. 194 # 2004). 

Антрацитово-гаспидний, прикм., Як тобі там, мій самотній шахтарю, /     

в антрацитово-гаспидній імлі (В. Корж 41, с. 46 # 1981). 

Архілегенда, ім., ж. р., Було вічно й голубо, / храмно й шепітно / у цій 

створеній мною архілегенді (М. Дяченко 19, с. 43 # 2008). 

Астроідеї, ім., множ., Астроідеї – прагнення і думки людини, відображені       

в астралі  (В. Савченко 55, с. 188 # 2004). 

Аукціонно, присл., <з вигодою для себе> Знай, він за гріш свою бекету 

аукціонно не продав…(В. Корж 40, с. 474 # 2010). 

Афіші-одноденки, ім., множ., Завод заводить нас, де ми такі маленькі. / 

Залізо це роботу нам дає. / На чорнім тлі – афіші-одноденки, / ми є, ми є, ми 

є ! (І. Сокульський 67, с. 60 # 1997). 

Бабця-Січ, ім., ж. р., Бабця-Січ, праматуся-руїна / Ще повстануть супроти 

вовків…(Ю. Кириченко 29, с. 66 # 2003). 

Багатомільйонорічний, прикм., А потім стався синтез 

багатомільйонорічного досвіду (В. Савченко 56, с. 75 # 2004) 

Багатопуддя, ім., с. р.,…А це нелегко і непросто часом – нав’ючитись 

багатопуддям часу, / Любов’ю й болем, і його суворістю… (Г. Світлична 60, 

с. 50 # 1989). 

Багнич, ім., ч. р. <синонім до березня> (М. Дяченко 19, с. 124 # 2008). 
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Багрецевість, ім., ж. р., Лист виноградний. Багрецевість. / Це все було уже, 

було. / І відійшло в торішню мревість, / І знов повтором надійшло 

(Г. Світлична 60, с. 267 # 1989). 

Багрянозорий, прикм., Калина небо пропекла багрянозорим гроном, /             

І народився світ тепла – / Із блискавкою! З громом! (Ю. Кібець 34, с. 54 # 

2005). 

Багрянокрилець, ім., ч. р., «Багрянокрилець» – так фламінго в моєму краї 

хтось назвав  (С. Бурлаков 4, с. 90 # 1987).   

Базар-вокал, ім., ч. р., Нагадує мені цей марафон огидний діалог базар-

вокалу, / зіпсований народний телефон, що зветься ОБС – / «одна баба 

сказала» (Леся Степовичка 70, с. 74 # 2007). 

Байдувати, дієсл., <поводитися, як Байда Вишневецький>: Напилися ж ми 

раз не пласкої води – донебної спраги Тараса! / Так собі байдує, а Біді –Біда 

(І. Сокульський 67, с. 129 # 1997). 

Баклан-тамада, ім., ч. р., Баклан-тамада на мить угамувався, сторожко 

повів оком у її бік, тоді знехотя звівся і важко поплив по повітрю на захід 

(В. Савченко 56, с. 162 # 2004). 

Балада-засторога, ім., ж. р., <назва поезії> Мертва трава. Балада-

засторога чужій коханій (Ю. Кириченко 30, с. 103 # 2002). 

Балада-марення <назва> (В. Корж 40, с. 441 # 2010). 

Балада-химерія, ім., ж. р., «Балада-химерія про рудого цуценя і коня, який 

полюбляв шоколад» (Ю. Кириченко 30, с. 148 # 2002). 

Барвінково, присл., На душі так барвінково. Сонячно (В. Грипас 8, с. 21 # 

1975). 

Барвінок-цвіт, ім., ч. р., Барвінком-цвітом земля укрилась (І. Сокульський 

67, с. 232 # 1997). 

Барвокрилий, прикм., Як метеликів, ловила / Барвокрилих диво-слів 

(М. Дружко 15, с. 38 # 2003). 

Батальйонно, присл., <всім батальйоном>: Ми – ротно, батальйонно –            

з вогневерті / В таку сипучу – раптом – тиш…(В. Грипас 8, с. 10 # 1975). 

Бахурка-війна, ім., ж.р., Стогони й стогони / скимліли вітри… / Зціловані 

вустами бахурки-війни (В. Корж 41, с. 137 # 1987). 

Бджолинно, присл., Треба мудрість бджолинно збирати в людей (М. Чхан 

75, с. 22 # 1973). 

Безбарвно-молодий, прикм., Сучасні лицарі, безбарвно-молоді, / Зі світло-

жовтими, пивними лицями (Ю. Купіч 50, с. 11 # 2012). 

Бездонитися, дієсл., Ти постаєш стогонніше, / Аж завмирають заздрощі: 

Осониться сьогоднішнє, / Озернюються завтрашнє, / А небовир 

бездониться…(М. Чхан 75, с. 17 # 1973). 

Безжально-величний, прикм., Крик заглушив всі закони і Бога і людств. /       

І, на шиях батьківських сидячи, дивилися діти, / Як ковтав її тіло 

безжально-величний вогонь (М. Яланська 81, с. 20 # 2004). 

Беззахисно-ніжний, прикм., У павутиння / Немає тіні – / Пливе і пливе, / 

Беззахисно-ніжне – / Милує погляд, / Або розтає…(Ю. Кібець 37, с. 37 # 

1985). 
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Безззвук, ім., ч. р., Щось дослухає (беззвук а чи звук?). / Десь джміль 

органить (Г. Світлична 60, с. 167 # 1989).  

Безкаміння, ім., с. р., Бездоріж. Безкаміння…/ Ночами простували на гору 

прочани (І. Сокульський  67, с. 98 # 1997). 

Безкорисливці, ім., множ., …Бо в темні часи й не такі безневинні ярлики 

було начіплювало тим безкорисливцям (М. Зобенко 21, с. 13 # 1993). 

Безлико-обтічний, прикм., Та годі боятись! – нема в них обличчя, / щось 

сунеться сіре, безлико-обтічне (Ю. Кібець 38, с. 9 # 1982). 

Безликоподатливий, прикм., А що як видасться світ йому весь / 

Безликоподатливим, / Після того, як іграшці він / Відділить від тулуба 

голову (В. Грипас 8, с. 22 # 1975). 

Безневиння, ім., с. р., Дух безневиння, миротворства дух, / Довічно мудрий 

символ «хати скраю». /  Але чуткесенький на слух, / В умі він все до дрібки 

прикидає (Г. Світлична 60, с. 152 # 1989). 

Безпетлюрний, прикм., <без Петлюри>: А Ілліч з ходаками Зоріє в Комунію, / 

В безпетлюрну, в нову, Більшовицьку Вкраїну (В. Грипас 7, с. 8 # 1983). 

Безсмертніше, присл., Пісенніше буде народу, / безсмертніше буде родині, / 

в цю осінь, дарунками щедру, / народ колисатиме сина…(В. Корж 47, с. 51 # 

1969). 

Безтрояндний, прикм., <позбавлений задоволення>: В самотині, в далечині 

світу – безтрояндний шлях його лежить (І. Cокульський 67, с. 297 # 1997). 

Безутішно-незугарно, присл., Бордові кліпси безутішно-незугарно лежали    

з того хмільнорозятреного вечора на туалетному столику (І. Данилюк 9, 

с. 68 # 2005).  

Березень-день, ім., ч. р., Березень-день зорить, / Перший ручай дзвенить 

(Ю. Кібець 34, с. 211 # 2005). 

Березень-сад, ім., ч. р., Вийшов з яру туман / Та й забрів у наш березень-сад 

(Ю. Кібець 39, с. 11 # 1976). 

Березнево, присл., Світ, наче кадр, над чорним рваним краєм – / І юність 

березнево не зроста, / І старість крихкозуба не вмирає (М. Чхан 74, с. 11 # 

2007).  

Березне, присл., <з новою силою, потужно> Як березне сьогодні на душі! / Як 

ніжно розмовляють комиші / над роздунай-весняною водою (М. Дяченко 19, 

с. 60 # 2008). 

Берізка-тонконіжка, ім., ж. р., Де вранці молода трава / Росою рясно 

виграва, / А до берізки-тонконіжки / Припала мавка лісова (Н. Нікуліна 53, 

с. 7 # 1967). 

Бетонно, присл., А біля неї плив бензин ний сморід, / Бетонно реготала 

автострада, / Дніпро нудився у Каховськім морі, / І мчав до шлюзів, прагнучи 

розради…(Г. Прокопенко 55, с. 259 # 1979 ). 

Бистролетий, прикм., Птахи бистролеті, як вісті із Чілі (С. Бурлаков 3, 

с. 149 # 1988). 

Бити-полоскати, дієсл., Полотно небес, хмаринок ситець / Б’є-полоще вітер 

грозовий (Ю. Кібець 35, с. 56 # 2000). 
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Битобокий, прикм., …яблука – не яблука, падалки зелені, / довго ще потому 

змучено-живі / Дух п’янкий вихекують битобокі бевзі (В. Корж 41, с. 50 # 

1987). 

Бізнесоликий, прикм., Ви мене в сім’ї великій тихо пом’яніть, / що во дні 

бізнесоликі не зміг запаніть (В. Корж 40, с. 465 # 2010). 

Білоброво, присл., А гребля задивилась білоброво  / У вир верткий 

(С. Бурлаков 2, с. 93 # 2004). 

Білогубий, прикм., Не журися, синочку, не смій – / Буде хмара звиватись, 

мов змій, / Будуть клацати зуби / Блискавок білогубих – Кинь журу свою 

хмарі отій (М. Чхан 74, с. 41 # 2007). 

Білодівчинка, ім., ж. р., А душі своєї білодівчинку я нікому, геть нікому не 

віддам!.. (М. Дяченко 19, с. 119 # 2008). 

Білокрейдяний, прикм., Чорним птахом з білокрейдяними ознаками 

пролетіла перед очима шкільна дошка (І. Данилюк 9, с. 88 # 2005). 

Білопінно,  присл., Мов на шлюб – білопінно йдуть на страту слова 

(І. Сокульський 67, с. 47 # 1997). 

Білоперстий, прикм., А ти, овва, вродлива, великодня / Ще й білоперста, мов 

печаль Господня (Ю. Кириченко 30, с. 70 # 2002).  

Білопінь, ім., ч. р., В лютневу сніжну білопінь окутаний, дріма Ірпінь  (Леся 

Степовичка 71, с. 43 # 2003). 

Біло-трасовий, прикм., В мене є пухнастий хвостик, вушка пензликом. / Та, 

на жаль, тепленька шкірка біло-трасова / Не врятує від розмов з горластим 

жевжиком, / Від стикання з холодами і образами (Ю. Купіч 50, с. 41 # 2012). 

Білохмарити, дієсл., А там за мостом гуркітливим, / Де обрії день 

білохмарить, / Мов сон, на широкому плесі / Різьбиться чіткіш пароплав 

(С. Бурлаков 4, с. 27 # 1987).             

Білочолість, ім., ж. р., Світанок тане…/ Тиша скрізь, / Неначе сніг, упала, /  

І в білочолості беріз / Земля себе пізнала (Ю. Кібець 38, с. 55 # 1982). 

Біль-звір, Та безжалісний біль-звір і тут терзав мене (М. Зобенко 21, с. 36 # 

1993). 

Біль-молодик, ім., ч. р., Дерево теж без друга не може – висушить вроду 

біль-молодик (Н. Кривенко 49, с. 14 # 1999).  

Біль-тривогонька, ім., ж. р., Не жадаючи, не уміючи / Біль-тривогоньку 

обминать (Г. Світлична 60, с. 225 # 1989). 

Біобрухт, ім., ч. р., Зухвалості Зла – вражаюсь: / На біобрухт 

наражаюсь…(Ю. Кириченко 24, с. 114 # 2008). 

Бісерно, присл., Так срібно, бісерно, мінорно, переливно / Сто тисяч флейт  

в екстазі залилися (В. Корж 48, с. 82 # 1967). 

Благородич, ім., ч. р., <утворене контамінацією від словоспол. благородний 

родич> : Шепчу на вухо коню / Знетямлено: Я, ваш родич, / Не завше був 

благородич… / Двадцять літ не світився в римі, / Творчо знаний в Парижі     

й Римі…(Ю. Кириченко 24, с. 10 # 2008). 

Блазні-недоспівки, ім., множ., У махновцеві Сашкові Михайлюті / Стільки 

добросонячної люті. /…А його потурили зі Спілки / Новочасні блазні-

недоспівки… (Ю. Кириченко 26, с. 61 # 2009). 
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Блакитень, ім., ч. р. <синонім до квітня> (М. Дяченко 19, с. 124 # 2008). 

Блакитночубий, прикм., Їй мариться блакитночубий травень і дивних 

квітів радісна вага (В. Корж 43, с. 96 # 1981). 

Блискавка-докір, ім., А блискавка-докір все ж глузд не лиша: / «Чорні 

панчішки? Та ж світла душа!» (Ю. Кириченко 30, с. 186 # 2002). 

Блиск-вогонь, ім., ч. р., Лишили їй очей «фатальний» блиск-вогонь, / 

Зоставили свавілля і гординю / Й забули про наївність і дитинність, / В яких  

і сила «фатуму», либонь (Н. Нікуліна 52, с. 26 # 1981). 

Блискавка-цвях, ім., ч. р., Ось Андрій одспівав і у землю ліг, / взявши в гріб 

для сузір’їв невід, / а на блискавку-цвях повісив батіг –/ хльоска й хльоска їм 

грім у небі…(Ю. Кібець 38, с. 17 # 1982).  

Блідочолий, прикм., Мліють зорі – журливі очі – та й при місяці 

блідочолому (В. Корж 45, с. 99 # 1972).  

Блукальник, ім., ч. р., <від оказ. прикм. блукальний. Набуває знач ‘людина, 

яка має внутрішню потребу мандрувати’>:  Такий собі невтішний одинак, 

неголений блукальник (Леся Степовичка 69, c. 23 # 2007).  

Блукачка-душа, ім., ж. р., Струмінь веселий шляхами незнаними рине, / 

Плаче й сміється блукачка-душа під дощем (А. Шкляр 79, с.7 # 1999). 

Бог-шкарбун, ім., ч. р., О буйна радосте – упасти / В немилість бога-

шкарбуна (Г. Світлична 63, с. 34 # 1985). 

Боді-кар’єра, ім., ж. р., Розпочавши так стрімко свою боді-кар’єру в такому 

ранньому віці (Леся Степовичка 68, с. 126 # 2012). 

Божественно-тягучий, прикм., Густо пливе над залою божественно-тягуча 

музика (Леся Степовичка 69, с. 127 # 2007). 

Болісно-обривистий, прикм., З душі згорнуло свіжістю / Все прикре і нудне, 

/ Все болісно-обривисте (С. Бурлаков 2, с. 95 # 2004). 

Борисфен-Дніпро, ім., ч. р., О Борисфене-Дніпре, мій Славутичу! / Несеш 

могуть у море-океан (Ю. Кібець 38, с. 14 # 1982). 

Борозни-скрижалі, ім., множ., (про лан) Все промацать можна в борознах-

скрижалях (М. Чхан 74, с. 54 2007). 

Брамний, прикм., Замкнулось місто. Виходу немає. / Немає входу. Впала 

брамна ніч. / Блатняцький спів і п’яний на узбіччі. / Байдужна кволість, ніби 

ковила (І. Сокульський 67, с. 169 # 1997). 

Брат-явір, ім., ч. р., Пане Михайло, кажи гоже слово всім нам, / Так, як 

брат-явір казав пшеницевим ланам (Ю. Кириченко 29, с. 136 # 2003). 

Брат-яничар <яничар вживається у перен. знач. – ‘той, хто намагається 

придушити чужу свободу’>Тінь старшого брата-яничара нависла над 

тобою, помикає, принижує (М. Зобенко 20, с. 42 # 1996). 

Братовбивці-набої, ім., множ., Якщо гора глуха до Магомета, / Тоді строчи 

по ній із кулемета – / Допоки стачить братовбивць-набоїв / На чола гоїв 

(Ю. Кириченко 27, с. 167 # 2009). 

Браття-пістолі, ім., множ., Де шаблюка і браття-пістолі? / – З ними був я на 

суші й на морі (Ю. Кириченко 29, с. 48 # 2003). 



 208 

Брови-колючки, ім., множ., За стомом сидів старезний дід з бобриком 

сивого волосся, густими білими бровами-колючками, тонким хижим носом    

і безбарвними губами (В. Савченко 57, с. 244 # 2004). 

Брунатно-голубий, прикм., Ти – відчай і торжество / Брунатно-голубого / 

Безмежжя (про чайку) (В. Грипас 7, с. 33 # 1983). 

Брунатно-матово, присл., У слабкому світлі заходу ті черепашки 

поблискують брунатно-матово, як хітин (В. Савченко 56, с. 169 # 2004). 

Бруньковіння, ім., с. р., А ти, моє довірне бруньковіння, / Безмежний, ніби 

поле, поклик волі, / А ти мені – квітневим вродовієм / Із гомоном напруги 

січової (М. Чхан 75, с. 69 # 1973).                               

Брутально-нацистський, прикм., Хоча я не бачув цій пісні нічого 

брутально-нацистського (Леся Степовичка 68, с. 340 # 2012). 

Будні-паради, ім., множ., На луки-левади тумани сліпі упали, / багаттям 

палити в ніч на Івана Купала, / ой ні, буде темно на луках-левадах – чекати 

даремно тих свят / в наших буднях-парадах…(В. Корж 40, с. 485 # 2010). 

Буйноквіття, ім., с. р., Роса  – пророчиця небес – на буйноквіття впала 

(С. Бурлаков 2, с. 135 # 2004) 

Буй-тур-вітром, присл., Буй-тур-вітром та слава летіла степами, /  

озивавсь звитягою обрій лункий…(В. Корж 40, с. 515 # 2010). 

Бюрократики, зневажл. ім., множ.,  Убогі образи жовтенят і піонерів, що 

нагадують швидше маленьких бюрократиків, ніж дітей (М. Зобенко 21, с. 5 

# 1993). 

Вапноподібний, прикм., …І скільки б прозрінь не мережив, / як ноти 

Вольфрамг Амадей, / Годі росу було витиснуть / з вапноподібних ідей 

(Ю. Кириченко 25, с. 213 # 2009). 

Вгодинено, присл., <послідовно> Дні зринають щиро і вгодинено, / смуток 

осідає на полин (М. Чхан 74, с. 68 # 2007).  

Велемови-обмови, ім., множ., Що ж – і лихові дано веселу змогу гучно 

порадіти  / і спити захват велемов-обмов (Н. Нікуліна 51, с. 72 # 2000). 

Велети-дерева, ім., множ., Не похитнутись – ідеал мужчин, / Спадкований 

од велетів-дерев  (В. Корж 46, с. 47 # 1971). 

Велет-народ, ім., ч. р., Що за велет-народ, / Що за диво-народ! (В. Корж 47, 

с. 47 # 1969). 

Велети-сини, ім., множ.,   Вкраїно! Мій чарівний дивосвіте, / повсталий із 

гулагів-таборів, / скажи-но, ладо, / де поділись діти, кохані діти велетів-

синів? (М. Дружко 16, с. 7 # 2001). 

Велетні-пороги, ім., множ., Під мирною славутною синню сплять круточолі 

велетні-пороги. / Колись вони уперті людоборці підводилися в ореолах піни, / 

І ревище ішло від них луною, мов засторога непокірним людям (Н. Нікуліна 

51, с. 42 # 2000). 

Великомудро, присл., …Пани Ставарські та Скіпальські, / дейкають, лицарі 

зухвальські: / Великомудро величалися, / Родоповажно родичалися 

(Ю. Кириченко 26, с. 19 # 2009). 
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Велично-жорстоко, присл., Так велично-жорстоко і смертно Чорнобиль 

горів, / А весна так наївно і пишно тонула в цвітінні (М. Яланська 81, с. 35 # 

2004). 

Верба-віщунка, ім., ж. р., Перебирала арфи чисті струни / Верба-віщунка 

(Ю. Кібець 34, с. 352 # 2005). 

Вересень-майстер, ім., ч. р., Наче неждані поцілунки, / розквітають на 

устах у вечора айстри – самотності подарунки, витвори вересня-майстра 

(Ю. Кібець 38, с. 57 # 1982). 

Вереснево-стиглий, прикм., Сад мене засипав листом / Золотаво-

золотистим, / Вереснево-стиглий сад (Г. Світлична 59, с. 35 # 2003). 

Вересніти, дієсл., Надійшла пора срібночубих літ, / Вересніє даль, 

вересніє…(М. Дяченко 19, с. 62 # 2008). 

Верховнозрадний, прикм., Що зробили мордодзвони з нами, / Ті, що               

з верховнозрадної гори? (В. Сіренко 65, с. 11 #1999). 

Весілля-божевілля, ім., с. р., В його художній уяві з того весілля-божевілля 

вирвалося. Одна – вагітна. Потворно-красиве лице виходить і в цієї Мадонни 

(М. Зобенко 21, с. 23 # 1993). 

Весна-одчаюга, ім., ж. р., Весна-одчаюга, хмільна голово, / Захоче лиш 

сильного визнать права…(Г. Світлична 60, с. 81 # 1989). 

Весна-шаманка, ім., ж. р., Весна-шаманка ворожила знову, вишіптувала 

казочку кленову. / А я сміялась і пила красу, як молоко, таке наївно-біле 

(М. Дружко 16, с. 31 # 2001). 

Весненний, прикм., Куди ти, серце, мчиш? В яку весну весненну? – / В любов, 

поете…(М. Дяченко 19, с. 136 # 2008).  

Веснішати, дієсл., Бентежіє серце – тепліша, весніша. / Хоча і далеко до 

щебету квітня (М. Чхан 74, с. 31 # 2007). 

Веснокруг, ім., ч. р., О цикл сонця…веснокруг! (В. Корж 43, с. 72 # 1981).  

Весноокий, прикм., <характеризує дитинність світосприйняття> Мій друже, 

довіра дітей весноока  / хай більше не зна ні пожеж, ні руїн (В. Корж 43, 

с. 47 # 1981). 

Веснота, ім., ж. р., А такий опадає вечір, / а така веснота, чистота 

(І. Сокульський 67, с. 18 # 1997). 

Весняночубий, прикм., У воронячім гнізді нема скорботи – / Небо там 

весняночубе навіть уві сні (В. Корж 30, с. 169 # 2002). 

Вечір-підліток, ім., ч. р., Вечір-підліток зітхнув, насупив брови: / Чий то 

кінь копитить спогад край діброви (Ю. Кириченко 30, с. 296 # 2002). 

Вечірньо-синій, прикм., Стуманів вечірньо-синій зір криниці (В. Корж 42, 

с. 107 # 1984). 

Вибачальність, ім., ж. р., А ще була в її погляді якась вибачальність 

(М. Зобенко 21, c. 74 # 1993). 

Вивідувач, ім., ч. р., Недобре заподозрив вивідувач, що залишився на вулиці, 

навпроти вікон офісу (В. Савченко 56, с. 266 # 2004) 

Вигнанюки, ім., множ., Свої ж зітхання – це вигнанюки, / Їм вдруге вже не 

перейти ріки, / Яка колись була без берегів…(Ю. Кириченко 30, с.74 # 2002). 
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Виголублений, дієприкм., Виголублена передобіднім сонцем голубінь 

(І. Данилюк 9, с. 23 # 2005). 

Видмуханка, ім., ж. р., І не писанка – так, видмуханка, / як повісити під 

божницю – / якщо грякне грім ото зранку – / може щось лихе оселиться  

(Н. Нікуліна 51, с. 71 # 2000). 

Виждано-раптовий, прикм., Шукала крізь я знаків і прикмет / Свойого 

виждано-раптового (Г. Світлична 60, с. 176 # 1989). 

Вижовклювати, дієсл.,  Лампа вижовклює твоє і без того змарніле обличчя 

(І. Данилюк 9, с. 122 #2005). 

Визернитися, дієсл., Світанок ще з хлібів не визернивсь, / А ми вже йшли      

в імлі доріг (С. Бурлаков 4, с. 50 # 1987).  

Вилизаний-вичищений, прикм., Усе вилизане-вичищене після зими до свят 

(Леся Степовичка 68, с. 315 # 2012). 

Вимрійка, ім., ж. р., Що ж ти скажеш, вимрійко, мені, / Лагідно, / Без 

прикрого докору (С. Бурлаков 4, с. 9 # 1987); В ній (молодості) – вимрійка,     

в ній – вигадка іскриста, / Прийдешнього в ній поклик пізнаю (С. Бурлаков 2, 

с. 102 # 2004). 

Випещено-ніжний, прикм., Тіточка огрядна, випещено-ніжна, / песик 

кімнатний на дрижачих ніжках щоранку зустрічаються мені, /  спокоєм 

сколихах, недільно-чепурні (В. Корж 42, с. 43 # 1984). 

Виріювати, дієсл., Цей сюжет відтак не раз варіювали, / Та за море птахи 

теж виріювали (Ю. Кириченко 29, с. 58 # 2003). 

Висвітлено-чесно, присл., І все те музика, коли стає прозоро / і висвітлено-

чесно на душі (М. Дяченко 19, с. 15 # 2008). 

Виснажливо-холодний, прикм., Весна уже десь лід жене, / Виснажливо-

холодна (Ю. Кібець 35, с. 55 # 2000). 

Високовольтно, присл., (Дніпропетровськ) Високовольтно задивився             

в небокраї (В. Грипас 8, с. 4 # 1975). 

Високо-вузький, прикм., У високо-вузькій квартирі ми щоразу 

перетинаємося десь між кухнею,  кімнатою і вбиральнею (Леся Степовичка 

69, с. 159 # 2007) 

Високодержавно-магічний, прикм., Для нього слово «раднагосп» виявилось 

якимось високодержавно-магічним (І. Данилюк 9, с. 102 # 2005). 

Високоросто, присл., Не все так просто і все так просто, / Як глянуть         

в сутність високоросто…(Ю. Кириченко 26, с. 79 # 2009). 

Високосно, присл., Плаче над явором тихо сосна, / віти живі на мертвих 

тремтять. / Мабуть саджав їх рік високосний, / щоб високосно долі зламать  

(Н. Кривенко 49, с. 14 # 1999).  

Високо-чистий. Слухай пісню – все дрібне облиш! / Рай забутий цвіт 

являєдневі. / Се ж його – високо-чисте соло означає світу переліт! 

(І. Сокульський 67, с. 205 # 1997).   

Вицілований, дієприкм., Лице – літами виціловане, світиться, мов яблуко 

печене (В. Корж 41, с. 23 # 1981). 
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Вишневість, ім., ж. р., Та червня вишневість / Відсиніє щемом, (Чхан 75, 

с. 57 # 1973); Вишневість / Не вітром забджолена порість – / Примлоснена 

спечною повінню червня (М. Чхан 74, с. 32 # 2007). 

Вишнево-карий, прикм., Сьогодні вір отим зіркам, / Очам вишнево-карим 

(М. Чхан 75, с. 53 # 1973). 

Вишневостиглий, прикм., Пливуть у спогадах оркестрі вишневостиглі 

ранки, / зовуть мелодії воскреслі і друзі-оркестранти (Ю. Кібець 37, с. 55 # 

1985). 

Вівцепасний, прикм., Одне – наче жито красне, / Друге – поле вівцепасне 

(Ю. Кириченко 33, с. 151 # 1997). 

Відверто-загадковий, прикм., В призахіднім осонні вся – / Немовби квітка 

у пилкові. / Стоїш, знадливо мружишся. / Відверто-загадкова (В. Грипас 11, 

с. 101 # 1999). 

Відверто-сповідально, присл., І вони ось так відверто-сповідально з тобою 

не базарили б (І. Данилюк 9, с. 20 # 2008). 

Відглибинитися, дієсл., Відлуння щастя-болю / Відглибинилося, / Відтануло, 

– І стихло (С. Бурлаков 2, с. 171 # 2004). 

Відгомін-руна, ім., ж. р., Під сонцем світ – відгомін-руна (І. Сокульський 67, 

с. 302 # 1997). 

Відлужнювати, дієсл., <за анал. до узуал. відсубст. відлунювати, але              

з використанням прикметникової мотивувальної основи лужний> І нині так 

чітко відлужніють кроки / з величного поступу Сковороди (О. Ігнатенко 22, 

с. 6 # 2006). 

Відпахнутися, дієсл., А липень відпахнеться хлібом печеним (М. Чхан 75, 

с. 57  # 1973). 

Відсвіжай-вітер, ім., ч. р., Звідки долунає відсвіжай-вітер з Дніпра (Леся 

Степовичка 68, с. 98 # 2012). 

Відсиніти, дієсл., див. Вишневість. 

Відступ-маневр, ім., ч. р., Зломаюсь, скорюсь, відступлю? – є ж відступ 

ліричний, як відступ-маневр (В. Корж 42, с. 35 # 1984). 

Відчай-туга, ім., Захлинулись горла всіх долин – безголів’ям, кпинами, 

отрутою. / Без кольору, без відчаю-туги, без осені – сльозу свою визбируй! 

(І. Сокульський 67, с. 74 # 1997). 

Відьма-шинкарка, ім., ж. р., Наливка і шкварка, / І відьма-шинкарка / Хутко 

з Якова зробили / Хлопа-недогарка (Ю. Кириченко 29, с. 49 # 2003). 

Від’ярликований, дієприкм., Потримають місяць-другий і випустять. Але 

це вже буде від’ярликована людина (В. Савченко 57, с. 289 #  2004). 

Вікна-дзеркала, ім., множ., А поїдуть діти в місто, ходить і не 

намилується власними вікнами-дзеркалами: що то жіноча рука! 

(М. Зобенко, 21, с. 95 # 1993). 

Вірш-великомученик, ім., ч. р., Сконає вірш-великомученик, / Немов ніколи  

і не жив, / Коли в очах твоїх присмучених / Промінчика не заслужив 

(Ю. Кириченко 30, с. 35 # 2002). 

Вірш-зізнання, ім., І тебе шанувала я за той чудовий вірш-зізнання 

(М. Зобенко 21, с.78 #1993). 
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Вісті-щедроти, ім., множ., Юрмився, захмелілий від вістей-щедрот 

(В. Грипас 8, с. 52 # 1975). 

Вістря-ніж, ім., ч. р., Перетнулись на вістрі-ножі  / двох століть, і затихли, 

сполохані (Леся Степовичка 71, с. 80 # 2003). 

Вітати-голосити, дієсл., Рябі стицьки книжки мої просили / У захваті 

вітали-голосили (Ю. Кириченко 33, с. 68 # 1997). 

Вітер-бурелом, ім., ч. р., І навіть вітер-бурелом / Стихає там, / Де спить 

могила (Ю. Кібець 37, с. 26 # 1985). 

Вітер-мавр, ім., ч. р., Вона недарма лопотить, / Вона боїться вітру-мавра, / 

Що то зненацька налетить, / То заблукає там, де лавра / Голівки квітів 

золотить (Ю. Кібець 34, с. 294 # 2005). 

Вітер-пустунець, ім., ч. р., Що виростить дбайливець з деревця? / Для сонця 

і для неба товариство / І прапорець для вітру-пустунця (М. Дружко 15, с. 19 

# 2003). 

Вітер-серпокрил, ім., ч.р., Грає-виграє на струнах пломінких / гожої пори 

віртуоз-скрипаль – вітер-серпокрил. / Як в душі моїй граєво струни – / луни 

продавань – змовкнуть змусити? (Корж 41, с. 54 # 1987). 

Вітер-хитроплут, ім., ч. р., Аж поки вітер-хитроплут не позбива цвітіння 

чисте (Ю. Кібець 39, с. 51 # 1976). 

Вітер-чарівник, ім., ч.р., Ладнає вітер-чарівник / Солодкі струни бджіл 

ретельно (М. Дружко 15, с. 26 # 2003). 

Віти-волосся, ім., множ., Ріка клубочилася туманом, верби, немов дівчата, 

полоскали віти-волосся (М. Зобенко 21, с. 55 # 1993). 

Вітрець-хлопчак, ім., ч.р., Вітрець-хлопчак вуркоче, / А хвиля гомонить 

(Н. Нікуліна 53, с. 44 # 1967). 

Вітри-лошата, ім., множ., Тут вітрів-лошат / Народила прудконога 

скіфська кобила (Ю. Кібець 34, с. 295 # 2005). 

Вітрильно-біло, присл., Вітрильно-біло проплива мала хмаринка яхтою, /      

І мигдалем цвітуть слова, / І ніжність ходить Ялтою (М. Чхан 75, с. 54 

1973). 

Вітри-розбійники, ім., множ., А пізньої осені в лісі голо, / Вітрам-

розбійникам світлицю ліс відчиня (В. Корж 48, с. 62 # 1967). 

Вітер-пустунець, ім., ч. р., Що виростить дбайливець з деревця? / Для сонця 

і для неба товариство. / І прапорець для вітра-пустунця (М. Дружко15, с. 19 

#2003).  

Вітер-хитроплут, ім., ч. р., Аж поки вітер-хитроплут не позбива цвітіння 

чисте (Ю. Кібець 39, с. 51 # 1976) 

Вітробров, ім., ч. р. <синонім до березня> (М. Дяченко 19, с. 124 # 2008). 

Вітроголовий, прикм., Там, перехрещені вітряками, сиві дороги пливли          

у віки, / там відраділи і відлякались вітроголові малі лошаки (В. Корж 43, 

с. 68 # 1981). 

Вітродром, ім., ч. р., <місце, що продувається різними вітрами>: Гей, багата 

шир апостолівська вітром, / Мов на вітродром їх сонце вічно скликує 

(М. Чхан 75, с. 24 # 1973). 

Вітростуд, ім., ч. р., див. Вітробров. 
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Вітроус, ім., ч. р., див. Вітробров. 

Вітрун (кінь), ім., ч. р., В імлі нічного аулу він стишив коня, / прив’язав біля 

саклі вітруна молодого (В. Корж 42, с. 57 # 1984). 

Віття-чорноліття, ім., множ., Їм світало в очах. / Підіймалися – вглиб – 

серед віть-чорноліть відшукати дорогу… (І. Сокульський 67, с. 98 # 1997). 

Вітчизна-сад, ім., Він сказав: «Прощай, Вітчизно-сад, / Я вже вільний від 

твоїх досад, / Міцно врісши в «боїнг», як десант…» (І. Данилюк 9, с. 166 # 

2005). 

Вічнитися, дієсл., Божественний цей хист, що нині означа, / О вірносте, 

чим вічнишся плачем ти? (В. Корж 46, с. 12 # 1971). 

Вічність-ріка, ім., ж.р., І вже над ним громадились віки, / І Канівська гора – 

над всім вселюдським світом, / І над потоком Вічності-ріки / Стояла слава, 

грозами овита  (Г. Світлична 61, с. 257 # 1988).  

Вічноплідний, прикм., Ораний-горьований, вічноплідний лане, / Хай твоє 

всесилля повниться – не в’яне (М. Чхан 74, с. 53 # 2007) 

Вічноукраїнний, прикм., Ланцюг життя низався бездоганно. / До ланки 

ланка – міцно і невпинно. / Та кожну ланку повнило органно / Первинносутнє, 

вічноукраїнне (Г. Прокопенко 55, с. 59 # 1979). 

Віщувати-крякати, дієсл., Бо ви не можете не знати, тут, тепер, / що 

хижий ворон нам віщує-кряче (Леся Степовичка 70, с. 80 # 2007). 

В’їхати-прокрастися, дієсл., Тікаю од віхоли, жалі в серце в’їхали, / В’їхали-

прокралися, гостями назвалися (Ю. Кириченко 29, с. 56 # 2003). 

Влучно-прицільний, прикм., Щирозлота і – влучно-прицільна, / Як продам – 

буде кварта похмільна… (Ю. Кириченко 29, с. 47 # 2003). 

Внук-синок, ім., ч. р., Дякую за ласку, внуче-синку, / Що бажаєш мирного 

спочинку (М. Чхан 74, с. 51 # 2007). 

Вовколюди, ім., множ., Вовколюди бредуть по Вкраїні – / Ні сердець, ні душі, 

ні очей… (Ю. Кириченко 29, с. 66 # 2003). 

Вовтузитися-гризтися, дієсл., …Тремтіли тіні сірими вовками вовтузилися-

гризлися на дні (В. Корж 45, с. 119 # 1972). 

Вогневійно, присл., <швидко, змінюючи все на своєму шляху>: Служив 

надійно… / Вогневійно біг – вік бронзи, вік заліза, вік урану… / Але блукав        

у нім іржавий біль / і втома силу висотала рано (В. Корж 43, с. 132 # 1981).  

Вогнеголовий, прикм., Іржаві плями…  І сльоза не змиє. / Куди повзуть 

вогнеголові змії? / Куди нас хилить вагота вериг?   (Н. Нікуліна 51, с. 41 # 

2000). 

Вогнедишати, дієсл., Коло тебе я теж вогнедишу, / бо люблю над усе 

красоту (В. Сіренко 65, с. 25 # 1999).      

Вогнекровність, ім., Червоний стяг – революційна совість, / народе, цю 

жовтневу вогнекровність / намислила історія сама (В. Корж 45, с. 12 # 

1972). 

Вогнекруг, ім., ч. р.,  Якщо ж тихцем чи, може, мимохідь / Тебе посмію 

лише осквернить, / На вогнекрузі явищ і подій / Не підведусь на голос повен 

свій, / Тоді скарай без болю і жалю, / Тоді зсуши навік мою ріллю 

(Г. Світлична 63, с. 67 # 1985). 
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Вогненнобровий, прикм., Тихіше, подихом видіння не потьмарте: / 

Вогненнобровий бард осіннім садом ходить…(В. Грипас 7, с. 21 # 1983). 

Вогненнорукий, прикм., А ти, неначе мста вогненнорука, / Яка обійде чайку 

вжалить крука (Ю. Кириченко 30, с. 97 # 2002). 

Вогнецвітній, прикм., Як всохне яблуня, де ждав її юнак, / То значить – 

садівник останнім кроком / Пішов у даль, у вогнецвітній мак… (Ю. Кібець 

37, с. 15 # 1985). 

Вогнечубатий, прикм., А сонце схиляється вогнечубатим джином, / 

Розлитого літа підпалює бронзовий храм (М. Дружко 15, с. 49 # 2003).  

Вогник-листочок, ім., ч. р., Ось-ось нестримна радість / Засемафорить / 

Зеленим вогником-листочком (В. Грипас 8, с. 35 # 1975). 

Водій-душі, ім., Водієві-душі нічого не залишається, як очікувати, поки         

з системи випарується реактив-паралізатор (В. Савченко 56, с. 232 #  2004). 

Водоспадити, дієсл., Хай громи гранують колоски лискучі, / Водоспадить 

сонце з голубої кручі (М.Чхан 74, с. 53 # 2007). 

Возковтнутися, дієсл., Нікого я, брат, не ковтала, / Вони возковтнулись 

самі (В. Сіренко 64, с. 48 # 2009).  

Вої-характерники, ім., множ., Жили і в Україні власні йоги, – Так, вої-

характерники були. / Умів заколисати-заспівати, / Але й покликать у похід 

умів! / І він водив до зір крізь пущі-терни, / Немало гуль отримав сам 

Стамбул (Ю. Кібець 35, с. 28 # 2000). 

Воїни-волелюби, ім., множ., Воїни-волелюби, з вашого зілля-рясту / не 

прорости зажурі темним вогнем жаливи (В. Корж 41, с. 200 # 1987). 

Воля-зоря, ім., ж. р., Нам нелегко нести свою волю-зорю на раменах, / адже 

є ще совки, і у раба ще раб вироста (В. Сіренко 65, с. 59 # 1999). 

Ворон-очі, ім., множ, В неї ворон-очі, чорні брови, / Стан, немов татарська 

тятива (Ю. Кириченко 30, с. 348 # 2002). 

Вперто-шорсткий, прикм., А усе, що постало в борні, / Коли доля дороги не 

стеле, – / Або гостро-зухвале, мов ніж, / Або вперто-шорстке, наче нелинь 

(Н. Нікуліна 52, с. 57 # 1981). 

Впівмети, присл., Якщо любов не прийде, / щоб не жили впівсили ви: 

Впівсерця, впівпечалі, / Впівмрії, впівмети (Ю. Кібець 34, с. 402 # 2005). 

Впівмрії, присл., див. Впівмети. 

Впівпечалі, присл., див. Впівмети. 

Вродовій, ім., с. р., див. Бруньковіння. 

Все-бачити, дієсл., Затинаюся від хвилювання перед цим все-бачу оком і все-

чую вухом (Леся Степовичка 68, с. 137 # 2012). 

Всекриштальний, прикм., Був чарок на столі всекриштальним ряд 

(Г. Світлична 63, с. 14 # 1985). 

Всеправдешній, прикм., Козаки ми, козаки ми, козаки, / Шаблі наші – 

всеправдешні вояки (Ю. Кириченко 29, с. 147 # 2003).  

Всецарственний, прикм.,…І крутиться подвійною петлею / всецарственна 

вісімка на боку (М. Чхан 74, с. 13 # 2007). 
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Встеляннячко, ім., с. р., Одна птаха хитрувата вкрала для гнізда скловати, 

/ знала клопіт ночеденний з тим встеляннячком модерним (В. Корж 42, с. 104 

# 1984).  

Втомлено-німий, прикм., Але тут – ще глибші веремії, / Бо душа лукавити 

не вміє, / Бо джерела – втомлено-німі, / Як і ми, прародичко, самі 

(Ю. Кириченко 29, с. 68 # 2003). 

Вулканоземлетрусик, ім., зменш-пест., Екс-комуніст і поставантюрист, / 

Він цінний, як вулканоземлетрусик (Ю. Кириченко 33, c. 56 # 1997). 

Вус-закарлюка, ім., Два пістолі і срібну шаблюку, / На доважок ще – вус-

закарлюку…(Ю. Кириченко 29, с. 47 # 2003). 

Вчервонитися, дієсл.,Червоніли перші поцілунки, / І кортіло вишням 

вчервониться (М. Чхан 75, с. 57 # 1973). 

Вчорашність, ім., І навіть вчорашність оман / На висновки родить не скупо 

(Г. Світлична 60, с. 268 # 1989). 

Вчорашньо-свіжий, прикм., І ось я знову в тім засніжжі – / майнуло 

тридцять з лишком літ, / а в пам’яті – вчорашньо-свіжі слова, що мовив 

добрий дід (В. Корж 43, с. 27 # 1981). 

Гадючити, дієсл., Хто летів стрілою, хто в пилу гадючив, / Все те прахом 

стало мирним і родючим (М. Чхан 74, с. 54 # 2007) 

Гаї-многошуми, ім., множ., Сняться вперто гаї-многошуми (М. Дяченко 19, 

с. 116 # 2008). 

Галактика-Україна, ім., ж. р., І я думаю, Канте, про мою рідну батьківщину 

таку нещасливу, невпорану, безхозну Галактику-Україну (Леся Степовичка 

69, с. 38 # 2007 ). 

Гамселисько-лихо, ім., с. р., Заснуло ваше люте гамселисько-лихо 

(В. Грипас 8, с. 46 # 1975). 

Гармошкоподібний, прикм., Повільно протер гармошкоподібні губи 

носовиком (І. Данилюк 9, с. 18 # 2005). 

Гарно-білий, прикм., І тільки кущ шипшини гарно-білий, / І тільки озера 

довершеність ясна, / І тільки сонце, неба лілія – / Така весна (О. Ігнатенко 22, 

с. 32 # 2006). 

Гвоздики-купчаки, ім., множ., Квітами жовтих гвоздик-купчаків 

переткано все на світі (Н. Нікуліна 52, с. 57 # 1981). 

Гебешницький, прикм., Попрощавшись з бараками зеків і нарами, за 

велінням статей та гебешницьких морд (В. Сіренко 64, с. 30 # 2009). 

Гебешно, присл., Прищурене око поглядає гебешно з вікна (В. Сіренко 64, 

с. 32 # 2009). 

Гіперголоси, ім., множ., А гіперголоси, за словами Михайлюка, тривають      

і п’ять, і двадцять хвилин (В. Савченко 57, с. 26 # 2004). 

Гіркотривога, ім., ж. р., Спільнота наша – серця необачність, / Гіркотривог 

цятинка золота (Ю. Кириченко 30, с. 221 # 2002). 

Гласом-сльозами, Далеч і спів. Гласом-сльозами ринуть, як води, спільні 

молитви…(І. Сокульський 67, с. 277 # 1997). 

Глевкодухий, прикм., …Туди, на простір зла, / Де з екскрементів /                  

І недоношених глупот людських, / Піднявсь, як покруч…Монастирський 
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острів / – Приструнком глевкодухих чолаків…(Ю. Кириченко 33, с. 229 # 

1997). 

Глибинно-народний, прикм., Горде обличчя! – / натхненням благородне, / 

чесністю – глибинно-народне – / обличчя людського величчя (В. Корж 45, 

с. 27 # 1972). 

Глинокруча, ім., ж. р., Люблю весною, коли він квітучий, / У ніжності ховає 

шпичаки, / Зотлілі гільзи, попіл, черепки, / Спуститися до нього з глинокручі 

(C. Бурлаков 3, с. 210 # 1988). 

Гнів-меч, ім., ч. р., Супроти заброди / Гнів-меч підвести (Ю. Кириченко 29, 

с. 23 2003). 

Гнізда-гілки, ім., множ., Підлоговий підсвічник у вигляді деревця з кількома 

гніздами-гілками для свічок (Леся Степовичка 69, с. 147 # 2007). 

Гніздо-кострище, ім., с. р., Але злетіла гойдалка над світом – і знову хмара й 

дивовижне сонце: / в гнізді-кострищі з житньої соломи стоєть лелека на 

оній нозі (В. Корж 45, с. 104 # 1972). 

Гнітючо-порожній, прикм., Аж луна здійнялася в гнітючо-порожньому 

клубі (М. Зобенко 21, с. 87 # 1993). 

Гойдатися-миготіти, дієсл., Танцмайданчик гойдавсь-миготів (В. Корж 41, 

с. 73 # 1987). 

Голодно-німий, прикм., Палю свічки – у душах гніт одсирів. / І так уже 

зболілося мені, / Що мій народ обернуто на сиріт / У тридцять третім 

голодно-німім (М. Дружко 14, с. 15 # 2012). 

Голодомора, ім., ж. р., І горе наше при нас, / а не десь за високими горами, /    

і мати хрещена наша зветься Голодоморою (В. Корж 11, с. 184 # 1999). 

Голомороззя, ім., с. р., По ковзкім голомороззі / шлях заблуканий проліг 

(В. Корж 43, с. 36 # 1981). 

Голоп’яття, ім., с. р., …Колір, що наблизивсь до розп’яття, / – Із мого 

святого голоп’яття: / Божий дар на хрест веде поволі, /  Причащаючись од 

вобли й волі…(Ю. Кириченко 24, с. 86 # 2008). 

Голосом-громом, ім., ч. р., Ген срібний дід, натомившись з мандрівки / 

голосом-громом схитнув небокрай (В. Корж 43, с. 12 # 1981). 

Гордівний, прикм., Все свідчить на те: не без зяні вона, / Ще й вірші читає 

– така гордівна (Ю. Кириченко 30, с. 185 # 2002).  

Гордокрилий, прикм., І голуб срібний вихопивсь увись – / Над світ увесь, над 

гордокрилу Волгу (В. Грипас 7, с. 3 # 1983).  

Гордолиций, прикм., Лиш вона – сестриця всіх моїх тривог, / Радість 

гордолиця / На проймення Бог (Ю. Кириченко 29, с. 93 # 2003). 

Гордо-пекучий, прикм., Ні вогнем, ні мечем не відняти в нас гордо-пекучої 

думи (Н. Нікуліна 51, с. 97 # 2000). 

Гордоюний, прикм., На крилоньках не втома, лиш – весна, / В зіницях – 

радість  щироголосна. / І він звучить – у солов’їнім свисті, / У скрипці-

громовиці, у намисті / На шиї у коханої, в устах / Що гордоюні, як у небі 

птах (Ю. Кириченко 30, с. 176 # 2002). 

Горе-удовіння, ім., с. р., Випито устоньки горем-удовінням (І. Сокульський 

67, с. 175 # 1997). 
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Горичолом, присл., Там зоріла дивна, як жар-птиця, / лежачи горичолом       

в тіні, / неземної вроди молодиця (В. Сіренко 64, с. 47 # 2009). 

Горінь, ім., ж. р., На кетяги сніг, на черлену яскрінь, / на ту калинову відвагу 

горінь (Н. Нікуліна 51, с. 25 # 2000). 

Горіти-палати, дієсл., Горить на березі вогонь, Горить-палає. / Горить на 

березі вогонь, Сягає неба: / Гризоту-смуток з віч відгонь – Ще жити треба. 

/ При ньому журиться гармонь і сни-пророки. / Горить на березі вогонь, 

Горить-сміється  (Ю. Кириченко 30, с. 115 # 2002). 

Горіти-сміятися, дієсл., див. Горіти-палати. 

Горлиця-біда, ім., ж. р., І якщо стріну горлицю-біду, / Святий Дніпро мені 

дарує моці (Ю. Кириченко 30, с. 231 # 2002). 

Горнутися-прозрівати, дієсл., А вернувшись в стопечальну Україну, / До її 

сльози горнулись-прозрівали (Ю. Кириченко 29, с. 58 # 2003). 

Гострозуб’я, ім., с. р., Мов альпініст, / По гострозуб’ю скель – коріння 

(В. Грипас 7, с. 10 # 1975). 

Гострозелений, прикм., Косар себе кляне-страмить… / Та в травостій 

гострозелений, / Мов ногу у тремке стремено / Встромляє косу – мить           

у мить (І. Данилюк 9, с. 182 # 2005).  

Гостро-зухвалий, прикм., див. Вперто-шорсткий. 

Гострокрилий, прикм., Вгорі ширяє гострокрилий яструб (В. Корж 41, 

с. 137 # 1987). 

Гострореберний, прикм., В струпах гострореберні клячі блукали в лещатах 

пітьми. / Як схожі на коней незрячих нерозкомунячені ми (В. Сіренко 64, 

с. 39 # 2009). 

Грайливо-небезпечний, прикм., Він завжди грає, але коли дратується, і не 

хоче цього виказати, стає грайливо-небезпечним (Леся Степовичка 68, с. 35 # 

2012). 

Грайнолиций, прикм., Гей, шинкарко, жаго грайнолиця… (Кириченко 29, 

с. 48 # 2003). 

Гранітозаври, ім., множ., <підкреслено велич і давнє походження 

ландшафтних утворень> Древні скелі гранітозаврами / З водоспаду каміння 

п’ють (М. Чхан 75, с. 25 # 1973). 

Граційно-переможно, присл., Ступаєш м’яко, царствено, левино, / ледь 

втомлено, граційно-переможно, / а мовиш уповільнено і плинно (Леся 

Степовичка 71, с. 62 # 2003) 

Граційно-простий, прикм., Граційно-простий словниковий запас / Так м’яко 

лягав на музичну прокладку (І. Данилюк 9, с. 224 # 2005). 

Грижопупий, прикм., Та я їх, грижопупих, уже знав: / Зробив швейцару знак 

і той – прогнав…(Ю. Кириченко 33, с. 68 # 1997). 

Гризота-смуток, ім., див. Горіти-палати. 

Грім-брова, ім., Та хто ж вона тобі, заміжня / Ця молодиця грім-брова, / 

Що камінь-поглядом наріжним / Тебе по крапельці вбива? (І. Данилюк 9, 

с. 189 # 2005). 
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Грім-життя, ім., А поряд грім-життя грімкоче, / Буйноквітуче, 

животворче, / І навіть тиша там пророче / Втаїла юності огром 

(Ю. Кібець 37, с. 62 # 1985).   

Грімкотливо, присл., В зіницях неба квітне юний птах, / Вночі Самара 

грімкотливо скресла (Г. Світлична 61, с. 205 # 1988).  

Грім-ночі, ім., Про неї кажуть: «То – ображена, / Під самий корінь горем 

вражена / Калинонька ста грім-ночей, / Сам дідько – брат її очей» 

(Ю. Кириченко 30, с. 291 # 2002). 

Грім-печаль, ім., Блакитним сяйнула мечем / гроза… грім-печаль крізь 

роки…(В. Корж 42, с. 80 # 1984). 

Грім-роман, ім., ч. р., Добрячий трапивсь Гончару заміс, / Він зодчим став 

«Собору», грім-роману! (Ю. Кібець 34, с. 339 # 2005). 

Грім-рушниця, ім., ж. р., «Де ж моя золота грім-рушниця?» (Ю. Кириченко 

29, с. 47 # 2003). 

Гріховир, ім., Згадавши гріховир миттєвих насолод, / лиш іноді якась 

всміхнеться з-під коробки, / і вичавить слова напіврозкритий рот / крізь 

мишачий концерт у мороку підсобки (А. Шкляр 79, с. 31 # 1999). 

Гріхопад, ім., ч. р., <син. до узуал. гріхопадіння>: Я не бачив тебе сумною, / 

хоч в зажурі осінній сад, / за тобою, мов за стіною, / мій гріхопад…(В. Корж 

43, с. 153 # 1981). 

Грішно-праведний, прикм., Вірш оцей чудний, грішно-праведний я для тебе 

зберіг, / Не суди його, проведи його по розмай-стежках до людей 

(Ю. Кириченко 29, с. 4 # 2003). 

Грозовість, ім., ж. р., Буду пити устами гарячими / Днів загуслу, як мед, 

грозовість (Г. Світлична 60, с. 195 # 1989).  

Грозовітній, прикм., Я – не прах, не попіл і не глина, / Не міраж у грозовітню 

ніч (Ю. Кириченко29, с. 43 # 2003). 

Грозовіття, ім., с. р., Невідступна, мов десантниця, в світ, де темне 

грозовіття, / Україна-шістдесятниця проминулого століття (В. Корж 40, 

с. 537 # 2010).   

Грозочолий, Народе, непорушна твоя спільність, / вона гартує 

пролетарську пильність, / здоров’я світу в грозочолих днях (В. Корж 45, с. 14 

# 1972). 

Грозотонно, присл., Наша днина грозотонно йде / по планеті ствердними 

боями (В. Корж 45, с. 34 # 1972). 

Громи-трудяги, ім., множ., А над містом громи-трудяги / Труб лунких 

прочищали мідь (Г. Світлична 60, с. 82 # 1989). 

Громобров, прикм., І радісно, і болісно й крамольно / Повірити у день, що 

громобров (Ю. Кириченко 29, с. 91 # 2003); див. Снага-бадьорина. 

Громовитий, прикм., Крилатий вершник на коні / летить туди, де клич 

борні, / проходять хмари громовиті – проходять неможливі дні…(В. Корж 

40, с. 523 # 2010). 

Громовиця-влучниця, ім., множ., Була в мого товариша рушниця-

розлучниця, / воронованої криці громовиця-влучниця (Корж 43, с. 146 # 1981).  

Громовінь, ім., ж. р., І Україна крицезвонна / Уралу голос подає, / що дні вона 
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такі кує, –  / аж в небі громовінь червона …(В. Корж 45, с. 40 # 1972). 

Громогривий, прикм., Виручай, громогривий коню, / А не то – не за гріш 

пропадем (Ю. Кириченко 30, с. 157 # 2002). 

Громокопитно, присл., Батир трима повіддя міцно, / переганя світанну 

мить, / громокопитно передмістя / луною лету стугонить (В. Корж 45, с. 51 

# 1972). 

Громолуння, ім., с. р., В громолунні боїв / смертоносної злої години 

(В. Корж, 41, с. 20 # 1987). 

Громоокий, прикм., Ведуть на смерть діда, громоокого діда, / пил за 

конвоїрами чорний, як сажа, / поки дід до шибениці дійде, / Його погляд 

суровий людям слово скаже (В. Корж 45, с. 74 # 1972). 

Громом-гулом, присл., З воєнних літ в судьбу мою / Порада суне громом-

гулом…(Г. Прокопенко 52, с. 24 # 1979). 

Громом-перегромом, присл., Бродить громом-перегромом / Врожаю 

громохка міць  (С. Бурлаков 3, с. 274 # 1988). 

Громопад, ім., ч. р., Не схотів у рай солдат, / стис міцніше автомат, звівся, 

/ чорним полем рушив у сталевий громопад (В. Корж 42, с. 10 # 1984). 

Грошожерці, ім., множ. <люді, які возвели матеріальні цінності у культ>:     

А їм зневажливо: – Чернь! – / Жбурляли грошожерці тлустотілі 

(С. Бурлаков 3, с. 144 # 1988). 

Грубезно-важкий, прикм., Мій сусіда Лукич на порозі виріс / У промоклім 

грубезно-важкім плащі (Г. Світлична 61, с. 86 # 1988). 

Грудневість, ім., ж. р., Грудневість, біла-біла даль, / З-за лісу – клубочінь 

туману (Г. Світлична 60, с. 281 # 1989). 

Грушево, присл., Так пшенично, так грушево, / Так безгучно і сумирно: / Все 

суєтне, все дешеве – / мимо мене, мимо, мимо (М. Чхан 74, с. 74 # 2007). 

Гудіти-горіти, дієсл., Гуде-горить кострище ночі, гуде і кида чорну тінь 

(І. Сокульський 67, с. 59 # 1997) 

Гуркітливо-бетонний, прикм., По гуркітливо-бетонних трасах / Їхала осінь 

у кузовах (Г. Світлична 61, с. 167 # 1988).  

Гуркотоепоха, ім., ж. р., Стань, постій, зупинись та спочинь хоч трохи, / 

реактивний громовіз гуркотоепохи (ритм) (В. Корж 41, с. 108 # 1981). 

Гук-птахоплин, ім., ч. р., В зорях – гук-птахоплин… / Ваше Святосте, / 

Моляться журавлі…(Ю. Кириченко 24, с. 5 # 2008). 

Гучно-модерний, прикм., Збірочка давня з ритмами гучно-модерними  

(В. Корж 41, с. 44 # 1987). 

Давньоюний, прикм., Давньоюний сон збувається (Г. Прокопенко 52, с. 8 # 

1979). 

Далеко-високо, присл., Дзижчать далеко-високо на стелі слабкі 

вентилятори (Леся Степовичка 68, с. 23 # 2012). 

Далеч-днина, В Симбірськ я з дідом ще ходив, / У мисль його сяйнувши           

з далеч-днини (В. Грипас 7, с. 3 # 1983). 

Далечіння-дзвін, ім., ч. р., Видивлено очі далечінню-дзвоном (І. Сокульський 

67, с. 175 # 1997). 
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Двоголовоорластий, прикм., Нахилився занадто і…випав молоткастий, 

точніше двоголовоорластий паспорт (І. Данилюк 9, с. 91 # 2005). 

Дебільно-децибельний, прикм., Над цунамі дебільно-децибельних років / – 

реве та стогне Дніпр широкий! (В. Корж 40, с. 520 # 2010). 

Демократ-антисталініст, ім., ч. р., Солженіцин – демократ-антисталініст 

великий (І. Данилюк 9, с. 80 # 2005). 

Демократюк, ім., ч. р., Знав його Донбас – як комуняку, / Київ зна’ – як 

демократюка (Ю. Кириченко 33, с. 182 # 1997). 

День-яничар, ім., ч. р., День-яничар в ніч розрядив свій лук. / Стріла стрілу 

догнала в сяйвині, / Щоб впасти в просинь десь на самім дні 

(Ю. Кириченко30, с. 313 # 2002). 

Державопоставлений, прикм., Хто ж вас поховає на ранок, / Над ямою буде 

кричати? / Сучасна княжна Ярославна, / Державопоставлений пан? 

(М. Дружко 14, с. 18 # 2012). 

Дерева-багаття, ім., множ., Чаклує в лісі осінь / Круг золотих дерев-багать / 

Скіфянкою рудоволосою (Г. Світлична 63, с. 20 # 1985). 

Десна-весна , ім., ж. р., В твоїм річищі світиться Самара, / Десна-весна 

тече, і мріє Рось (Ю. Кібець 38, с. 15 # 1982). 

Деци-метри, ім., множ., То зібрались на літтусовку / попити кавусі / метри, 

деци-метри, санти-метри / та мілі-метри українського модернізму (Леся 

Степовичка 73, с. 48 # 1998). 

Джерельноводий, прикм., Я полюбив світ з першого погляду – / Як полюбив 

Батька і маму / І річку джерельноводу / Між яворами (Ю. Кібець 37, с. 28 # 

1985). 

Джерельно-чистий, прикм., І відчуття було джерельно-чисте (Н. Нікуліна 

51, с. 61 # 2000). 

Дзвін-коси, ім., Може, почую іще надвечір / Пісню Левкової дзвін-коси 

(Г. Світлична 61, с. 157 # 1988). 

Дзвінко-синій, прикм., То хвиля димна (колір полину), / То дзвінко-синя, аж 

горить на бистрі  (Н. Нікуліна 52, с. 12 # 1981).  

Джигунець-вітрило, ім., с. р., Він і сам не знає – джигунець-вітрило: / Де він 

мовить правду, де неправду (М. Чхан 75, с. 51 # 1973). 

Дзвінкостеблий, прикм., Виріс дужий і головатий, / Дзвінкостеблий веселий 

сонях (А. Шкляр 79, с. 6 # 1982). 

Дзвінкостійний, прикм., Дзвінкостійна густа пшениця (В. Грипас 8, с. 13 # 

1975). 

Дзвінкотонний, прикм., Дзвінкотонна безхмарна блакить (В. Корж 42, с. 97 

# 1984). 

Дзвоноцебристий, прикм., Фонтанились веселки дзвоноцебристі, / А роси 

спати квапились бігцем (М. Чхан 75, с. 57 # 1973). 

Дзержинець-єжовець, ім., ч. р., <особа-прибічник поглядів 

Ф. Дзержинського та М. Єжова> Слухай ти, дзержинець-єжовець, подивися 

у вікно і допетрай своїми мізерними мізками, який час за ним (І. Данилюк 

9, с. 80 # 2005). 
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Дивень-вечір, ім., ч. р., Дивень-вечора первоцвіт (Ю. Кібець 38, с. 82 # 

1982).  

Дивинно, присл., З пташиних співів в осіянну днину, / Відлунням буреломів і 

громів / На незабудь собі гуде дивинно (В. Корж 48, с. 6 # 1967). 

Дивнопростий, прикм., І рішення вічності дивнопросте, / Бо добре зерно, 

коли є, проросте  (М. Чхан 74, с. 42 # 2007). 

Дивомудрий, Сивобровий, дивомудрий степ – / Мій прапрадід і, напевне, 

правнук (М. Чхан 74, с. 42 # 2007). 

Дивонебо, ім., с. р., В неї Дім з’явився під куполом / Дивонеба і диворозмови 

(Ю. Кібець 34, с. 295 # 2005). 

Диволіс, ім., ч. р., І ось я тут, правічний диволісе, / як пролісків вогні 

дурманять сині! (Леся Степовичка 70, с. 9 # 2007). 

Диво-оживання, ім., с.р., Замислився мій березневий сад, / прислухався до 

диво-оживання, / коли струмує сила у гілках, / коли проміння крона заплітає, 

/ коли маленькі бруньочки бринять, / коли тумани туляться щасливо / до 

теплої кори, й коли кора / всміхається оновлено-цнотливо (О. Омельченко 

54, с. 27 # 1984). 

Диворозмови, ім., множ., див. Дивонебо. 

Диво-спалах, ім., Подібен спалаху зірниць / Він був – отой мій диво-спалах 

(Г. Світлична 60, с. 198 # 1989). 

Дивостанний, прикм., Ще й дівча несе в зіницях просинь – / Дивостанне, мов 

туга лоза (Ю.Кириченко 30, с. 264 # 2002). 

Дивосуть, Ця дивосуть, цей дар, ця згуба / Не-від-во-рот-ні, чуєш, люба 

(Ю. Кириченко 31, с. 31 # 2000). 

Дивотворчість, ім., ж. р., Дивотворчість завтрашнього світу десь 

котигорошком ще гуля... (В. Корж 43, с. 115 # 1981). 

Дивотека, ім., ж. р., <систематизоване зібрання відомостей про дива> 

Замітка про подію у Флоренції була з його «дивотеки» (В. Савченко 57, с. 60 

# 2004). 

Диво-хвиля, ім., ж. р., Гей, мене візьми до танцю, / Диво-хвиля кучерява! / 

Хай жаскі сміються очі, / І сирени, і русалки / Хай мене цілують палко /        

У сітях рибалки-ночі (М. Дружко 15, с. 48 # 2003). 

Дикоголосий, прикм., Шукаю тебе в тисячоликості / Дикоголосого натовпу 

Янусів, / На перехресті глуму і ницості, / За вікнами «Бентлі», у череві 

«Ланусів» (М. Дружко 14, с. 8 # 2012). 

Дикунка-ягода, ім., ж. р., Ми будемо розкршувать дикунці-ягоді на славу, / 

Як два язичники справлять / Веселу будемо відправу (Г. Світлична 61, с. 173 # 

1988). 

Димоокий, прикм., Крутиться колесо димооких видінь, / день – ночі 

післямова (В. Корж 41, с. 174 # 1987). 

Диригент-вітрище, ім., Летить листя – літа ноти, / Диригент-вітрище 

свище, / Вище й вище линуть хори / Осокорів, ясенів…(Ю. Кібець 37, с. 10 # 

1985). 

Диригент-дегенерат, ім., ч. р., А диригент-дегенерат п’яніє маршем «наці», 

/ свистулькам й барабанам диктує дикий такт (В. Корж 46, с. 23 # 1971). 
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Дитинка-віра, ім., ж. р., Щоб міри – та не перебрати / В жадобі помсти,     

у ривку, / Й дитинку-віру не злякати, / Що ген стоїть на тім містку 

(Г. Світлична 59, с. 26 # 2003). 

Дитинно-безвинно, присл., Міряв далеч степу дитинно-безвинно, / думав 

про злу спеку, про дефіцит бензину (В. Корж 40, с. 254 # 2010). 

Дівкою-вдовою, присл., Бо коли б зозуля правду говорила, / То не прокувала б 

дівкою-вдовою (М. Чхан 75, с. 51 # 1973). 

Дідо-клен, ім., ч. р., Але зажди…Цей клен, цей дідо-клен – / Він так рвонувсь 

до мене раптом гілкою!..(Г. Світлична 60, с. 221 # 1989). 

Діжечки-бочечки, ім., множ., Сік лився у череваті діжечки-бочечки 

(В. Корж 41, с. 101 # 1987). 

Діставала, ім., спіл. р., Поза очі їхнє жіноцтво ще звало хлопця 

«діставалою»: їздив мотоциклом з їхнього безлюддя до Геніческа і ближчих 

колгоспів за продуктами, одвозив листи і привозив газети (М. Зобенко 20, 

с. 24 # 1996). 

Дні-будьздоровці, ім., множ., Що, пташе? Де дні-будьздоровці? (В. Корж 41, 

с. 7 # 1987) 

Дні-оглядини, ім., множ., Живе хлопчисько у селі, / село – то світ його 

великий, / що в днях-оглядинах лелеки пливе в зеленім літеплі  (В. Корж 45, 

с. 118 # 1972). 

Дніпрівградець, ім., ч. р., Добре знайомого дніпрівградцям Леоніда Кучму 

(Леся Степовичка 69, с. 25 # 2007). 

Дніпро-козак, ім., ч. р., Дніпро-козак шепоче вербицям молодим, / Як 

стрілись карі очі / З блакитними над ним (Н. Нікуліна 53, с. 43 # 1967). 

Дніпро-сивочуб, ім., Крізь віки прозирає Дніпро-сивочуб (І. Сокульський 

67, с. 141 # 1997).  

Добриденькати, дієсл., Добриденькають синиці (М. Дяченко 19, с. 138 # 

2008). 

Добровитоки, ім., множ., Батьку хрещений, ми – діти твої, / Ми від твоїх 

добровитоків сущі (Ю. Кириченко 29, с. 6 # 2003).  

Добровияв, ім., ч. р., Поцілуй зорю, стань з вогнем на прю, / добровиявом 

володій (Ю. Кириченко 29, с. 4 # 2003).   

Доброживізм, ім., Політики у всі часи і нині про комунізм кричать, 

капіталізм. / Ці «ізми» всі до задниці людині. / Потрібне їй одне – 

доброживізм (В. Сіренко 64, с. 23 # 2009). 

Добро-привіт, ім., ч. р., Не шукав собі добра-привіту, / Титулів і статків не 

надбав (Ю. Кириченко 29, с. 11 # 2003).  

Добросонячний, прикм., див. Блазні-недоспівки. 

Добротвор, ім., ч. р., Перо моє, лаштуйся на добро ти, / І наречу тебе я – 

добротвор (Ю. Кібець 34, с. 36 # 2005). 

Довгоногість, ім., ж. р., Господарка приймальні вималювалася на порозі        

у всій своїй оголеній довгоногості (І. Данилюк 9, с. 18 # 2005). 

Довгоплинний, прикм., Ніч довгоплинна як рік була, / Навіть весняна ніч 

(Н. Нікуліна 52, с. 39 # 1981). 
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Довіра-сяйвина, ім., ж. р., Давно я не стрічав довіри-сяйвини / В очах,             

у жестах, в усмішці, в розмові (Ю. Кириченко 30, с. 97 # 2002). 

Дозорець-чорнобривець, ім., ч. р., І пахне сіном… / Ніби аж по пахви / 

Стою в серпневім шурхоті левад, / А може, то мені мовчання пахне / 

Дозорця-чорнобривця із Карпат? (В. Корж 47, с. 45 # 1969). 

Докір-думки, ім., Випитано долю докором-думками (І. Сокульський 67, 

с. 175 # 1997). 

Доленька-дума, ім., ж. р., Доленько-думо, про що твоя суть, / Думонько-

спраго, як звать твої крила (Ю. Кириченко 29, с. 37 # 2003).   

Доленька-криниченька. Місячними сплесками-самоцвітами, / доленько-

криниченько, закричи…(В. Корж 43, с. 118 # 1981). 

Доленька-небога, ім., ж. р., Треба лише, ой ти, доленько-небого, / Віддать 

голос за циганського, гей, Бога (Ю. Кириченко 29, с. 125 # 2003). 

Доля-дорога, ім., ж. р., Небо високе, доля-дорога, маки огнисті на оксамиті 

(Ю. Кібець 38, с. 54 # 1982). 

Доля-кусючка, ім., ж. р., Тільки дарма винуватити долю-кусючку: / Ми  – 

розлюбили, і щука – ковтнула обручку (Ю. Кириченко 31, с. 37 # 2000).  

Донебний, прикм., <безмежний, бездонний> див. Байдувати. 

Дорогечий, прикм. <синонім до найдорожчий> Мабуть, вони дорогечі (Леся 

Степовичка 69, с. 148 # 2007). 

Дошки-ребра, ім., множ., На старому подвір’ї у дядька Гната / 

Престарезна свій вік доживає клуня. / Вже віддавна кілком підперта ззаду. / 

Вже й сухі повилазили дошки-ребра  (Г. Світлична 60, с. 267 # 1989). 

Дощинки-сльози, ім., множ., Жбурляє вітер в навіснілім герці дощинки-

сльози, їх не вгамувать! (Леся Степовичка 70, с. 113 # 2007) 

Дощ-імла, ім., Зникає берег за дощем-імлою (Г. Світлична 60, с. 55 # 1989). 

Дощосії, ім., множ., Й на озимовому полі / Вруна врунам так говорять: «По 

ріллі горішній ходять / Дощосії з лантухами» (Н. Нікуліна 52, с. 32 # 1981). 

Драми-мелодрами, ім., множ., Усі ті драми-мелодрами, що у душі моїй 

збулись (В. Корж 42, с. 80 # 1984). 

Дратівливо-мовчазний, прикм., Ці перепади настрою від збуджено-

веселого, іскрометного до дратівливо-мовчазного (Леся Степовичка 69, 

с. 284 # 2007). 

Древньовіччя, Сни мої родом, кохана, з глибин древньовіччя, / В них 

аскетичні і усмішки, й жести, й обличчя…(Ю. Кириченко 29, с. 45 # 2003). 

Дрібка-нація, ім, ж. р., Затоптано дрібку-націю / й прадавню цивілізацію / 

чоботом есесерії, / задушено в братніх обіймах імперії, / чи то пак матусі 

Росії (Леся Степовичка 71, с. 30 # 2003). 

Дрібнобуденний, прикм., Замовкніть, покинувши усю дрібнобуденну 

балаканину (М. Яланська 80, с. 5 # 2005).   

Дрібнопозначений, прикм., Сандал і дуб. І чорний блиск / Срібнозолочених 

багетів, / Дрібнопозначених портретів, / Мініатюр, що збереглись. / Вони 

недарма збереглись, / Емаллю світять біло-синьо (Ю. Кібець 34, с. 295 # 

2005). 
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Дрібносуєта, ім., ж. р., Мова лугу, мова степу, мова неба – не для міста, не 

для дрібносуєти (М. Дяченко 19, с. 59 # 2008). 

Дружина-невірниця, ім.., ж. р., Застрелив свою дружину-невірницю 

(І. Данилюк 9, с. 153 # 2005). 

Дружньо-отруйний, прикм., Всього лише на крихітну мить западає тиша, / 

Дружньо-отруйна атмосфера густішає (Леся Степовичка 73, с. 51 # 1998). 

Дуби-мовчуни, ім., множ., Над ними стоять у дозорі / суворі дуби-мовчуни, / 

і світять над ними зорі / першої величини! (В. Корж 43, с. 77 # 1981). 

Думи-гуси, ім., множ., Задивлюся в її глибини, / Бачу долю у ній свою, / При 

надієньках при калинових / Плинуть думоньки, думи-гуси, / Прагнуть в бурях 

морських спочить (Г. Світлична 60, с. 92 # 1989). 

Думно, присл., Пройдіте мимо, стишено і думно   (І. Сокульський 67, с. 237 

# 1997). 

Думонька-спрага, ім., ж. р., див. Доленька-дума 

Думоформи, ім., множ., І чи не є вони думоформами автора, яким колись 

судилося втілитися в живу матерію? (В. Савченко 57, с. 234 # 2004). 

Душа-блакить, ім., ж. р., Вслухаючись у двійника свого, / Пливе горілиць небо 

за водою. / А в глибині його душі-блакиті / Полощуться чиїсь зелені коси 

(Н. Нікуліна 52, с. 13 # 1981).  

Еколого-біль, ім., ж. р., <назва поезії> (М. Дяченко 19, с. 65 # 2008). 

Екс-сов’єтикус, ім., ч. р. <людина із радянським менталітетом>: Іду               

й сміюся, скільки приколів у всій цій адаптації екс-сов’єтикуса до 

західноєвропейських реалій (Леся Степовичка 69, c 34 # 2007).  

Ерзац-кущ, ім., ч. р.,  Зозулька в ерзац-кущі / Плаче від чого?.. 

(Ю. Кириченко 30, с. 182 # 2002). 

Ерзац-молодцюватий, прикм., Ігор в списку був шістсот двадцятим /          

З гонором ерзац-молодцюватим (Ю. Кириченко 27, с. 190 # 2009). 

Ерзац-онанізм, ім., ч. р., Любов, географія і наївний цинізм /  Доконали 

поетів ерзац-онанізм… (Ю. Кириченко 27, с. 187 # 2009). 

Євроспеціалісти, ім.., множ., <європейські спеціалісти>: Я плинно 

перекладаю перемовини між нашими та євроспеціалістами (Леся 

Степовичка 70, с. 225 # 2007). 

Жагучо-кровний, прикм., В полоні днів таких жагучо-кровних…(І. Данилюк 

9, с. 236 # 2005). 

Жайвір-свинець, ім., ч. р., Вилетів жайвір-свинець, / Кінь схарапудивсь: 

кінець (Ю. Кириченко 29, с. 76 # 2003). 

Жалісливо-культурний, прикм., Адам Сильвестрович у нас жалісливо-

культурний (І. Данилюк 9, с. 67# 2002).  

Жаль-голосіння, ім., Рученьки зв’ялило жалем-голосінням (І. Сокульський 

67, с. 175 # 1997). 

Жар-брусниця, ім., ж. р., Кров моя, мов жар-брусниця, капає із неба 

(М. Чхан 75, с. 29 # 1973). 

Жарина-надія, ім., ж. р., Маю десь у світах три громи, / Три жарини-надії   

з пітьми…(Ю. Кириченко 30, с. 301 # 2002). 
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Жаровінь, ім., ж. р., Збагнуться потім всі кінці й начала, / І жаровінь 

питань оцих: – / Невже замілилася, вік одвікувала. / Пішла і не повернеться 

уже? (Г. Світлична 62, с. 52 # 1987)   

Жарптицевий, прикм., <антитеза до ідіом. курячий дощ>: Дощ іде – 

взолочений, святкуючий. / …Жарптицевий дощик, а не курячий (М. Чхан 74, 

с. 39 # 2007). 

Жертовно-пломінкий, прикм., Який прорив, який рішучий крок, / Жертовно-

пломінка самозабутність (С. Бурлаков 3, с. 96 # 1988). 

Живо-мертвий, прикм., Худа коза – учасник дійства – жалібно мекала 

невлад / на ту арену добродійства, / на живо-мертвий маскарад (Леся 

Степовичка 71, с. 20 # 2003). 

Житяно-пахкий, прикм., Десь ходить дума по стерні під житяно-пахкою 

виссю (Г. Світлична 60, с. 52 # 1989).   

Жінка-картинка, ім., ж. р., Думав, що раз мене в партшколу направляють, 

то в столицю треба їхати з жінкою-картинкою – і тільки! (І. Данилюк 9, 

с. 30 # 2005). 

Жінка-метелик, ім., Деревце було трохи вищим від жінки-метелика 

(Н. Дев’ятко 13, с. 31 # 2007). 

Жінки-перешерстки, ім., множ., Єва нутром відчула, що серед цих жінок-

перешерсток, які смішно дріботіли за охочими до дармового питва 

чоловіками, є та, що може встрелити метким оком її Адама (І. Данилюк 9, 

с. 64 # 2005).   

Жінки-трикотажниці, ім., ж. р., Я дивувалася цим мужнім жінкам-

трикотажницям, їх витривалості (Леся Степовичка 68, с. 395 # 2012). 

Жіночка-культармійка, ім., ж р., Ярослав побрався з жіночкою-

культармійкою (М. Зобенко 21, с. 43 # 1993). 

Жіночо-підлітково-стариковський, прикм., Воєнних літ сурові хлібодари –  

/ Жіночо-підлітково-стариковський тил (В. Грипас 8, с. 52 # 1975). 

Жовто-гіркий, прикм., Дехто хитрував, недопивав, виливав жовто-гірку 

гидоту під стіл (Леся Степовичка 68, с. 395 # 2012). 

Жовто-червоно-золотий, прикм., Боб’ятинська осінь розкошувала усіма 

барвами жовто-червоно-золотої палітри (Леся Степовичка 72, с. 32 # 2000). 

Жовто-фіолетово, присл., А ранками світло пінними / Біля білених лавчат / 

Розквітають ніжно півники / І пророчисто мовчать. / Мрійно, жовто-

фіолетово розгортають гребені (М. Чхан 75, с. 48 # 1973). 

Жоновідданий, прикм., Побачення знову відбув – / Так швидко кінчається 

казка. / Додому спішить, мов забув свою жоновіддану маску (І. Данилюк 9, 

с. 224 # 2005). 

Жорстоко-дикий, прикм., У війни жорстоко-дикі очі, / Та у материнських 

більше сили (М. Яланська 80, с. 18 # 2005 ). 

Жорстоко-прекрасний, прикм., Руки, глибокі очі, / Вітрило – на крилах 

синіх, / Жорстоко-прекрасна пророчість / Й мовчання піску під ліру 

(О. Ігнатенко 22, с. 199 # 2006).  

Журитися-дрімати, дієсл., Іменинник журиться-дріма, в морок 

надивляється невесел (В. Корж 41, с. 85 # 1987). 
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Журбинка-сестриченька, ім., ж. р., Журбинко-сестриченько, чуєш мене? 

(Ю. Кириченко 29, с. 103 # 2003). 

Забджолений, дієприкм., див. Вишневість. 

Забугорно-заокеанний, прикм., див. Антикварно. 

Забогунитися, дієсл., <пройнятися духом І. Богуна>: Забогунилася кров 

козача – / Збурені полки стають на прю…(С. Бурлаков 4, с. 39 # 1987).  

Забути-перебути, дієсл., Як забуду-перебуду очі сині? (Ю. Кириченко 30, 

с. 123 # 2002). 

Забуття-кольчуга, ім., Перед пам’яттю стою – перед вірним другом, / Не 

вдягну на себе хитро забуття-кольчугу (Ю. Кібець 37, с. 62 # 1985).  

Заб’ютитися, <бути просякнутими ідеями Блоку Юлії Тимошенко> Єнакієве 

не переінакшить, / Нічого вже не переіначить, Не перекотить, не 

перекучмить, / Не перечучмить, не переянукочить, / Те, що у нас зав’язалося, 

/ Заб’ютилося,  зающилося (Леся Степовичка 70, с. 29 # 2007). 

Завгучнішки, присл., Як зумів він – один чоловік! – засміятись, як Січ 

завгучнішки?! (М. Дяченко 11, с. 136 # 1999). 

Зающитися, дієсл., див. Заб’ютитися. 

Завеснілий, дієприкм., І на черемхи молодисті – злива, / І завеснілих нив 

краса мінлива (C. Бурлаков 3, с. 243 # 1988). 

Завихрено-багряний, прикм., Йдете крізь дні завихрено-багряні 

(Г. Прокопенко 52, с. 30 # 1979). 

Загайниця-весна, ім., ж. р., Загайниця-весна / Десь за сосновим бором 

спинилася…(С. Бурлаков 3, с. 111 # 1988). 

Задихатися-зітхати, дієсл., Як же бути надалі? – / задихатись-зітхати, / по 

тонкому іти  по льоду?  (В. Корж 41, с. 184 # 1987).   

Задоволено-демонічно, присл., Жіль реготиться задоволено-демонічно 

(Леся Степовичка 68, с. 59 # 2012). 

Задумливо-печальний, прикм., …Вчувається ночами хвіртки / Задумливо-

печальний скрип (Данилюк 9, с. 281 # 2005).  

Заземлено-небесний, прикм., Заземлено-небесна колиска роду <про гніздо 

ластівки> (В. Грипас 6, с. 86 # 1989). 

Заіндевілий, прикм., Розчервонілі й збуджені скочили до тролейбуса, де 

заіндевілі вікна створювали холодний затишок якоїсь льодової фортеці 

(М. Зобенко 21, с. 6 # 1993). 

Зайда-скупердяй, ім., ч. р., Нехай цей зайда-скупердяй пояснить нормально, 

що йому від них треба (Леся Степовичка 68, с. 276 # 2012). 

Закаблучно-гарцювальний, прикм., <веселий закличний> Після 

іскрометного перебору Яшко рвучко осадив закаблучно-гарцювальну 

мелодію, ніби козак запаленого гоном коня перед дівкою-зрадливицею  

(І. Данилюк 9, с. 148 # 2005). 

Закип, ім., Садів буде закип і пінна й гаряча. / По осені весен пізнається 

вдача (Г. Світлична 60, с. 82 # 1989). 

Закуто-глухий, прикм., Тиша навстіж камінна, / крик закуто-глухий. / Так 

мовчить Україна – перетято шляхи! (І. Сокульський 67, с. 46 # 1997). 
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Залетистий, прикм., Гойдає залетистий вітер / В садах яблуневих вогонь 

(С. Бурлаков 3, с. 243 # 1988); Коли кують залетисті зозулі? (С. Бурлаков 3, 

с. 96 # 1988). 

Залізнообетонитися, дієсл., <повністю піддатися урбанізації, втратити 

здатність тонко відчувати навколишнє>.  Проміння – наскрізь: – Сповідайсь, 

селюк! / Оговтався? Залізнообетонивсь? / Тобі ж тепер (з яких таких наук?) 

/ дерева й ті – зелені камертони! (В. Корж 43, с. 100 # 1981). 

Залізорудень, ім., ч. р., Залізорудень Криворіжжя (С. Бурлаков 5, с. 27 # 

1987). 

Замислено-крутий, прикм., З-під брів замислено-крутих / Сяйнув 

проникливо…(Г. Прокопенко 52, с. 10 # 1979). 

Замісище, ім., с. р., Мене в таких крутих замісищах місило / Та йшла             

я в ріст. І йшло у ріст моє ім’я (Г. Світлична 60, с. 5 # 1989). 

Замки-митниці, ім., множ., Він видав наказ зруйнувати всі замки-митниці на 

Рейні (Леся Степовичка 69, с. 228 # 2007). 

Замріяно-вертепний, прикм., Є в цьому вирі світ – замріяно-вертепний, / 

Солоний на щоці, корабликом у штиль / Вертався і мовчав, і розквітав для 

тебе, / і крапки застібав сорочці вишитій (О. Ігнатенко 22, с. 158 # 2006). 

Замріяно-тихий, прикм., Ліс – то замріяно-тихий у травах, / Або 

розкиданий, сильний і ясний (О. Ігнатенко 22, с. 131 # 2006). 

Заозонити, дієсл., <зберегти>: О степе, мої думи заозонь – / Люблю твою 

розгойдану осонь: / Нехай крізь неї червенево йде Апостолове – / місто 

молоде (М. Чхан 75, с. 27 # 1973).  

Запамарочливо-престижний, прикм., Запамарочливо-престижна упаковка 

аперитиву з тавром ще західнонімецької фірми (М. Зобенко 21, с. 29 # 1993). 

Запитати-прохрипіти, дієсл., Микита Якович запитав-прохрипів: «Де 

Неля?» (М. Зобенко 21, с. 68 # 1993). 

Заплакано-вицвілий, прикм., Щоб очиці заплакано-вицвілі / Стали тихі        

і тужо-ласкаві (Ю. Купіч 50, с. 56 # 2012). 

Запорт’єрний, субстант. прикм., ч. р., Запорт’єрний явно збиткувався над 

нею (І. Данилюк 9, с. 26 # 2005). 

Запортвейнитися, прикм., <синонімом до дієсл. cпитися> Колись він добрий 

різьбяр був, але як запортвейнився, то покинув цю справу (Леся Степовичка 

70, с. 162 # 2007). 

Зарайдужений, дієприкм., Од відчуття гармонії і злагоди, / В сльозині світ 

узріти новостворений – / зарайдужений, щастям запрозорений! (М. Чхан 75, 

с. 20 # 2007). 

Заросоливши, дієприсл., Чарку хильнув під хрумкі огірочки, / Ледь 

заросоливши лиштву сорочки…(Ю. Кириченко 24, с. 100 # 2008). 

Засересерений, дієприкм., Сприймав усе за чисту воду  вкрай засересерений 

народ (В. Сіренко 64, с. 50 # 2009). 

Засибірено, безособ. форма дієслова,  Засибірено край там неміцно заперто. 

/ Тепере краєві край – не воскреснеш тепер ти! (І. Сокульський 67, с. 50 # 

1997). 

Засніжжя, ім., с. р., див. Вчорашньо-свіжий. 
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Затихати-кипіти, дієсл., Листя затихатиме-кипітиме (В. Корж 41, с. 17 # 

1987). 

Затюрмлений, дієприкм., Снігом мовчу. Тайгою. / За Сибіром затюрмлене 

слово (І. Сокульський 67, с. 263 #1997). 

Зауранитися, дієсл., Зауранився світ – Товстосум протиядерний бункер / 

Закопав у саду. / Та рятунку й для нього не буде! (С. Бурлаков 1, с. 11 # 1986). 

Захалявність, ім., ж. р., В чорну добу бездержавності / Укри жили                 

в захалявності… / А як доба розсіяла, / Інша нас тьма підім’яла: / Ходимо 

кляті і м’яті, / Служачи лопухом’яті… (Ю. Кириченко 25, с. 24 # 2009). 

Захвоститися, дієсл., Завтра за тим «мерсом» тільки курява захвоститься 

(І. Данилюк 9, с. 148 # 2005). 

Зацілинитись, дієсл., Зацілинилась могила знову, / І глухі віки стекли в моря 

(М. Чхан 74, с. 28 # 2007) 

Зачиненобрамний, прикм., А Київ зачиненобрамний / В кишеню сховає 

печаті, / Комісії скликає славні / І знов розпочне дерибан (М. Дружко 14, с. 18 

# 2012). 

Зающитися, дієсл., див. Заб’ютитися. 

Збасанений, дієприкм., <від басан – міфічний птах, що дмухав холодним 

вогнем> Послухай, вона промовля: / «Не спіши… Пакет засургучений в полі 

лиши – / Хай вітер розірве його, розмета, / Бо суть його – жінки збасанена 

мста…» (Ю. Кириченко 32, с. 11 # 2000). 

Зболено-святий, прикм., Чи ж можна меч, любов’ю наречений, / Направить 

в душу, зболено-святу? (Ю. Кириченко 32, с. 22 # 2000). 

Зболено-студений, прикм., Вночі з обличчям зболено-студеним / Присіла 

мудрість край мого стола (Г. Світлична 61, с. 79 # 1988).  

Збудніти, дієсл., Як тебе попелили – до дрібної пилини! – та твій дух 

добродара не згорів, не збуднів (М. Чхан 74, с. 62 # 2007). 

Зваб-гречка, ім., Закипає небо звабом-гречкою, /  Достига бентежністю 

душа, / Поспіша, у полудення глечики / Всі меди зібрати поспіша 

(Г. Світлична 61, с. 91 # 1988). 

Зваб-клечінь, ім., Закипає небо звабом-клечінню – / Літозбір триває, 

літозбір (Г. Світлична 61, с. 92 # 1988). 

Зваба-мужність, ім., У чому, братчики, її ясновельможність, / Всезряча, 

непролита зваба-мужність? (Ю. Кириченко 33, с. 106 # 1997).  

Зваба-раювання, ім., Стояла ніч – струнка, як молодиця, / Яка ледь 

розпрощавшись з дівуванням. / ЇЇ очіпок – лише для годиться, / Бо ж серце 

повне зваби-раювання (Ю. Кириченко 30, с. 276 # 2002). 

Звершник, ім., ч. р., Слово чув я: «Перший над усіх / понадсвітній 

сонцесяйний Звершник, / що на троні царственому сів» (І. Сокульський 67, 

с. 230 # 1997) 

Звідчаяний, дієприкм., Найперші бранці бунту – літаки, / мільярдних згуб 

звідчаяні візниці (В. Корж 43, с. 133 # 1981).  

Звулканений, дієприкм., Ми – із чорнозему, з ясних глибин ріллі, / звулканені 

в своїх трудних безсоннях (В. Корж 43, с. 83 # 1981). 



 229 

Згадувати-усвідомлювати-обуденювати, дієсл. (М. Дяченко 19, с. 45 # 

2008). 

Згадючений, дієприкм., Міг спинити рукою турецьку згадючену кулю, / Міг 

султану зсукати козачу закурену дулю (М. Чхан 74, с. 44 # 2007) 

Згрозовіти, дієсл., <настання важких часів> : Ще чорно не кишать 

невільників базари, / Дитинний край ще вкрай не згрозовів (В. Корж 40, с. 549 

# 2010). 

Згубипечаль-трава, ім., ж. р., Оце і весь конспект мого сільського дива. / Ще 

не відкрита в нім згубипечаль-трава (Ю. Кириченко 30, с. 184 # 2002). 

Здаленіти, дієсл., Відлуння неба здаленіє вдома, / озветься в серці і смутне,  

й смішне…(В. Корж 43, с. 112 # 1981). 

Здичавіло-здичіло, присл., Та над кожною з душ голоситиме, мабуть до 

скону, / Зазираючи в двір здичавіло-здичіло пустий  (Н. Нікуліна 51, с. 137 # 

2000). 

Здияволитись, дієсл., <відправитися у самісіньке пекло, подібно до 

диявола>: Фашистська тлінь на цвинтарному тлі / пірнула вглиб, 

здияволилась в магму, / той вовчий дух найспритнішому магу / не вивільнить 

із полум’я землі (В. Корж 43, с. 80 # 1981). 

Здогаданнячко-здогадання, ім., с. р., Здогаданнячко-здогадання, / На дні 

розпачу сміх-ридання…(Ю. Кириченко 25, с. 64 # 2009). 

Здощевлений, дієприкм., І дослухаються птахи / до всього, що бентежно 

кличе: / землі здощевлене обличчя / незлі віщує їм шляхи (В. Корж 42, с. 92 # 

1984). 

Зевсоподібно, присл., Я іду звідси, негайно! – зевсоподібно гримить Томас 

(Леся Степовичка 68, с. 86 # 2012). 

Зелен-жито, ім., Зелен-жито колосилося, пшеничка раділа (Леся Степовичка 

70, с. 117 # 2007). 

Зелен-гості, ім., множ., Наїхало дощів до травня в зелен-гості, / такі вже 

зелен-ніжні, так і зеленомлості, / такі зеленомудрі, такі зеленопрості 

(М. Дяченко 19, с. 14 # 2008). 

Зелен-краса, ім., Нащо тепер їй чистая врода, / нащо і вічна зелен-краса  

(Н. Кривенко 49, с. 14 # 1999). 

Зеленобарвний, прикм., Старі човни, вони багато знають: / Зітхання бур 

та вітру штурхани, / Їх ваблять верб зеленобарвні сни / І хвилі пустотливо 

обіймають  (Н. Нікуліна 53, с. 37 # 1967). 

Зеленогривий, прикм., Зеленогривий шал краси / До квітня втратили ліси 

(Н. Нікуліна 53, с. 67 # 1967). 

Зеленодумний, прикм., Простір розорю, засію словом, / Вирощу дубів 

когорту браву, / Щоб в чубах дібров зеленодумних / Соловейки тобі склали 

славу (Н. Нікуліна 53, с. 17 # 1967).  

Зелено-жовто-гарячий, прикм., У світлі вечірніх ліхтарів мелькають 

соковиті зелено-жовто-гарячі картини догоряючого літа (Леся Степовичка 

68, с. 167 # 2012). 
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Зеленожупанний, прикм., Чуєш, Яре Холодний, зеленожупанний братан, / 

Чому пісню вкраїнську твій внук проміняв на кафтан (Ю. Кириченко 30, 

с. 64 # 2002). 

Зеленокопито, присл., Синьогриво, зеленокопито / Вилітав – аж думи 

переймали, / Вилітав – співати і кропити! (М. Чхан 75, с. 56 # 1973) 

Зеленолунний, прикм., Ген по далечі день подибав / у руках з парасолькою 

синьою та ще з сонцем у правій кишені, / Тільки кроки зеленолунні десь за 

обрієм плавно затихли (М. Дяченко 19, с. 56 # 2008). 

Зеленомлостий, прикм., див. Зелен-гості. 

Зеленомудрий, прикм., див. Зелен-гості. 

Зеленопростий, прикм., див. Зелен-гості.  

Зеленоросий, прикм., Хто мені про тебе розповів? / Батьків сад чи темний 

розшум сосен, / Чи вечірня зграя журавлів, / Чи лугів краса зеленороса? 

(C. Бурлаков 3, с. 80 # 1988). 

Зеленоросо, присл., …А там, як бризне молоде пагіння – Натуристе / Та 

свіже, та гінке, / Зеленоросо до води гукне (C. Бурлаков 4, с. 91 # 1987). 

Зеленоюний, прикм., Чи не тому, що в дні зеленоюні / Так ревно ти служив 

змії Комуні? (Ю. Кириченко 33, с. 120 # 1997). 

Зелен-стражі, ім., множ., Дерева отчої землі, / Постали ви, мов зелен-

стражі, / Об вас спіткнулись орди вражі (Ю. Кібець 34, с. 14 # 2005). 

Зелен-тин, ім., Стекла по шибах тьма густа / Й лягла під зелен-тином 

(І. Данилюк 9, с. 282 # 2005). 

Землетал, ім., ч. р., <синонім до березня> (М. Дяченко 19, с. 124 # 2008). 

Зерна-сонця, ім., множ., Хурделиця нальотами незлими тривожить дні 

зачатих зерен-сонць (В. Корж 43, с. 84 # 1981). 

Зернограй, ім., с. р., Що там пересуди, що перестороги, / Коли в душу 

світить літа зернограй (Ю. Кібець 37, с. 68 # 1985).  

Зимогуб, ім., ч. р., див. Землетал. 

Зимозгин, ім., ч. р., див. Землетал.  

Зимозлам, ім., ч. р., див. Землетал.  

Зимоп’ят, ім., ч. р., див. Землетал. 

Зиркати-чекати, дієсл., …Зиркали-чекали в хижому мовчанні, щоб на гору 

з’їхав той козак червоний (В. Корж 46, с. 34 # 1971). 

Зілля-віра, ім., ж. р., В зіллі-вірі немає / Ні билинки омани, / То єдина розрада 

для окрадених мам (М. Чхан 74, с. 41 # 2007). 

Зіниці-шипи, ім., множ.  (В. Грипас 7, с. 16 # 1983). 

Зітканець, ім., ч. р., Пан Борис, / Що любить Чужий рис, – Зітканець /          

З пацюкових рис (Ю. Кириченко 33, с. 86 # 1997).  

Зламаносердий, прикм., Далеких днів зламаносерде небо (І. Сокульський 67, 

с. 300 # 1997) 

Злети-падіння, ім., множ.,  Тільки тіні їхні, лиш тіні / на будівлях, як плями 

буття, / в зосенілому шелестінні листя – відчай невороття. / По бруківці – 

зелений проріст, / письмена давніх злетів-падінь (В. Корж 41, с. 20 # 1987). 
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Злетність, ім., ж. р., Було б так радісно нести / Цю світлу до землі 

причетність, / Коли б не відчайдушна злетність, / Не вічний поклик висоти 

(Г. Світлична 63, с. 12 # 1985). 

Зловісно-невтішний, прикм., Зловісно-невтішний / тюрми натюрморт 

(І. Сокульський 67, с. 254 # 1997). 

Злотосуть, ім., ж. р., ‘безцінний, важливий’: У тих томах немає краму, / 

Одна лиш злотосуть: Письменник відкриває браму / Для слів, що стяг несуть 

(Ю. Кириченко 28, с. 4 # 2005). 

Злоупертий, прикм., І від кого в тобі така злоуперта вдача (Г. Світлична 

60, с. 48 # 1989). 

Злоутішник-січень, ім., ч. р., І наворожить злоутішник-січень / Всю 

неможливість березнів нових (Г. Світлична 63, с. 19 # 1985). 

Злоязичества, ім., множ., О, в ньому, в тому далеку, зітхне / Душа моя від 

злоязичеств чорних…(Г. Світлична 59, с. 41 # 2003). 

Змієшкірий, прикм., Хтось зігріється. / Хтось…погріє / змієшкірі холодні 

руки (Н. Нікуліна 51, с. 95 # 2000). 

Зміїножалий, прикм., Їх голіруч не взять – пофарбувались, / В зміїножале 

кодло згуртувались… / В парламенті, в облраді, в чагарі – / Ті, що колись 

ТОВАРИШАМИ звались (Ю. Кириченко 28, с.75 # 2005).  

Змійкувато, присл., На передньому краї вогонь змійкувато снується над 

полем  (А. Шкляр 78, с. 10 # 1987). 

Змій-ненаситець, ім., ч. р., Послала хлопців рідна сторона, / Щоб зупинити 

змія-ненаситця (Ю. Кириченко 32, с. 42 # 2000).  

Змій-удав, ім., ч. р., Як змій-удав, скрутилась чорна хмара… / Світ-

рясноцвіт відроджувався знов (В. Корж 41, с. 27 # 1987). 

Змучено-живий, прикм., див. Битобокий.  

Знайомства-гномики Любов – це віщий грім! Якщо боїшся грому ти, / То 

прийдуть у твій дім лише знайомства-гномики (Ю. Кібець 34, с. 442 # 2005). 

Знаюка, ім., спіл. р., А він: «Мізерно…». / Теж мені знаюка. / У мене, може, 

просто погляд власний, / з своєї, так би мовить, висоти (Н. Нікуліна 51, с. 63 

# 2000).  

Зневіра-згуба, ім., ж. р., Крила піднімаючи пружні / Над убогістю зневіри-

згуби… (Н. Нікуліна 53, с. 28 # 1967).  

Знедоля-мста, ім., ж. р., Ниє серце, квилить серце неспроста, / Не дрімає 

видно, десь знедоля-мста (Ю. Кириченко 29, с. 25 # 2003) 

Знетяма-одежина, ім., ж. р., Душа зреклась знетями-одежини, / І відтепер – 

пречиста і свята (Ю. Кириченко 30, с. 178 # 2002). 

Зозульно, присл., «монотонно, без змін»: Зозульно день кував, / Коли між 

чебреців / Відчув: твоя рука цвіте в моїй руці (С. Бурлаков 3, с. 259 # 1988). 

Зойки-співи, ім., множ., Немає захисту ніде красі твоїй і зойкам-співам 

(І. Сокульський 67, с. 88 # 1997). 

Золотінь, ім., ж. р., Золотопелюсткових тихо торкнись заспокоєнь, краще 

ніхто не розрадить, ніж золотінь мовчазна (Н. Нікуліна 51, с. 79 # 2000).   

Золотоблиск, ім., ч. р., У пам’яті сяє золотоблиск / Отих рибин 

фантастичних (Ю. Кібець 34, с. 331 # 2005). 
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Золотобровий, прикм., Золотоброве щастя з грудей, і ти осліпнеш його 

побачивши (М. Дяченко 19, с. 46 # 2008). 

Золотоденний, прикм., Святись його високої душі, / Дітей його золотоденна 

вродо, / Святися слово, що не має лжі, / В устах дітей не має переводу 

(Г. Світлична 63, с. 8 # 1985). 

Золотодення, ім., с. р., Сад святкував своє золотодення, / Стояв щасливий, 

вражений стояв…(Г. Світлична 60, с. 185 # 1989). 

Золотозерний, прикм., Була плодів золотозерна правда (Г. Світлична 60, 

с. 208 # 1989). 

Золотомрійний, прикм., Лиш вересень крилом золотомрійним / Про стиглий 

серпень часом нагада (Ю. Кириченко 30, с. 359 # 2002). 

Золотонімбні, субстант. прикм., множ., <той, хто має золотий німб – 

нагороду, що отримує доброчесна людина у потойбічному житті >  В сонмі 

золотонімбних щиро відчуй, / що сваволя понад тобою не вічна (Н. Нікуліна 

51, с. 79 # 2000). 

Золотостеблий, прикм., Струмить у надвечір’я Саксагань, / Хвилює береги 

золотостеблі (І. Данилюк 12, с. 21 # 1982). 

Золотопелюстковий, прикм., див. Золотінь. 

Золотопожежний, прикм., Незалежна, золотопожежна / Осінь бенкетує по 

садах (Ю. Кібець 11, с. 184 # 1999). 

Золотоусміхнений, прикм., І плекаю в душі цвіт міцної вкраїнської волі, / Як 

діди мої горді – золотоусміхнений хліб (М. Яланська 81, с. 17 # 2004). 

Зорепадно, присл., І зорепадно на безмежних гонах, асфальтом мліє давній 

ромодан (В. Корж 41, с. 200 # 1987). 

Зорецвітність, ім., Од чорних орд мене вберіг в негоду, / од гроз – на 

зорецвітність чистоти, – / ти є мій син, син мужнього народу, / але скажи 

історії – хто ти? (В. Корж 45, с. 87 # 1972). 

Зорі-айстри, ім., множ., Латина каже: «Астра» – це «зоря». / На темнім тлі 

біліють зорі-айстри  (Н. Нікуліна 51, с. 117 # 2000)  

Зорі-пожежі, ім., множ., Немовляті своєму колискову виношуєш : «Спи…», – 

/ І вдивляєшся пильно в надобрійні зорі-пожежі (Н. Нікуліна 51, с. 23 # 2000). 

Зоряноколосний, прикм., Над роками гінними, зоряноколосними / Сяйно 

посміхається Олексій Максимович (М. Чхан 75, с. 24 # 1973). 

Зоряно-русий, прикм., Далеч повна мовчить. / Вічність зоряно-руса 

(І. Сокульський 67, с. 221 # 1997). 

Зосенілий, дієприкм.,…див. Злети-падіння. 

Зурбанізований, дієприкм., Хвала залізові й бетону! / Немислимий без них 

прийдешній день. / Зображуєм крицевотонно / Не вутлих – душею                  

й зовнішньо – людей. / Гармонії, звичайно ж, прагнем, / З граніту 

викайловуєм / Взірець. На домисел художній право / Щасливоспішний відбира 

кінець…/ Лірична, скажете, водиця? / Ось факт із вашого життя: Як           

у вогонь ступить боїться зурбанізоване дитя (В. Грипас 6, с. 14 # 1989). 

Зцілований, дієприкм., див. Бахурка-війна. 
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Зшитки-життя, ім., множ., Так приходить пора – / Знов складати, мов 

хлопчику іспит: / В наших зшитках-життях помилок вистачає і втрат 

(М. Чхан 74, с. 60 # 2007). 

Інвазори <від англ. invasive – завойовницький> Колись ти був і Лембергом,    

і Львувом, і Львовом тебе звали інвазори, а як кортіло в Азію загнати серпом 

і молотом тебе! Та – зась! (Леся Степовичка 70, с. 81 # 2007). 

Інзектагомівський, прикм., <інзекта-гомо – «комаха»> Їхні інзектагомівські 

лиця розпізнати було важко, і все ж це були вони (В. Савченко 57, с. 294 # 

2004). 

Іноспеціалісти, ім., множ., Малахов представляє мене іноспеціалістам (Леся 

Степовичка 70, с. 81 # 2007).  

Інтербазар, ім., ч. р., Вчила матір продавати на інтербазарі – в штовханині 

матюкливих, п’яних яничарів (В. Сіренко 65, с. 33 # 1999).  

Інтерохват, ім., Не хочу чиїсь я носити сандалі і мати не рідну країну-

страну. / Не хочу! У мене найкраща є мати колиска калинова аж до Карпат, 

/ і сам я візьму в своє серце за брата того, хто не мот і не інтерохват, / хто 

любить свободу, хоч босий і голий, / У кого є Бог, Батьківщини земля, / хто 

бити поклони не піде ніколи до Білого дому, / Під стіни Кремля (В. Сіренко 

64, с. 10 # 2009). 

Інтерсвинота, спіл. р.,  І плодилася інтерсвинота / на сивусі і на матючні 

(В. Сіренко 65, с. 14 # 1999). 

Інтригуй-душу-назва, ім, ж. р,  Інтригуй-душу-назва «Кохання на Шпреє» 

(Леся Степовичка 69, с. 7 # 2007). 

Історичок, зневажл. ім., ч. р., Історичок допетровський / Перехрестивсь: 

«Свят-свят» (Кібець 34, с. 272 # 2005). 

Кавуниться, дієсл., Кавуниться літо палючістю в серпні, / Немов 

осипаються зорі беззерні (М. Чхан 75, с. 57 # 1973). 

Каесемсько, присл., <від абревіатури КСМ (комуністична спілка молоді)> 

Не йдуть вже лави каесемсько – / І в цьому суть (Ю. Кириченко 33, с. 176 # 

1997). 

Кажаняччя, ім., збірн., Знов кажаняччя в полі / Обсіли дня чоло 

(Ю. Кириченко 32, с. 5 # 2000). 

Казан-семивідерник, ім., ч. р., Пішла по селі чутка: характерник / Загнав 

бісят в казан-семивідерник (Ю.Кириченко 29, с. 14 # 2003). 

Какати, дієсл., <казати «как»>: Особливо не спускає з нас Росія ока, / Котра 

вчила наших діток какать, нокать, чтокать (В. Сіренко 65, с. 33 # 1999). 

Камінь-погляд, ім., ч. р., див. Грім-брова. 

Кам’яниці-велети, ім., множ., Бо Оксана все забула, зачепившись у місті,      

і з висоти семи його пагорбів, забудованих кам’яницями-велетами 

(І. Данилюк 9, с. 150 # 2005). 

Карбоцвіт, ім., ч. р., А хто ж загнуздано чуття свої триматиме, / Коли над 

васильками рясноросими / Злітає в небо витвір метаматики – незгасний 

карбоцвіт людського розуму! (М. Чхан 75, с.19 # 2007). 

Карлики-дерева, ім., множ., І карликів-дерев тривога сильна, / і крик потоку 

в череві безодні (В. Корж 45, с. 64 # 1972).  
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Карміннокосий, прикм., Гей, зачекай, карміннокоса Ватро! / Посестра 

Хорсова, спини ж бо танці (М. Дружко 14, с. 45 # 2012). 

Кароокість, ім., ж. р., А вже на тому денці квітло щось, / Те «щось» то 

раптом бралося на морозь, / То мало кароокість нас обох, / Шукало собі 

імені якогось (Г. Світлична 62, с. 39 # 1987). 

Кацап-негритос, зневажл. ім. ч. р., Голів путящих не могло не осінити: Аби 

В. Корж черствів під вічним пресом, / Найкраще перекрить 

його…Дантесом: / Він – патріот, / убив кацапа-негритоса, / Не заплямив 

себе  ділах Фороса…(Ю. Кириченко 33, с. 24 # 1997).  

Квазі-повага, ім., ж р., В ефірі завис дух коктейлю, / Настояного на квазі-

повазі до ближнього (Леся Степовичка 73, с. 51 # 1998). 

Квартирно-локальний, прикм., Карколомність подій – світових                     

і квартирно-локальних (В. Корж 46, с. 10 # 1971). 

Квилити-віщувати, дієсл., В небі твоєму – і чайка , й орел / Квилять-

віщують: «Буть тобі, бути…» (Ю. Кириченко 30, с. 5 # 2002).  

Квіти-брошки, ім., множ., Я рахувать учивсь на зірках, а літери учив на 

квітах-брошках: / ось Айстра… ось Білотка…ось Волошка – / так мамі до 

лиця, аж мовкне птах (Ю. Кібець 38, с. 59 # 1982).  

Квітка-невидимка, ім., ж. р., На гордій шиї сяяла родимка, / Цвіла на серці 

квітка-невидимка (Ю. Кириченко30, с. 170 # 2002). 

Києво-небесний, прикм., Щось таке блакитне, києво-небесне, заторкало очі  

(М. Дяченко 19, с. 36 # 2008). 

Кирпатько, ім., ч. р., <пор. узуал. кирпань. Новація передає відтінок 

симпатії>:  Мчись, кирпатьку, / розкрилюйсь в озорені весни! (В. Корж 46, 

с. 39 # 1971).  

Кібець-ворожбит, ім., ч. р., Вже ластівки твої летять до мене в гості, / 

Лелеки, мов посли, спішать мені навстріч. / І кібець-ворожбит кружля             

у високості, / А ти в мій виднокруг не піднімаєш віч (Ю. Кириченко 30, с.315 

# 2002). 

Кінь-буйногривець, ім. ч. р., Продавали коня-буйногривця, / Бунтівного, мов 

скіфське вино. / Продавали коня степового – / Яблукастого молодана 

(Ю. Кириченко 29, с. 17 # 2003). 

Кінь-сатана, ім. ч. р., Кажуть в гривастого вдача химерна: / Овес зневажа, 

б’є коритом не в лад, / п’є пепсі-колу, їсть шоколад… / І що воно, врешті, за 

кінь-сатана? (Ю. Кириченко 30, с. 148 # 2002). 

Кістка-тема, ім., ж. р., Легкий стиль спілкування. Кинути кістку-тему, щоб 

пореготатися (Леся Степовичка 69, с. 211 # 2007). 

Класик-однокнижник, ім., ч. р., Оговтавшись, козак одягся в лижник, / 

Мовляв, а що: я – класик-однокнижник  (Ю. Кириченко 33, с. 154 # 1997). 

Клики-переклики, ім., множ., Кличу тебе – не докличуся, гукаю – не 

догукаюся / кликами-перекликами, серця німими скрипами, / весно моя! 

(В. Корж 41, с. 226 # 1987). 

Клич-перелетич, ім., ч. р., Легко почути далеку її – лунами, лунами лагідно 

лине / клич-перелетич у рідні краї, / в світле обійстя пшениці й калини 

(В. Корж 41, с. 220 # 1987). 
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Клізмово, присл., Про тебе спогади вихлюпуються клізмово, / Я їх 

відторгую. Я – сильна. Не біси (Ю. Купіч 50, с. 25 # 2012).  

Клубок-німота, ім., І щоб туга стояла у горлі / клубком-німотою 

(Г. Світлична 60, с. 78 # 1989).  

Князь-роси, ім., множ., Схожі на аґрус князь-роси в траві, / 

Шовкотривожна у них глибина (Ю. Кириченко 29, с. 19 # 2003). 

Книжки-хлібини, ім., множ., Жнива мої – в книжках-хлібинах. / Сини –            

у снах, розпачливо-невинних (Леся Степовичка 70, с. 24 # 2007). 

Книги-цеглини, ім., множ., Не довелось би Гнатові надривати пупа з тими 

книгами-цеглинами, взявши курс на «Букініст» (М. Зобенко 21, с. 27 # 1993).  

Ковбаски-ручки, ім., множ., Руда, з короткою стрижкою, затягнута            

у джинси, з яких аж випинаються короткі ніжки-ковбаски, у строкатій 

майці, з якої виглядають ковбаски-ручки, є відповідно Любою (Леся 

Степовичка 68, с. 274 # 2012). 

Козак-зайда, ім., ч. р., І став козак-зайда служить у псявір, / І прізвище має 

з тих пір –Джавір…(Ю. Кириченко 29, с. 28 # 2003). 

Козацько-чавунно-пролетарський, прикм., Випили по шостій «за наш 

козацько-чавунно-пролетарський край» (Леся Степовичка 68, с. 394 # 2012). 

Козацькошликий. І ось тепер він – хлоня янголикий: / Геть синьо-жовтий    

і козацькошликий (Ю. Кириченко 33, с. 88 # 1997). 

Козачість, ім., ж. р., Люблю твоїх людей / з козачістю в руці – / Твоя сталева 

кров / В артеріях країни (М. Чхан 75, с. 15 # 1973). 

Колегсон,  ім., ч. р., Колегсон – звернувся він до мене. – А чи не час нам 

змастити лижі у відрядження? (В. Савченко 57, с. 237 # 2004). 

Колисково-колосково, присл., Шелестять в степах завії колисково-

колосково… (В. Корж 41, с. 202 # 1987).  

Колос-золотій, ім., ч. р., А нині грає колос-золотій, / І нині ллється хвиля 

урожаю (С. Бурлаков 5, с. 40 # 1987). 

Комахоістоти, ім., множ., – А де гарантія, що якась із комахоістот, 

працюючи з вашим апаратом, не запише на плівку, а потім не почує свій 

власний голос? (В. Савченко 57, с. 176 # 2004). 

Комахолюди, ім., множ., Ми не знаємо кінцевої мети комахолюдей 

(В. Савченко 57, с. 105 # 2004). 

Комахоморфний, прикм., Мета демонстрації комахоморфного символа – 

привчити людей до думки, що в далеку минувшину на Землі мешкали істоти, 

схожі на комаху (В. Савченко 57, с.181 # 2004). 

Комахоморфність, ім., ж. р., А ще я підгледів у профілі комахоморфність. 

На людських плечах, здавалося, була голова сарани (В. Савченко 57, с. 276 # 

2004).  

Комунобільшовицький, прикм., Кобись ще з шармиком ізгоя / Вклепався 

Луць у нацгероя. / А то ж – комунобільшовицька гідра / Замаскувалась синьо-

жовтим гіллям (Ю. Кириченко 33, с. 23 # 1997). 

Комунячити, дієс., <знаходитися у верхніх ешелонах влади за часів СРСР> 

Життя в Союзі славне і легке було для тих, / хто зверху комунячив 

(В. Сіренко 64, с. 16 # 2009). 
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Коник-розрайбіда, ім. ч. р., І криниченька – ненадпита, / І чорний виквіт –   

в стремені… / Ой, коню, коню, кониченьку, / Ой, конику-розрайбіда. 

(Ю. Кириченко 29, с. 39 # 2003). 

Конкретно-суміжний, прикм., Ранок. Осіння свіжість. / Поле безкрає, як 

небо. / Дерева конкретно-суміжні, / Смугасті, неначе греблі (О. Ігнатенко 22, 

с. 121 # 2006). 

Концерт-погост, ім., ч. р., Ось вам Норд, а ось вам Ост, / буде всім концерт-

погост! (Леся Степовичка 71, с. 31 # 2003). 

Конюк-сердега, ім., ч. р., А конюк-сердега на мент остовпів, / Коли             

ж схаменувся, розживсь на приспів (Ю. Кириченко 30, с. 148 # 2002).  

Космічно-земний, прикм., Краплі дощу на вікні – Діти космічно-земні… / 

Тупцяють все, дрібочуть, / Щось розповісти хочуть (Ю. Кириченко 30, 

с. 337 # 2002). 

Косміянин, ім., Молодий був, гарячий, доводив кожному, що то прах 

косміянина (В. Савченко 57, с. 85 # 2004). 

Космолюди, ім., множ., Колись прилинуть космолюди на зірку з іменем Земля 

– відвідать сонячні споруди, почути співи журавля, зізнаються: «А ми ж 

земляни…Вдалося вдома побувать» (Ю. Кібець 39, с. 28 # 1976).           

Космофілологія, ім., ж. р., <назва поезії> (В. Корж 41, с. 147 # 1987). 

Кора-примара, ім., ж. р., Відбувся день, мов квітка коло яру, / Сміється 

світ, і кличуть журавлі, / І дерева міцна кора-примара / Вбирає силу теплої 

землі (О. Ігнатенко 22, с. 172 # 2006).  

Коханка-чингісханка, ім., ж. р., Класик знав часи хороші, / Мав коханку-

чингісханку. / Нині, взутий у калоші, / Виглядає смерть на 

ганку…(Ю. Кириченко 24, с. 103 # 2008). 

Країна-страна, ім., ж. р., див. Інтерохват. 

Країни-змовники, ім., множ., Долею українського народу маніпулювали         

в своїх корисних цілях країни-змовники (Леся Степовичка 72, с. 137 # 2000).  

Край-терпеливець, ім., ч. р., Дивиться в очі нам край-терпеливець, / 

Вірить: звитяжці нові підростуть…(Ю. Кириченко 29, с. 135 # 2003). 

Краплини-хвилинки, ім., множ., Лілова свічка ночі скрапує останніми 

краплинами-хвилинками (Леся Степовичка 70, с. 241 # 2007). 

Красноперо, присл., Осінній захід поминув дроти / І красноперо у вітрини 

ринув (С. Бурлаков 2, с. 12 # 2004). 

Краса-раїна, ім., ж. р., Буде так: пощезнуть злі сичі, / Підведем з колін 

Красу-раїну, / Солов’ї в безсмертя на плечі / Заспівають про нову Вкраїну 

(Ю. Кириченко 29, с. 85 # 2003). 

Красень-вересень, ім., ч. р., Красень-вересень зняв поруділий солом’яний 

бриль (Ю. Кібець 38, с. 24 # 1982). 

Крига-кора, ім., ж. р., Я ще жива: під кригою-корою тріпоче серце, / 

палахтить любов’ю (Н. Нікуліна 51, с. 78 # 2000). 

Крижинновустий, прикм., В них не було крижинновустих «sos»: «Усе 

гаразд. Салют. По курсу – зорі…» (Ю. Кириченко 31, с. 42 # 2000). 
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Крикливобарвний, прикм., Воскреси, о добротворче, / Мою душу, мої очі… 

/ Інакше доля сивої Помпеї / Чекає на крикливобарвний твір (В. Корж 48, с. 3 

# 1967). 

Крилатіти-рости, дієсл., Бо чуло: він, як вітер, крилатіє-росте (В. Корж 45, 

с. 27 # 1972). 

Крилатолистий, прикм., Соняхи мої, такі містичні, / скільки з вами провела 

я літ? / Чом тепер, скажіть, крилатолисті, / стала ніби я чужа для вас? 

(М. Дружко 16, с. 21 # 2001). 

Крилоорлий, прикм., І куди летиш ти, крилоорлий, / На вітрилах стиглого 

тепла? / Степе мій, як світ зорі, просторий, / Ти в мені до грудочки                 

й стебла! (М. Чхан 75, с. 21 # 2007). 

Критикани-ханиги, ім., множ., Було це задовго, пригадую я, до «відлиги», / 

Тоді зацно правили бал критикани-ханиги (Ю. Кириченко 33, с. 231 # 1997). 

Кричати-мовчати, дієсл., «Щастя бавилось та й розбилося…», – / Сам до 

себе кричу-мовчу (Ю. Кириченко 30, с. 217 # 2002); Знебудься, клятий 

потороче, / Хоч в час, коли кричу-мовчу (Ю. Кириченко 32, с. 30 # 2000). 

Крихкозубий, прикм., див. Березнево. 

Крицевотонно, присл., див. Зурбанізований. 

Крицезвонний, прикм., див. Громовінь. 

Крісельно-номенклатурний, прикм., І хоч не надто вже статурний, / Але – 

міцніший за Союз, / Раз крісельно-номенклатурний / Зберіг по день сей свій 

огуз…(Ю. Кириченко 33, с. 111 # 1997). 

Крутоломний, прикм., Вітровіїв осатанілих / крутоломні лихі сліди 

(В. Корж 41, с. 19 # 1987). 

Крутосхилистий, прикм., На цьому божевільнім літаку / Тебе так довго 

навсібіч жбурляло, / І тільки віра на ногах тримала / У тому 

крутосхилистім витку (Г. Світлична 59, с. 23 # 2003).  

Круточолість, ім., ж. р., Вітаю круточолість чуваша: / На сонячність 

наструнчена душа…(Ю. Кириченко 24, с. 40 # 2008). 

Кручі-перелоги, ім., множ., Через яри по кручах-перелогах, / І знов у небо 

весь табун майне (Н. Нікуліна 52, с. 49 # 1981) 

Ксерокскопити, дієсл., <син. до узуал. ксерокопіювати, утворений 

поєднанням іменника ксерокс та інд.-авт. дієслова копити, що, вочевидь, 

походить від ім. копія> А той чортяка б’є у дзвони, / собори милує старі, / 

малює й продає ікони / і ксерокскопить Псалтирі (В. Корж 40, с. 419 # 2010). 

Кульки-очі, ім., множ., Коротка шерсть на загривку стала сторч, у чорних 

кульках-очах запеклася злість, собака загавкав (В. Савченко 56, с. 275 # 

2004). 

Кумедно-тривожний, прикм., Довго сидів перед старим годинником                  

з кумедно-тривожною зозулею (М. Зобенко 21, с. 78 # 1993). 

Курортно-сонячний, прикм., З курортно-сонячного царства я їхав потягом 

назад (В. Сіренко 64, с. 17 # 2009). 

Куцоштанія, ім., ж. р., Гей, поети, то гарна річ: Уявити себе, ну, скажімо, 

Івасем-Телесиком… Гуси, гуси, мої гусенята, – І вже крила гребуть /             
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У країну предтеч – Куцоштанію, / Не біда, що чужі – крилята (Грипас 6, 

с. 26 # 1989). 

Кучма-ленд, ім., ч. р., Де продаються недорого сукні усіх кольорів райдуги    

й усіх розмірів, а не тільки для ліліпутів, як у нашому постсовковому Кучма-

ленді   (Леся Степовичка 69, с. 32 # 2007). 

Кшталтніший, прикм., Цей камінь з-поміж інших / Кшталтніший і на 

дотик мов тепліший (Н. Нікуліна 52, с. 36 # 1981). 

Лавчата, ім., множ., див. Жовто-фіолетово. 

Лагідно-осінній, прикм., Останні квіти лагідно-осінні (Н. Нікуліна 51, с. 124 

# 2000). 

Лагідно-пронизливий, прикм., Стояв чоловік з якимсь лагідно-пронизливим 

поглядом (М. Зобенко 21, с. 47 # 1993).   

Лада-весна, ім., ж. р., І парують поля, як жертовники Лади-весни 

(Н. Нікуліна 52, с. 53 # 1981) 

Лампадки-альтанки, ім., множ., У біленьких лампадках-альтанках картярів 

димлять папіроски (Леся Степовичка 71, с. 44 # 2003). 

Лампадово, присл., І срібний дзвін впаде лампадово / У тишу древностей 

церковних (М. Дружко 14, с. 61 # 2012). 

Лампаситий, прикм., Генерали – у окопах? / Дід Сюжет здійняв брову: / 

Тирлуючись при Езопах, / Знав лампасисту братву (Ю. Кириченко 26, с. 75 # 

2009). 

Лампи-сонечки, ім., множ., Металевий торшер з гнучкими «лапами»              

і кількома лампами-сонечками, які нагадують сталеві соняшники (Леся 

Степовичка 69, с. 147 # 2007). 

Ласкаво-догідливий, прикм., Владька життєрадісний і любить усіх, 

ласкаво-догідливий з новоприбулими іноземцями (Леся Степовичка 68, с. 20 # 

2012). 

Ласкаво-агресивний, прикм., Ласкаво-агресивний наступ (Леся Степовичка 

69, с. 30 # 2007). 

Ласкаво-відвертий, прикм., Хай гляне у очі ласкаво-відверті (С. Бурлаков 4, 

с. 30 # 1987).  

Ласкаво-жаский, прикм., Його голос насунув / ласкаво-жаским передгроззям 

(Леся Степовичка 71, с. 73 # 2003). 

Ласкаво-звабний, прикм., Я затремтіла всім тілом від ласкаво-звабних 

вібрацій його голосу (Леся Степовичка 68, с. 292 # 2012). 

Ласкавокрилий, прикм., Та вже схилилась над бійцем вкраїнська хата / 

ласкавокрилим сонцем доброти (С. Бурлаков 3, с. 34 # 1988). 

Ласкаво-хижо, присл., Чергова ласкаво-хижо всміхається до мене (Леся 

Степовичка 70, с. 241 # 2007). 

Ласогубо, присл., А як же ягнятком просився у гості, / Облизуючись 

ласогубо (Ю. Кібець 34, с. 483 # 2005) 

Ластівочень, ім., ч. р. <синонім до квітня> (М. Дяченко 19, с. 124 # 2008). 

Латаноштанний, прикм., На полі чекання / босоноге, латаноштанне, / 

спинилось моє покоління (В. Корж 41, с. 205 # 1987). 
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Лебедьонок-білокрил, ім., ч. р., У воронічім гнізді без нарікання / Поселився 

лебедьонок-білокрил (Ю. Кириченко 30, с. 169 # 2002). 

Легінь-день, ім., ч. р., І легінь-день не мружитись не міг, / І міжник-вечір 

задихавсь від бігу, / Бо забіліло поле… (С. Бурлаков 4, с. 79 # 1987). 

Легкосяйний, прикм., Спіши на свято осені, кохана, й повертайся – /            

В далеку весну, в легкосяйні оболоні (В. Грипас 7, с. 34 # 1983). 

Лелечень, ім., ч. р. <синонім до квітня> (М. Дяченко 18, с. 124 # 2008). 

Лжезолотий, прикм., Всевишній досвід пану дав яскравий, / А щастя 

присудив – лжезолоте (Ю. Кириченко 31, с. 53 # 2000). 

Лжекраса, ім., ж. р., Та врешті витисли, як з каменя росу, / 

псевдонатхненних істин лжекрасу (В. Корж 41, с. 55 # 1981) 

Лжелебеді, ім., множ., Живемо, як лжелебеді, в парі, / Крила болю давно не 

свої… (Ю. Кириченко 28, с. 43 # 2005). 

Лжеленінський, прикм., Тримає віжки й досі ще Мушкетик, / Хоч вітер збив 

лжеленінський кашкетик (Ю. Кириченко 33, с. 47 # 1997).  

Лжелюди, ім., множ., Годувала із власних грудей – Для кривавих утіх 

лжелюдей (Ю. Кириченко 28, с. 30 # 2005). 

Лже-Особа, ім., І скільки він спатиме? – поцікавилася лже-Особа 

(В. Савченко 56, с. 205 # 2004). 

Линути-плинути, дієсл., Тільки лине-плине повінь (В. Корж 41, с. 198 # 

1987). 

Листвянограй, ім., ч. р., У золотім листвянограї, / Як в довгім спаласі вогню 

(Г. Світлична 60, с. 267 # 1989). 

Листолетний, прикм., Ритм державний я чув над німою Оріллю /                    

в листолетному лісі, де світились в імлі дерева (В. Корж 43, с. 56 # 1981). 

Листопад-бородань, ім., ч. р., Листопад-бородань взяв сталеву косу, / 

Косить клени й гриби, косить хмари й росу. / Потім охрою буде снопи 

фарбувать / І снопи ті у копи складать-формувать (Ю. Кібець 39, с. 41 # 

1976). 

Листосмерть, ім., ж. р., Летять листки погаслі та впокорені, / А суть 

незмінно зберіга своє: / Летять листки, але працюють корені /                        

І Листосмерть оновленням стає (М. Чхан 74, с. 112 # 2007). 

Листотал, ім., Там, поміж тисячі свічад, / Як в остигаючому тиглі, / Не небо 

– перелітний сад, / Не листотал – громи притихлі (І. Данилюк 12, с. 22 # 

1982). 

Лихварі-прихватизатори, ім., множ., Сурми грали – сум збирали: / 

лихварям-прихватизаторам нашу долю / в час розплати за доляри продавали! 

(В. Корж 40, с. 162 # 2010). 

Лихоборець, ім, ч. р., Квіти несуть лихоборцю (Корж 41, с. 142 # 1987). 

Лиховії, ім., множ., Його не стерла ні війна, / Ані жорстокі лиховії, / Ані 

репресій лютий жах, / Ні дні страшні голодомору (М. Яланська 81, с. 15 # 

2004). 

Лицедій-характерник, ім., ч. р., Невідомий нікому в місті, / фантазер, 

лицедій-характерник, / деміург паралельного світу  (Леся Степовичка 70, 

с. 36 # 2007). 
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Лід-підлабузник, ім., ч. р., Тепло війнуло віями раптово: / лід-підлабузник         

в озері розтав (Ю. Кібець 38, с. 26 # 1982) 

Лірність, ім., ж. р., Кроки, неба відкритість, / Хоч хмарка, хоч сонця 

промінь, / Мелодій високих лірність, / Веселий дітей гомін (О. Ігнатенко 22, 

с. 157 # 2006). 

Лірно, присл., Вітер мене любить, / Вітер мені вірний, / Він був, він такий 

буде, / Він грає мені лірно (О. Ігнатенко 22, с. 29 # 2006). 

Ліроструни, ім., множ., На лірострунах моєї душі / Акорд натхнення 

терпкого знайду – / Чи на кохання а чи на біду (М. Дружко 15, с. 29 # 2003). 

Літак-старожил, ім., ч. р.  …Помахав і справжнісінький срібний літак-

старожил (Ю. Кібець 38, с. 25 # 1982). 

Літак-труна, ім., Японські камікадзе в день польоту цю квітку клали у літак-

труну (Ю. Кібець 38, с. 15 # 1982). 

Літери-ножі, ім., множ., Книги на старому стелажі / Ниньки чомусь всі такі 

чужі. / Неспроможне серце окропити гайдамацькі літери-ножі 

(Ю. Кириченко 30, с. 225 # 2002).  

Літбрат, ім., ч. р., зневажл., <посередній журналіст, який мріє приєднатися 

до «письменницької братії»>: Сидів літбрат на лавочці причільній, / Аж поки 

не проліз в «Дніпро вечірній» (Ю.Кириченко 33, с. 149 # 1997).  

Літгород, ім., ч. р., Борис Петрович Рогоза / Зна добре, де й чия коза / Щипа 

капусту / В літгороді: Він – за редактора навроді…(Ю. Кириченко 33, с. 178 

# 1997). 

Літколгоспівський, прикм.. Біль – мій огир: він то тут, то там – / Всупір 

літколгоспівським китам (Ю. Кириченко 28, с. 22 # 2005). 

Літміщани, ім., множ., Що ви знаєте, літміщаночки й літміщани різних 

мастей / Про той промінь, що спить на ганочку, / Коли зорі чекають вістей 

(Ю. Кібець 34, с. 325 # 2005). 

Літміщаночки, див. Літміщани. 

Літмозолі, ім, множ., Прийшов, аби сказать: « Я – Ковалів. / Позичте крему 

для літмозолів» (Ю. Кириченко 33, с. 160 # 1997). 

Літозбір, ім., ч. р., див. Зваб-клечінь.  

Літтусовка, ім., ж. р.,  див. Деци-метри. 

Літудав, ім., ч. р., <бувалий, досвідчений, впливовий митець, який несе 

небезпеку для молодих талантів>: І хоч ця кобра вже не молодава, / Та 

спокусила в твані літудава  (Ю. Кириченко 33, с. 89 # 1997). 

Ліхтарі-канделябри, ім., множ, У 1930-х зі своїми величними ліхтарями-

канделябрами ця важлива й широка міська артерія стала тріумфальною 

вулицею хазяїв Третього рейху (Леся Степовичка 69, с. 208 # 2007). 

Лобуряка-вітровій, ім..,ч. р., …Де сонце на гілках плете мережку, / Й пустує 

лобуряка-вітровій (М. Яланська 81, с. 12 # 2004). 

Лодії-човни, ім., множ., Це ж за нами так вони побиваються: /  наші лодії-

човни не квітчаються (В. Корж 42, с. 78 # 1984). 

Лопухом’ята, ім., див. Захалявність. 

Лукаво-їдкий, прикм., І ворухнеться гризот печерних / Гостре лукаво-їдке 

жало (Г. Світлична 61, с. 168 # 1988). 
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Лукавохребетний, прикм., Одійди від мене геть, / лукавохребетна 

магічносте суму (М. Дяченко 19, с. 45 # 2008). 

Луки-левади, ім., множ., див. Будні-паради. 

Льодохолодини, ім., Якщо поезія цурається людини, / В душі у неї 

льодохолодини,  / Які бракує моці розтопити, / Як і жар-птицю в ночвах 

утопити (Ю. Кириченко 26, с. 145 # 2009). 

Любовно-собачий, прикм., Я давно не пестила людей любовно-собачими 

очима (Ю. Купіч 50, с. 44 # 2012).  

Любомудр-старшина, ім., ч. р., Усміхався до нас любомудр-старшина, / Вус 

торкаючи хвацько : «Є турчанка одна…» (Ю. Кириченко 29, с. 12 # 2003). 

Людець, ім., – Хто тобі сказав, що він людина? Людець! А точніше – 

недолюдок (Савченко 57, с. 245 # 2004). 

Людина-воїн, ім., ч. р., Бо на просторах Батьківщини, / де пломенів 

священний бій – / Людина-воїн, мов зернина, / Безсмертна в сутності своїй 

(Ю. Кібець 37, с. 23 # 1985). 

Людино-таргани, множ., <грабіжники>  Після наряду смердить хлором, та 

все ліпше, аніж тими людино-тарганами  (Леся Степовичка 69, с. 75 # 2007). 

Людоборці, ім., ч. р., див. Велетні-пороги. 

Людогризи, ім., множ., І власну сутність людогризів не втілювали в імена: / 

ні Анонімів, ні Обрізів, ні Саботажів світ не зна… (В. Корж 45, с. 92 # 1972). 

Люлька-файка, ім., ж. р.  Є ще люлька-файка! А в Дніпрі – вода 

(І. Сокульський 67, с. 128 # 1997). 

Люлька-човен, ім., ч. р., Хвилі, які досі лагідно погойдували люльку –човен, 

тепер кидають його з гребеня на гребінь (В. Савченко 56, с. 167 # 2004). 

Люто-несамовито, присл.,  Вітер дерева гне до землі / люто-несамовито 

(В. Корж 41, с. 12 # 1987). 

Людства, ім, множ., див. Безжально-величний. 

Лякальник, ім., ч. р., А донощиків і стікачів, цькувальників і зацькованих, 

лякальників і заляканих… нехай їх Бог розсудить! (Леся Степовичка 72, с. 95 

# 2000). 

Ляпавка, ім., ж. р., Маленькі трупики сухих мух, що їх ляпавкою вбивав, 

поприсихали до підвіконня (Леся Степовичка 70, с. 157 # 2007). 

Мавка-осінь, ім., ж. р., Художнице, чаклунко, мавко-осінь, / малюй, чаклуй      

і владним зором клич (Н. Нікуліна 51, с. 113 # 2000). 

Мазохісти-роботоголіки, ім., множ., Я знала, що німці старанні, але ці 

Вальтер Гіммель і Штефан Пфутцке були, мабуть,  якісь надзвичайні 

мазохісти-роботоголіки (Леся Степовичка 68, с. 391 # 2012). 

Маестро-клен, ім., ч. р., Музичить натхненний маестро-клен, / Душа 

цвіркуна в нім живе незримо (Г. Світлична 61, с. 136 # 1988). 

Май-надвечір’я, ім., с. р., Стоживописне май-надвечір’я (М. Дяченко 19, 

с. 10 # 2008). 

Майстер-мусульманин, ім., ч. р., Буває, дивишся на килим, зітканий руками 

майстра-мусульманина, милуєшся його орнаментом, а смисл малюнка не 

збагнеш (В. Савченко 57, с. 100 # 2004). 
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Мак-дикосій, ім., ч. р., День проскакав на коні – / Мак-дикосій в стремені… 

(Ю. Кириченко 29, с. 76 # 2003).  

Макрокрематорій, ім., ч. р., А що? Візьми модерний холодильник / Із віку, що 

неквапно пережив / Берези, Освенціми, Бухенвальди / І макрокрематорій – 

Хіросіму (В. Корж 46, с. 34 # 1971). 

Маленькі-сіренькі, ім., субстант., Мені приємніше вважати своїм шефом 

Гвідо Кремера, аніж оцих маленьких-сіреньких, що звідучора вже вдруге 

беруться керувати мною (Леся Степовичка 70, с. 220 # 2007). 

Маліти, дієсл., Не кожному дарований Сальєрі – / для цього треба Моцарта, 

/ а нам заздрісники усе дрібні судились, / у боротьбі з яким ми малієм 

(Н. Нікуліна 51, с. 78 # 2000). 

Малярка-осінь, ім., ж. р., Дрібних дощинок незугарним крапом, / Останнім 

тужним криком журавля / Дописує свої бліді естампи / Тонка малярка-осінь  

(Г. Світлична 61, с. 176 # 1988). 

Мандриківсько-русіжен, прикм., <перший складник новації походить від 

назви с. Мандриківка, друга – спотворена транскрипція слова російський> : 

Зверхньо дивляться дами поважні – / В них мандриківсько-русіжен сленг 

(І. Данилюк 9, с. 272 # 2005). 

Маритися-снитися, дієсл., Що там мариться-сниться зловісному круку 

(В. Корж 46, с. 37 # 1971).  

Манити-кликати, дієсл., Церковний дзвін так і манить-кличе мене 

(М. Зобенко 21, с. 11 # 1993). 

Маскарад-колоски, ім., множ., – Приберіть маскарад-колоски: тут хазяїн – 

орел-двоголовий! (І. Сокульський 67, с. 34 # 1997). 

Масно-рум’яний, прикм., Масно-рум’яні картопляні деруни (І. Данилюк 9, 

с. 12 # 2005). 

Мастак-невдаха, ім., ч. р., …Поважають Дзюбу цвяхи, / Він у слові 

молоток… / Ниньки в мастака-невдахи / В творчості новий виток 

(Ю. Кириченко 27, с. 131 # 2009) 

Матінка-багачка, ім., ж. р., Чи знала ти, що підеш, як жебрачка, / І будеш 

христарадить по дворах? / Потрібна дітям матінка-багачка, / убогу – 

продадуть, зведуть на прах (М. Дружко 16, с. 7 #  2001). 

Машини-звірюгани, ім., множ., Страшні вбивчі машини-звірюгани повзли    

і повзли вперед (М. Яланська 80, с. 13 # 2005). 

Медово-соковитий, прикм., Сад розквітав медово-соковитими черешнями 

(М. Зобенко 21, с. 55 # 1993). 

Менестрель-анатом, ім., ч. р., Фатальним фантомом – Труна                          

з менестрелем-анатомом. / Гвинтом корабельним гребним / За ним 

бурунився натовп (І. Данилюк 9, с. 266 # 2005). 

Менти-правдоборці, ім., множ., Ти не з виштовханих у плечі ментів-

правдоборців бува? (І. Данилюк 9, с. 89 # 2005). 

Мертводухість, ім., ж. р., Етнічний калічили хребет нації, / Осмислено, не 

без грації… / Результати давно відомі – Мертводухість газдує в домі… 

(Ю. Кириченко 27, с. 168 # 2009). 
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Мертволакований, прикм., У мурах цього кабінету, обшитого 

мертволакованою деревиною (І. Данилюк 9, с. 121 # 2005). 

Мерці-академіки, ім., множ., Запідозрили в дисертації безпосильні 

запозичення з праць провідних мерців-академіків (І. Данилюк 9, с. 121 # 

2005). 

Метало-смерчі, ім., множ., І плавиться душа, карбована метало-смерчами 

(Леся Степовичка 71, с. 34 # 2003). 

Меткоокий, прикм., І чого взагалі – отака меткоока! – / Не надбала ні стін, 

ані теплої печі (Ю. Кібець 37, с. 46 #1985). 

Милозвукий, прикм., Сяє в будні, як на свято, милозвука таїна (В. Корж 41, 

с. 62 # 1981).  

Миттєво-чоловічий, прикм., Забувши все миттєво-чоловіче, / чи спогада, 

хоча би як колишнє – / мою (схололу) кров, / мої (погаслі) вічі (І. Сокульський 

67, с. 238 # 1997). 

Міднодзвін, ім., ч. р., Скільки разів міднодзвін ридав! / Скільки сміявся він! / 

Та загубив собор златоглав / Після погрому дзвін (Ю. Кібець 34, с. 84 # 2005). 

Міжник-вечір, ім., ч. р., див. Легінь-день. 

Мілі-метри, ім., множ., див. Деци-метри. 

Мілкодушшя, ім., с. р., Хіба не тішить? Мілкодушшя / Хіба, скажіть, не 

улеща?  (Г. Світлична 60, с. 131 # 1989). 

Мільйновічний, прикм., Мільйновічний кристалічний щит (С. Бурлаков 5, 

с. 14 # 1987). 

Мільйонноголовий, прикм., Червоне для компартійця було не просто 

кольором, а кров’ю марксистсько-ленінського вчення, що струмувала 

мільйонноголовим тілом невидимою рідиною (В. Савченко 58, с. 103 # 2000). 

Мільйонноусто, присл., То революція ішла мільйонноусто – / утвердити         

в нараді свій народ (С. Бурлаков 3, с. 168 # 1988). 

Мініколо, ім., с. р., Колотає бубена мініколо  / І молодиками дзвенять 

підкови (М. Чхан 75, с. 4 # 1973). 

Міні-хатки, ім., множ., А по другій бік річки – зграйка веселкових міні-хаток 

з дерева (М. Зобенко 21, с. 51 # 1993). 

Місяцебровий, прикм., Місяцеброва Віолетта готова до більш сміливих 

стосунків (І. Данилюк 9, с. 120#  2002). 

Місяць-вродливець, ім., ч. р., Буде в піднебессі / Квітнуть несказанно / 

Місяця-вродливця / Повновидий герб (Ю. Кібець 37, с. 11 # 1985). 

Місяць-маляр, ім., ч. р., <назва поезії> (Ю. Кібець 34, с. 360 # 2005). 

Місяць-яничар, ім., ч. р., А місяць-яничар старезним дідом / Дививсь на нас 

з-за кленів та беріз (Ю. Кириченко 30, с. 219 #  2002). 

Многодумно, присл., Горнеться дума до думи, мій брате, / так многодумно 

нам в думі одній! (В. Корж 43, с. 75 # 1981). 

Многотемний, прикм., Боротьба многотемна (І. Сокульський 67, с. 245 # 

1997). 

Многотерпний, прикм., Сьогодні весь у втіленні новім / Нехай же буде         

в міру многотерпним (І. Сокульський 67, с. 96 # 1989). 
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Многотруддя, ім., с. р., В наші дні борні і многотруддя / Так суворо 

мовляться слова (Г. Світлична 60, с. 76 # 1989). 

Мовчати-німувати, дієсл., Мовчить-німує юна калина / З сивим байраком 

(Ю. Кириченко 29, с. 118 # 2003). 

Мовчінь, ім., Торкнусь долонею – то облетиш неначе, / поринеш 

спохмарніло у мовчінь,  / мов скажеш: «Що за ніжності телячі? / Суворість 

– ось достоїнство мужчин» (В. Корж 43, с. 107 # 1981). 

Мозок-комп'ютер, ім., ч. р., Мозок-комп'ютер Компанійця видав 

несподівану інформацію (В. Савченко 56, с. 208 # 2004). 

Молекули-душі, ім., множ., Чи свято космічної зустрічі двох подібних 

молекул-душ (Леся Степовичка 73, с. 26 # 1998). 

Молодан, ім., див. Кінь-буйногривець. 

Молодась, ім., ч. р., Про шостого і говорити зась: / Такий собі безвусий 

молодась  (Ю. Кириченко 29, с. 128 # 2003). 

Молочноокий, прикм., Там лошатко молочнооке / Ген вибрикує у траві 

(Г. Світлична 59, с. 20 # 2003). 

Мордодзвони, ім., множ., див. Верховнозрадний. 

Мордопис, ім., То дарма, що з мордопису – геть рудий (Ю. Кириченко 29, 

с. 25 # 2003).   

Море-океан, ім., див. Борисфен-Дніпро. 

Мороз-заздрісник, ім., ч. р., А мороз-заздрісник наїжачився злісно, / Бо 

дарунки усі він неждано проспав. / Чарівниця-зима віддала йому кросна, / 

Щоб на шибах узори старанно зіткав (Н. Нікуліна 51, с. 147 # 2000). 

Мороз-сльоза, ім., А ми прийдем мороз-сльозу вогнем розтопити, / Будем 

жати чорне жито і наливку пити (Ю. Кириченко 30, с. 8 # 2002). 

Моторошно-предковічний, прикм., А місяць виплива щонічно / він 

величезний – ой-ой-ойх ! / – аж моторошно-предковічний (Леся Степовичка 

71, с. 90 # 2003).  

Мревість, ім., ж. р., див. Багрецевість. 

Мудро-працьовитий, прикм., Як бджоли мудро-працьовиті несуть нектар 

до теплих сот (С. Бурлаков 5, с. 67 # 1987). 

Мужньолиций, прикм., Твій царственний ескорт – не вої мужньолиці, / 

Побіч крил твоїх – мишильди й упирі... (Ю. Кириченко 30, с. 3 # 2002). 

Музейно, присл., І заклякли розпачем столітнім, / Журяться незрушно – аж 

музейно: / Як це сталось з тихим поколінням –  / Гнали в небо, а звернули        

в землю? (М. Чхан 74, с. 77 # 2007). 

Музонька, ім., ж. р., Критики, які колись цькували / Стуса, Вінграновського, 

Драча, – / Замість пер / Хапались за кувалди, / А супроти – Музонька, 

дівча…(Ю. Кібець 34, с. 455 # 2005). 

Мушлеподібність, ім., ж. р., Я ще не звик до твоєї таємничої 

мушлеподібності   (Ю. Купіч 50, с. 41 # 2012). 

М’ясожерство, ім., с. р., Вже його не спинити, / бо інстинкт м’ясожерства  

– то рушій безвідмовний, / той, що кидає натовп в дикий морок засліплень 

(Н. Нікуліна 51, с. 35 # 2000).  
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Набережна-автоманка, ім., ж. р., Вийшов з Дніпра туман / вистелив берег 

м’яко, / німо кляла сивий бран / набережна-автоманка (В. Корж 41, с. 39 # 

1987).  

Навстіжність, ім., ж. р., І зрозумію всю його навстіжність, / І всю його 

журботу вікову (С. Бурлаков 2, с. 192 # 2004). 

Наглядачі-підганяйли, прикм., І ніяких криків, наглядачів-підганяйлів (Леся 

Степовичка 68, с. 27 # 2012). 

Наглядачки-підслухачки, ім., множ., Я пробую ще раз віднайти Хельмута 

через двох коридорних дам – наглядачок-підслухачок (Леся Степовичка 70, 

с. 255 # 2007). 

Надієньки, ім., множ., див. Думи-гуси. 

Надреально, присл., Бачать чужовчені крізь комет замети / Світлові 

потоки – надреально чесні – / Просто неймовірні, просто незаконні (М. Чхан 

75, с. 43 # 1973). 

Надрив-натуга, ім., Вагон для нього, ніби місце лобне, /  Ще мить – і від 

надрив-натуги лопне, / Так шпарить, як на мітингу Махно (І. Данилюк 9, 

с. 284 # 2005). 

Надсейсмічно, присл., Аж за Київську Русь видно, вітром гірким війнуло, / 

Світовий землетрус надсейсмічно гряде війною (Корж 46, с. 12 # 1971). 

Надчеканний, прикм., Так буває: відлига чи просвіт віконний, / Дотик твій 

надчеканний зриває чеку (М. Дружко 14, с. 56 # 2012). 

Найдовічніший, найвищ. ст. пор. прикм., Неминуще – маленькі земні 

розкоші: / Хліб і втомонька – рук найдовічніша ноша (Г. Світлична 59, с. 61 # 

2003). 

Найпожежніше, присл., Сьогодні найпожежніше / В серці Філіппа 

Блайберга, / Сьогодні найприреченіше почувається йому (В. Корж 47, с. 20 # 

1969). 

Найприреченіше, присл., див. Найпожежніше. 

Наївно-білий, прикм., див. Весна-шаманка. 

Наївно-мудрий, прикм., Наївно-мудра таїна, / Обфілософлена одвіку: / Як 

звешся гордо чоловіком, / Тоді тобі я – не жона ( Ю. Купіч 50, с. 55 # 2012).  

Найосінніший, найвищ. ст. пор. прикм. <останній, прощальний>: Напиши 

найосінніший в світі лист, нехай мені буде важко (М. Дяченко 19, с. 138 # 

2008). 

Найсерпневіший, найвищ. ст. пор. прикм. Буде вечір, як геній. / І все, як 

колись: найсерпневіше літо, цілунки…ромашки…(М. Дяченко 19, с. 137 # 

2008).  

Напівбездоганний, прикм., …Напівбожевільний, напівбездоганний, / До 

всього ще має характер органний… (Ю. Кириченко 27, с. 12 # 2009). 

Напіввивести-напіввинести, дієсл., Бранця напіввивели-напіввинесли             

з кімнати (Н. Дев’ятко 13, с. 62 # 2007). 

Напівбосяк, ім., ч. р., Але Фідель – не характерник: / Він може так і може 

сяк – Напівмитець, напівбосяк… (Ю. Кириченко 33, с. 58 # 1997). 

Напівглум, ім., ч. р., Жіночність вранішнього моря – / Напівнадія, напівглум 

(В. Грипас 8, с. 42 # 1975). 
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Напівмитець, ім., ч. р., див. Напівбосяк.  

Напівнадія, ім., ж.р., див. Напівглум. 

Напівобшук-напівдопит, ім., ч. р. Як розповідав Ткач, це був дивний 

напівобшук-напівдопит у присутності двох свідків (В. Савченко 57, с. 254 # 

2004). 

Напівпоблажливо, присл., Наташа поглянула на мене напівцікаво, 

напівпоблажливо (Леся Степовичка 69, с. 254 # 2007). 

Напівстихійний-напівсвідомий, прикм., Чи у середньому шкільному віці 

напівстихійний-напівсвідомий спротив (Леся Степовичка 72, с. 64 # 2000). 

Напівскіф, ім., ч. р., І що йому ті афінян докори, – Чому, мовляв, їх судить 

напівскіф? / Він – Демосфен. Йому моря і гори ще за життя створили вічний 

міф (Ю. Кібець 34, с. 40 # 2005). 

Напівтуристський-напіввійськовий, прикм., Ткач був у своєму 

напівтуристському-напіввійськовому костюмі з тонкої платівки 

(В. Савченко 57, с. 314 # 2004). 

Напівукрасти, дієсл., Ще не прибравсь в буденність твій цілунок, / Який         

у щастя я напівукрав (Ю. Кириченко 30, с. 169 # 2002).  

Напташити, дієсл., <новотвір характеризує здатність дівчини натхненно 

щебетати мовою кохання> А чи мовчки побрести в очерета, / Де напташив 

був торік її вуста? (Ю. Кириченко 29, с. 25 # 2003).  

Напівцікаво, присл., див. Напівпоблажливо. 

Нарада-поминки, ім., В перші дні аварії скликали їх на нараду-поминки 

(М. Зобенко 21, с. 23 # 1993). 

Нарікати-обурюватися, дієсл., А все від того, що він справедливо нарікав-

обурювався тим, що історію України викладали в місцевому вузі російською 

мовою (М. Зобенко 21, с. 14 # 1993). 

Народ-кріпак, ім., ч. р., Не завжди він був пам’ятником, – так! – / відчути 

легко пульс живої плоті, чоло пізнать у грозовій скорботі, / чоло, що вимріяв 

народ-кріпак, / щоб пробудитись в бунтівній щедроті (В. Корж, 42, с. 25 # 

1984). 

Народ-титан, ім., ч. р., Це звівся народ-титан пісню життя творити 

(В. Корж 45, с. 40 # 1972). 

Насмішниця-доля, ім., ж. р., В руках потримавши, насмішниці-долі / Його 

повертаємо легко ми (Г. Світлична 62, с. 69 # 1987). 

Насторожено-німий, прикм., І тиша насторожено-німа / Нещадно 

відраховує хвилини (І. Данилюк 9, с. 268 # 2005). 

Наташинці, ім., множ., «Наташинці» зрізають оригінальні лейбли                   

і пришивають нові (Леся Степовичка 69, с. 256  # 2007). 

Натривожено-тихий, прикм., Десь ополудні скресла крига, в берегах 

запручалась вода, / і земля натривожено-тиха в чистім полум’ї дня – молода 

(В. Корж 43, с. 143 # 1981). 

Натхнення-диво, ім., с. р., У когось душа, як нива, А в іншого – п’ядь піщана. 

/ Буває натхнення-диво, Буває натхнення-рана (М. Дружко 14, с. 26 # 2012). 

Натхнення-рана, ім., ж. р., див. Натхнення-диво. 
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Небеснобровий, прикм., Плекаймо дерево тужаве, / Небесноброве та – 

земне…/ Нехай чоло його Держави / Господній перст не омине! 

(Ю. Кириченко 29, с. 111 # 2003).  

Небесно-земний, прикм., В наших поглядах це безмежжя, незбагненне, 

небесно-земне (Н. Нікуліна 51, с. 44 # 2000). 

Небеснолиций, прикм., Як зіронька в Дніпрі вмивала вроду, / Така 

небеснолиця, молода, / Князь Ігор повертався із походу: / Земля його вітала    

і вода…(Ю. Кириченко 29, с. 130 # 2003). 

Небизна, ім., ж. р., Око темряви, ти не відаєш позаобрійних слів небизни 

(І. Сокульський 67, с. 196 # 1997). 

Небовисся, ім., с. р., Зозулин голос за горбом потух, / Вже прозелень 

втяглась у небовисся, / А равлик, круто загвинтивши рух, / За гілку, не 

розквітлу ще, вчепився (С. Бурлаков 4, с. 73 # 1987). 

Небозрячий, прикм., Вже небо – в розколині брил, / Вже день розколошкує 

сплячих… / Життєпис порубаних крил / Чекає очей небозрячих! 

(Ю. Кириченко 29, с. 86 # 2003); В світі неприхильному й складному / 

Небокрило не мені одному. / Хоча й повезло мені, одначе: / Несу в дзьобі слово 

небозряче…(Ю. Кириченко 25, с. 95 # 2009). 

Небокрилий, прикм., Хоча і в нім, повір мені, немало / Пташат із 

небокрилими очима (Ю. Кириченко 30, с. 86 # 2002); Ні! Безсмертна душа на 

псявір має триста шаблюк, / На шляхах небокрилих – Орел і Орленко,             

й Орлюк (Ю. Кириченко 29, с. 9 # 2003) 

Небокрилити, дієсл., А в час громовиць, коли смерть «обживала» окола, / 

Пробилась та квітка, як свідчить легенда, / Крізь попіл сердець степових – 

/Аби обізватись в долонях Тетяни Пати, / Чий цвіт небокрилить ще й досі 

тим птахом, що тужить-рида на калині (Ю. Кириченко 32, с. 35 # 2000). 

Небокрило, присл., див. Небозрячий. 

Неболюбці-крани, ім., множ. (В. Грипас 8, с. 30 # 1975). 

Небоплин, ім., ч.р., Уловити днів напругу, / Мову хвиль збагнуть привітну /     

І в очах твоїх прогнути / Велетенський небоплин (С. Бурлаков 3, с. 181 # 

1988). 

Небораки-телепні, ім., множ., Ти скажи їй, як цей тупик прозвали оті 

небораки-телепні зі своїми волами (М. Зобенко 21, с. 97 # 1993). 

Неботрус, ім., ч. р., І неймовірний неботрус  / Примари хмар жбурляв над 

нами (В. Корж 46, с. 55 # 1971). 

Невагомо-важучій, прикм., У невагомо-важучім світі / Космонавту 

приснився дощ  (С. Бурлаков 3, с. 30 # 1988). 

Невилазь, ім., ж. р., див. Не злякає хащівна невилазь, / Не зупинить гілка 

шпичаками (М. Чхан 74, с. 88 # 2007). 

Невимовно-журний, прикм., Невимовно-журна / Виростає востаннє 

побілена /  Хатня стіна (І. Данилюк 9, с. 270 # 2005). 

Невтелепа, ім., спіл. р., <від втелепати «зрозуміти»>: Я була 

«нездійминога», «невтелепа». У такий спосіб вона піклувалась про моє 

виховання (Леся Степовичка 69, с. 43 # 2007); На тебе кухоль не настачиш, 

нездійминого, будеш тепер боса ходити (Леся Степовичка 70, с. 170 # 2007)  
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Невщербленість, ім., ж. р., Вічне море народжує вічна краплина, /                 

А невщербленість щиро його налива (М. Чхан 75, с. 22 # 1973). 

Недитячо-надривний, прикм., «Взвод, в атаку!» – й підводиться взвод – 

Хлопчаки з недитячо-надривним  «ур-ра-а!» (В. Грипас 8, с. 13 # 1975). 

Недільно-чепурний, прикм., див. Випещено-ніжний. 

Недолюбов, ім., ж. р., Треба прощати недолюбов (Леся Степовичка 69, с. 53 

# 2007). 

Недоступниця, ім., ж. р., Він таки уколошкав ту недоступницю і почувався 

новобранцем (І. Данилюк 9, с. 50 # 2007). 

Недотепа-мораліст, ім., ч. р., Чоророт у вишитій сорочці / З ликом 

недотепи-мораліста (чи пройдисвіта-авантюриста) / Вслід за моїм словом 

сто хортів / Вислав, сатаніючи, в погоню…(Ю. Кириченко 33, с. 9 # 1997). 

Непозиченно-свій, прикм., Цим жестом непозиченно-своїм / Задекларуйте 

порив дочірній…(Ю. Кириченко 24, с. 113 # 2008). 

Незбагненно-голосно, присл., І все-таки в мовчанні сеї ночі / Вуста, мов 

птахи, стрілися співочі. / Так незбагненно-голосно мовчали, / А потім крізь 

сто бід защебетали (Ю. Кириченко 30, с. 216 # 2002). 

Незбіглий, Й мірошник, як завжди, невибритий, / В окраденім козацькім 

витворі / Незбіглим ангелом шуга (І. Данилюк 9, с. 162 # 2005). 

Незвично-єдиний, прикм., Компанія з ностальгічними піснями про літо – 

така незвично-єдина цієї пори року (М. Зобенко 21, с.69 # 1993). 

Незгіркло-димний, прикм., В тому небі незгіркло-димнім / Ти збагнеш своє 

дивне число: / Ти, останній, не був єдиним, / Вас таких – мільйони було! 

(В. Корж 46, с. 26 # 1971). 

Незимовий, прикм., Все частіш вслухаються крізь сльози / В теплий, 

незимовий голос твій  (С. Бурлаков 2, с. 96 # 2004). 

Незникомо-гордий, прикм., Ми – народу незникомо-горда віть, / Козаками 

нас рекли і ви – зовіть…(Ю. Кириченко 29, с. 147 # 2003). 

Незрадливка, ім., ж. р., І сьогодні, незрадливко, є тобі робота – / Січи         

ж псявір на капусту до сьомого поту (Ю. Кириченко 30, с. 8 # 2002). 

Незрадь-зоря, ім., ж. р., Я й досі вірю у незрадь-зорю, / У прохолодь вільшини 

на узгірку (Ю. Кириченко 30, с. 330 # 2002). 

Нейтрально-асамблейний, прикм., Примружились, панове, як слово взяв 

Гончар, – мо’ скаже щось біблійне, нейтрально-асамблейне…(В. Корж 40, 

с. 425 # 2010). 

Некрилатий, прикм., <той, що має атрофовані крила>Я в зоопарк ніколи не 

піду. / Там на неволю дивляться за плату. / Сидить німий, беззубий какаду, / 

а поряд гриф давно вже некрилатий (В. Сіренко 64, с. 16 # 2009). 

Нелітаний, Лежить мій бог з чудним ім’ям Любов, / Нелітані свої зломивши 

крила (Г. Світлична 62, с. 84 # 1987). 

Немислимо-самозреченний, прикм., Щось всюди коїться таке / 

Немислимо-самозреченне (Г. Світлична 63, с. 254 # 1985). 

Немічно-малий, прикм., Ще вчора соловей нам рани гоїв, / А нині – 

вороняччя у вікні… / Я пробував його шугнуть, але / Моє уміння немічно-мале 

(Ю. Кириченко 30, с. 233 # 2002). 
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Ненавиддя, ім., с. р., Припливами любові й ненавиддя / У цьому домі ти 

давно живеш (І. Данилюк 11, с. 118 # 1999). 

Необожевільний, прикм., …Та з якогось необожевільного кубла / долинули 

голоси псевдонімічних коментаторів (В. Корж 46, с. 10 # 1971). 

Неодлюблений, дієприкм., Скільки радості в очах неодлюблених, стільки     

й зір було в ночах не розгублених (В. Корж 41, с. 221 # 1987). 

Неозор’я, ім., с. р., Літати вільно в неозор’ї неба – дарунок літ дитячих 

(В. Корж 41, с. 24 # 1987). 

Неонерони, ім.., множ., Де всі оті кати – неонерони, / що снили нас у землю 

закопать (В. Корж 45, с. 8 # 1972). 

Непозичено-святий, прикм., Знов непозичено-свята / В снігах любов говіє 

(Ю. Кириченко 30, с. 188 # 2002). 

Неприродно-зачаєно, присл., Тримався він неприродно-зачаєно, ніби щось 

приховував (Леся Степовичка 69, с. 39 # 2007). 

Неприховано-поспішливий, прикм., Знайшовся один фірмач, котрому 

набридли неприховано-поспішливі послуги валютних повій (І. Данилюк 9, 

с. 150 # 2005).  

Нерозкомунячений, дієприкм., <заідеологізований> див. Гострореберний. 

Нерозсудливо-гіркий, прикм., А вона до мене вереснем, / а  вона до мене 

жовтнем / прихиляється-голубиться – аж приборканим стаю… / Очі осені 

причіпливі, нерозсудливо-гіркі (В. Корж 41, с.209 # 1987). 

Несміливо-лукавий, прикм., А сонце сяє, котиться, / Несміливо-лукаве. / 

Йому найменше хочеться, / Й найбільше буде слави (Ю. Кібець 35, с. 55 # 

2000). 

Несхмарений, дієприкм., Небо конспекту несхмарене і просторе… / 

Блакить розвеснілого неба (В. Корж 41, с. 147 # 1987).  

Неяблуневоцвітно, присл., <образ-антитеза до індивідуально-авторської 

лексеми П. Тичини яблуневоцвітно> Одному серцю у цьому світі незатишно, 

/ одному серцю у цьому світі непросто, / одному серцю у цьому світі 

неяблуневоцвітно (М. Дяченко 19, с. 135 # 2008). 

Ніжки-дубки, В прадавньолісові музичні згадки. / Калиною зацвів щербань-

поріг, / Притопує стіл ніжками-дубками (В. Грипас 8, с. 40 # 1975). 

Ніжки-ковбаски, ім., множ., див. Ковбаски-ручки. 

Ніжно-грізно, присл., В горішню темінь, інкрустовану зірками, / впливає 

топірцем сяючим гуцульський місяць / і ніжно-грізно постає понад смереки 

(Леся Степовичка 71, с. 35 # 2003). 

Ніжно-крижаний, прикм., Я вмію бути ніжно-крижаним…(М. Дяченко 19, 

с. 115 # 2008). 

Ніжно-ластівочий, прикм., …Під дахом чоловічих голосів жіночі в’ються – 

ніжно-ластівочі: співає хор Верьовки! (М. Дяченко 19, с. 14 # 2008). 

Ніжносвіт, ім., ч. р., І розумію: ніколи-ніколи / ти, ніжносвіте, не вернешся, / 

тільки насняться річка і коні, / коні на тому березі…(В. Корж 43, с. 68 # 

1981). 

Ніч-пітьма, ім., ж. р., В ніч-пітьму, / В сліпучу безвість снігового шалу /        

З крутого ганку вже вона збігала… (Г. Світлична 61, с. 254 # 1988).  
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Новодорога, ім., ж. р., Ні, нема чого тому скорбіти, / Хто за мить тяжіння 

переміг, – Хлорофіл виходить на орбіту, / На пустельність злу новодоріг 

(Чхан 75, с. 43 # 1973).  

Новозлодії, ім., множ., Новозлодії номенклатури / З комуністів пішли            

у пани…(В. Корж 40, с. 524 # 2010). 

Нокати, дієсл., <казати «но»>, див. Какати. 

Носорожити, дієсл., «проводити недалекоглядну політику» :  Не розбираючи 

дороги, / Подавсь з обкому в носороги… / Відтак затято носорожить, /       

А видає, що – запорожить… (Ю. Кириченко 33, с. 23 # 1997).  

Ноти-держзнаки, ім., множ., Однак Автондил без зайвої балаканини першим 

поклав його на ноти-держзнаки, та й збирає свої дисиденти (М. Зобенко 21, 

с. 31 # 1993). 

Ночі-задуми, ім., множ., Ночей-задум округлі бані / І днів моїх гінке 

піддашшя, / Крізь вас іду по срібній грані, / Несу віршів незримі праці 

(М. Дружко 14, с. 9 # 2012). 

Нуднооднаковий, прикм., Назустріч вулиця являє / Нуднооднакові доми 

(І. Данилюк 9, с. 166 # 2005). 

Нуль-абонент, ім., ч. р., <назва вірша> (В. Корж 42, с. 72 # 1984). 

Обвинувач-викривальник, ім., ч. р., Ви, отче, бачу, набираєте подоби 

такого собі ледь не громадського обвинувача-викривальника (І. Данилюк 9, 

с. 57 # 2005). 

Обезсмертніти, дієсл., <позбавити смерті або зробити безсмертним> 

Кажуть, що ти давно обезсмертнів – / Славою волі, ганьбою катів (М. Чхан 

74, с. 49 # 2007). 

Обеліски-атланти, ім., множ., Небо – в руках обелісків-атлантів (В. Корж 

38, с. 55 # 1982). 

Обкрилити, дієсл., Мріяв обкрилить півсонця, півсвіту, / Доки не впав на 

колючу стерню (Ю. Кириченко 30, с. 102 # 2002). 

Обманович, ім., ч. р., І…Сергію Обмановичу, приїхали – треба вставати, / 

Годі вже спілкою Вам керувати: / Люди – втомилися, коні – голодні, – / 

Будьте такі бла-го-род-ні !!! (Ю. Кириченко 33, с. 54 # 1997). 

Образа-жура, ім., ж. р., Сну образа-жура не дає (Г. Прокопенко 52, с. 49 # 

1979).  

Обфілософлений, дієприкм., див. Наївно-мудрий. 

Обходити-об'їздити, дієсл., В самого навіть рідне село обходити-об'їздити 

вже сил немає (М. Зобенко 21, с. 97 # 1993). 

Овеснений, дієприкм., Чому зі всіх моїх овеснених ночей / Ти вибрав цю – 

мою останню, пізню (Ю. Кібець 31, с. 523 # 2005). 

Овітрений, дієприкм., Я знаю, чому плачеш ти овітреними росами: / Тобі 

хотілось бачити хлопчину п’ятобосого (М. Чхан 75, с. 50 # 1973). 

Оглушливо-застиглий, прикм., Прилетіла синичка й розкраяла цю 

оглушливо-застиглу тишу (М. Зобенко 21, с. 24 # 1993). 

Оглядини-смотрини, ім., множ., – Е-е-гей! – гукаю, – Е-е-гей! – натяті глиці 

гострі стріли, хуткі оглядини-смотрини, аж тихо пригасає день (В. Корж 

42, с. 70 # 1984). 
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Огнисто-золотавий, прикм., Оце посію, мамо, соняхи, огнисто-золотаві 

соняхи, / Нехай вони прежарко й сонячно / В жовтавім червні зацвітуть 

(Г. Світлична 60, с. 185 # 1989). 

Одвеснувати, дієсл., Одвеснували грому тиглі. / Одцвів мій жайвір угорі 

(Г. Світлична 60, с. 51 # 1989) 

Одніпрений, дієприкм., Земле омолоджена, долею одніпрена  (М. Чхан 75, 

с. 24 # 1973) 

Однокурсничок-редактор, зневажл. ім., ч. р., А ти мені в пику пером свого 

однокурсничка-редактора публічно штрикнув цим інтерв’ю (І. Данилюк 9, 

с. 12 # 2005). 

Одноманітний-однаковісінький, прикм., То і яка в Бога різниця, чи зима 

там надворі, чи літо, якщо усі дні одноманітні-однаковісінькі (Леся 

Степовичка 70, с. 159 # 2007). 

Одноосібець, ім., ч. р., Здається непогано й заробляв, / А знову – немічний 

одноосібець (Ю. Кириченко 33, с. 77 # 1997).  

Одспіватися-наспіватися, дієсл., Одспівавсь-наспівався Андрій і – помер 

(В. Корж 38, с. 17 # 1982). 

Ожиново, присл., Моя душа полатана добром: / Ожиново, калинно, яворино 

(Ю. Кириченко 28, с. 12 # 2005). 

Озернюватися, дієсл., див. Бездонитися. 

Ознобистий, прикм., Бо попереду вічність у них. / І одна хвилина. / Золота      

і безсмертна. / Ознобиста і гаряча (Г. Світлична 62, с. 19 # 1987). 

Озонність, ім., ж. р., І будем ми виборювать озонність / Людської віри          

й помислів людських (Г. Світлична 60, с. 97 # 1989). 

Оквартиритися, дієсл., <отримати  у власність квартиру>: Оквартирились, 

взулись-вдяглись / І – в безсмертя доби подались (Ю. Кириченко 26, с. 146 # 

2009). 

Океан-безкраїй. Повнодуже, океан-безкрає, ніжне в ласці, коли ж треба – 

сталь! <слово> (М. Дяченко 19, с. 8 # 2008). 

Океанки, ім., множ., Дві веселки над лиманом, ніби арфи, / Дві твої надії з 

віщих снів, / Ніби арки тріумфальні, – океанки – / Наче стяги добровісних 

кораблів (С. Бурлаков 3, с. 196 # 1988). 

Океанно-пшеничний, прикм., Загадую: буде хай світ яблуневий, / весь світ 

– океанно-пшеничний (. Корж 43, с. 80 # 1981). 

Океанчики, ім., множ., Карі океанчики очей десь на дні поетових ночей 

(М. Дяченко 19, с. 79 # 2008). 

Оковтіх, ім., ч. р. <синонім до травня> (Дяченко 19, с. 124 # 2008). 

Олегарюги, ім., множ., Олегарюги полягали спати, а з ними їхні слуги – 

депутати (В. Сіренко 64, с. 54 # 2009). 

Оливки-очі, ім., множ., Блиснула вона чорними маслянистими оливками-

очима (Леся Степовичка 68, с. 63 # 2012). 

Оновитель, ім., ч. р., Метал – п’єдестал оновителів руд, / що молотом 

молодо вміють кувати могуть (В. Корж 42, с. 33 # 1984). 

Оновлено-цнотливо, присл., див. Диво-оживання. 
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Онучата-вірші, ім., множ., Прийдуть в дім онучата-вірші: / Ти їх трішки 

поколихай (Г. Світлична 60, с. 39 # 1989). 

Опричницько-гулагівський, прикм., Тут відчуваєш гостро жах тортур, / 

опричницько-гулагівську природу, / допомога цей цитадельний мур / 

одгородитись владі від народу (В. Корж 40, с. 532 # 2010). 

Ораний-горьований, прикм., див. Вічноплідний. 

Оратор-грім, ім., ч. р., Оратор-грім затих у небі, / Погідний спокій у душі 

(Ю. Кібець 34, с. 295 # 2005). 

Орел-білокрилець, ім., ч. р., Жду на прузі, мов орел-білокрилець, / Хоч душа 

моя – суціль погорілець (Ю. Кириченко 30, с. 72 # 2002). 

Ореліана, ім., ж. р., Земля моя – це Ореліана, / Легенда про річку, трави 

шовкові (Ю. Кібець 34, с. 295 # 2005). 

Оріль-сльоза, ім., ж. р., У нас була Оріль-сльоза! / Були колодязі й криниці, / 

Де юні мавки білолиці / Цвіли, як неба бірюза (Ю. Кібець 34, с. 448 # 2005). 

Оріль-чистота, ім., ж. р., Так помандрує Оріль-чистота / Разом з Тарасом 

дорогами світу (Ю. Кібець 35, с. 14 # 2000). 

Орлитися, дієсл., <проявляти такі притаманні орлам риси, як сміливість, 

волелюбство, гордість>Вони, мов квіт калиновий, змогли  / У днях 

залишитись, / Покіль народ орлиться, / Покіль дороги в’юняться земні 

(С. Бурлаков 4, с. 41 # 1987).  

Оскомно-пахучий, прикм., Я люблю тебе, червеню-червне, за оскомно-

пахучий налив (М. Чхан 74, с. 106 # 2007). 

Особистенький, прикм., Але це – лиш чиясь особистенька драма, / А ніяк – 

аж ніяк – не епохи зріз (Г. Світлична 59, с. 62 # 2003). 

Осонитися, дієсл., див. Бездонитися. 

Осонцений, дієприкм., Прелюд життя осонцений до краю, – / О, як він душу 

сповнює ущерть! (Г. Світлична 60, с. 67 # 1989). 

Острунений, дієприкм., Одкровенням кобзи острунене  / це буття, і терпке, 

і болюче (Н. Нікуліна 51, с. 8 # 2000).  

Отрута-зміюка, ім., ж. р., Наше древо слов’янства чорнобильським дротом 

обвите, / І отрута-зміюка до його коріння повзе (Нікуліна 51,  с. 137 # 2000). 

Оцінююче-байдужий, прикм., Під його оцінююче-байдужим і все ж наскрізь 

проникаючим поглядом (Леся Степовичка 68, с. 278 # 2012). 

Оченята-листочки, ім., множ., Оченята-листочки лисиці блиснули сміхом 

(Н. Девятко 13, с. 40 # 2007). 

Очі-вікна, ім., множ., Двір – бетонний, широкий і глибокий колодязь,               

з очима-вікнами усередину (Леся Степовичка 69, с. 74 # 2007). 

Очі-розп’яття, ім., множ., Від хтивої твоєї красоти / Мені очей-розп’ять не 

відвести (Ю. Кириченко 30, с.70 # 2002). 

Очорнокнижений, дієприкм., Нітрохи не розніжений, стою 

очорнокнижений – / грубезні фоліанти взяли мене в полон…(В. Корж 42, с. 59 

# 1984). 

Павутинка-вереснинка, ім., ж. р., <сивина> Іще зозулі слово не погасло, / 

іще в мені співають жита соки і павутинка-вереснинка в чубі бринить ще 

тонко, – ІЩЕ ТИ ЛЮБИШ (Дяченко 19, с. 34 # 2008). 
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Пальці-ниті, ім., множ., Дощ у коси їй пальці-ниті / Вплів так густо, що аж 

мигтить (Г. Світлична 60, с. 82 # 1989). 

Пам’ять-літа, ім., Квітка далека, квітка Христова / розкриється в тиші 

плакать-співать. / Буде чути, як день переходить – / через цвіт, через світ, 

через пам’ять-літа (І. Сокульський 67, с. 276 # 1997). 

Паперово-цитатний, прикм., (Б. Олійнику)Зневажаючи заграванку, / Не 

шматав на собі вишиванку: / Інші мав унікальні можливості / В паперово-

цитатній сміливості (Ю. Кириченко 27, с. 46 # 2009). 

Пароль-спогад, ім., ч. р., Цей рядок став для обох паролем-спогадом 

(М. Зобенко 21, с. 81 # 1993). 

Партпани, ім., множ., Позгулялись нові партпани на усю загарбану країну 

(В. Сіренко 64, с. 35 # 2009). 

Патріотики, зневажл. ім., множ., Такі собі патріотики двоколірні –                

з жовтими інтелігентними лицями і чесними блакитними очима (І. Данилюк 

9, с. 14 # 2005). 

Пахучо-росяний, прикм., І світанками ціловані загравними, / Ми простуємо 

у день пахучо-росяний, / Ти вже мною у мені давно прославлений (Ю. Купіч 

50, с. 53 # 2012). 

Пекельне-чорний, прикм., Багно ганьби пекельне-чорне за все сподіяне 

давно нас обступає… / Не зучора – загусло в дьогті те багно (В. Корж 40, 

с. 422 # 2010). 

Пекучо-солоний, прикм., Той цілунок був, як сльоза: / І гіркий, і пекучо-

солоний (Ю. Кібець 38, с. 57 # 1982). 

Пелюстки-лелітки, ім., множ., Виріс – неначе нізвідки / в зерні, що вмерло, 

воскрес, / жовті пелюстки-лелітки – / ґорнє послання небес (Н. Нікуліна 51, 

с. 104 # 2000). 

Пеналоподібний, прикм., Зайшовши до пеналоподібної кімнати, Кальнищук 

відчув себе в’язнем (І. Данилюк 9, с. 92 # 2005); Я купив у вузькому 

пеналоподібному кіоску три цигарки (І. Данилюк 9, с. 135 # 2005). 

Первинносутній, прикм., див. Вічноукраїнний. 

Первісно-дико, присл., Свиснув, наче скіф, первісно-дико (М. Чхан 74, с. 28 # 

2007). 

Первозоря, ім., ж. р., Їм в спадщину залишимо скарби / сердець, які вела у вир 

доби / первозоря братання невгасима (В. Корж 45, с. 19 # 1972). 

Первомісто, ім., с. р., І скільки хочеш спогадів приклич: в усі часи була та 

мить врочиста, / коли крізь сотні ликів і облич / уперше проглядало 

первомісто (Н. Нікуліна 51, с. 9 # 2000). 

Переголублений, дієприкм., <сповнений голубами> Міцно обіймалися воїни 

і ратаї, / небо переголублене згукувалось в сизарях: «Хто не сіяв лиха,той не 

умиратиме!» - гуляла приповідка в цих краях (В. Корж  42, с. 12 # 1984). 

Передзахіддя, ім., с. р., <час перед заходом сонця>Важіє від утоми голова / 

Передзахіддя промінь гріє скроні (Г. Світлична 61, с. 92 # 1988).  

Перекучмити, дієсл., див. Заб’ютитися. 

Перелякано-дрібно, присл., Перелякано-дрібно затрусилися всі кришталеві 

бусинки (М. Зобенко 21, с.21 # 1993). 
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Переочити, дієсл., <бути вимушеними свідками>: У храмі, нашпигованім 

шпигами, / Святі лики шпигали шпагами: / Ледве-ледве не кровоточили – / 

Згусток згубних душ переочили (Ю. Кириченко 27, с. 51 # 2009). 

Переутроблений, дієприкм., <син. узуал. перетравлений;  мотивувальна 

основа утроба привносить у зміст іронічне значення ‘підкреслено важливої 

справи’> Пиріжки, з любов’ю зроблені, / З ніжністю переутроблені: На 

посаді виконроба / Творчо трудиться утроба…(Ю. Кириченко 27, с. 49 # 

2009). 

Перечучмити, дієсл., див. Заб’ютитися. 

Перешепотіти-похилитися, дієсл., Перешепотіли-похилились, / 

Пересумували – не розправить…(М. Чхан 74, с. 77 # 2007). 

Перлинно-чистий, прикм., Перлинно-чисті роси (М. Дяченко 19, с. 37 # 

2008). 

Песимістики, ім., множ., Спокійно, песимістики! Без містики! / Гортайте 

біографій тихий зміст, / Лишайтеся відверто песимістами – / Від того 

титаніє оптимізм  (В. Корж 48, с. 23 # 1967). 

Пестунка-слава, ім., ж. р., Пестунку-славу в брязкальцях мізерій / Не 

привітавши навіть мимохідь, / Пішов назавжди, за собою двері / Забувши      

у параднім причинить (Г. Світлична 60, с. 48 # 1989). 

Печально-білий, прикм., Сонце, засмагле тіло, / Безліч питань, вітер, / 

Берег печально-білий, / Сліди від розмитих літер (О. Ігнатенко 22, с. 199 # 

2006). 

Печально-жайвориний, прикм., Прости мене, прости мене, прости / 

Прости і не карай в золі жарину… / Її удвох вже ні, не понести / У провесінь 

печально-жайворину (Ю. Кириченко 30, с. 292 # 2002). 

Печально-вдовиний, прикм., Не спотьмарить твій усміх і хустка печально-

вдовина (Ю. Кириченко 30, с. 199 # 2002). 

Пильноокий, прикм., На годину лиху мій пильноокий сусід / Це його дійство 

кілька раз помітив (В. Корж 40, с. 401 # 2010). 

Пильносилуваний, прикм., Перескочив пильносилуваним поглядом на інший 

документ (І. Данилюк 9, с. 85 # 2005).  

Письменник-авантюрист, ім., ч. р., Хто він? Психоаналітик? Чи просто 

псих? Мандруючий письменник-авантюрист (Леся Степовичка 68, с. 288 # 

2012). 

Питати-катувати, дієсл., Ти питаєш-катуєш: навіщо? (М. Дружко 15, с. 43 

# 2003). 

Пишноперий, прикм., І пишнопера сова летіла над ним (Н. Дев’ятко 13, 

с. 109 # 2007). 

Півдоріжжя, ім., с. р., Родились рано ми для далей необ’їжджених, / Та 

кращі збилися із нас на шлях невдач. / Ми діти півдоріг. Ім’я нам – 

півдоріжжя! / За це ось і пробач! (Ю. Кібець 34, с. 538 # 2005). 

Підгрімки, ім., множ., Гримкоче грім за дальніми копрами – / Розсипались 

підгрімки серед трав (С. Бурлаков 3, с. 210 # 1988). 

Підлабузник-одинак, ім., ч. р., Концерти на трасі не винахід підлабузника-

одинака (М. Зобенко 21, с. 48 # 1993). 
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Підлиситися, дієсл., Та вишні примовкли, / Як сироти босі – / Підлисилась 

осінь (М. Чхан 75, с. 66 # 1973). 

Підхмарно, присл., Тільки прах віків підхмарно зрине (М. Чхан 74, с. 84 # 

2007). 

Пісенніше, присл., див. Безсмертніше. 

Піски-кочівники, ім., множ., Джерело пустелі і безводдя / джерело пісків-

кочівників! / Попід сонцем лиш отари ходять - / ні могил, ні тіні од віків. / 

Джерело мого (і всіх!) безсилля. Не-буття. Байдужості посів. 

(І. Сокульський 67, с. 57 # 1997). 

Піскопад, ім., ч. р., Пустеля перетворилася на справжній піскопад, в якому 

сонце ледь-ледь угадувалося (В. Савченко 57, с. 122 # 2004). 

Піснеголосий, прикм., Довірливі, прості, піснеголосі, сміливі і терплячі, як 

воли (В. Сіренко 64, с. 40 # 2009). 

Пісня-доброта, ім., ж.р., І птаства різномовний щебет сонату будить 

золоту / Моя кохана, це для тебе світ повнить пісню-доброту (Ю. Кібець 39, 

с. 37 #  1976). 

Пісня-любов, ім., ж. р., Вища вас – тільки пам’ять крилата, / Тільки пісня-

любов солов’їв (Ю. Кібець 37, с. 19 # 1985). 

Пісня-подніпрянка, ім., ж. р., …І злітає пісня-подніпрянка, / Шлях стернею 

стелиться у ній (С. Бурлаков 5, с. 10 # 1987). 

Пісня-ковила, ім., ж. р., Тисячолітню землю – не безрідну! – / Гойдала ніжно 

пісня-ковила (Ю. Кібець 35, с.52 # 2000). 

Пісня-учасниця, ім., ж. р., Приглушено лунає пісня-учасниця і свідок 

найстрашнішої війни ХХ століття (Леся Степовичка 68, с. 341 # 2012). 

Пітьмавитись, дієсл., <від оказ. прикм. пітьмавий> Будь бодай тричі, / 

художнику, з віком пропащим не згодний, – / буде пітьмавитись   будень, як 

на війні (Корж 40, с. 423 # 2010). 

Плакать-співать, дієсл., див. Пам’ять-літа. 

Плащнакидковий, прикм., Я їв щирицю, пив ропові сльози, / сорочку 

плащнакидкову носив (В. Сіренко 65, с. 87 # 1999). 

Плід-стожар, ім., ч. р., Шипшинник-семафор над яром палахкотить плодом-

стожаром  (Ю. Кириченко 30, с. 129 # 2002) 

Пломінь-кінь, ім., ч. р., Ген до обрію мчить пломінь-кінь – / і світає у ріднім 

степу  (В. Корж 42, с. 21 # 1984). 

Пломінь-меч, ім., ч. р., Пломінь-меч од Мстислава лишиться незгасним 

допоки сяє / Вічний вогонь понад духом безсмертних полків…(В. Корж  40, 

с. 515 # 2010). 

Поблажливо-іронічний, прикм., Поблажливо-іронічна посмішка, яку ніби 

було наклеєно на обличчі Михайлюка, не в’язалася з глибокодумним поглядом 

його очей (В. Савченко 57, с. 97 # 2004). 

Поважно-загадковий, прикм., Як буде: проосінь чи передосінь? Як не було б, 

а це той чар, той незбагненний вищий дар, що в дивний світ нас переносить. 

Пора така поважно-загадкова. / Буваєш нам такою й ти, 

любове…(Н. Нікуліна 51, с. 107 # 2000). 
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Повертанка, ім., ж. р. Цікаво, чи стануть слухати мене, «повертанку», 

студенти? (Леся Степовичка 69, с. 326 # 2007). 

Повінево, присл., .На балконі цвінькає синичка, / сонце сяйво повінево ллє 

(В. Сіренко 64, с. 35 # 2009). 

Повнодужий, прикм., див. Океан-безкраїй. 

Погляд-камінець, ім., ч. р., В твій бік не кину погляд-камінець, / Нашептним 

словом, ні, не потривожу. / Навіщо турбувать минулий світ / З колишніми 

словами-кольорами? (Ю. Кириченко 30, с. 52 # 2002).  

Поетар, ім., ч. р., Так, мабуть, випало у генах – / Кохать, а не чекать 

фанфар. / Мені однаково, чи геній / Був я, чи просто поетар (Ю. Кібець 34, 

с. 467 # 2010). 

Позармійський, прикм., Він такий не схожий на наших філфаківських, 

такий позапартійний, позакомсомольський, позармійський, такий пиродний, 

легкий (Леся Степовичка 70, с. 230 # 2007). 

Позаармійський, прикм., Він такий не схожий на наших філфаківських, 

такий позапартійний, позакомсомольський, позармійський, такий пиродний, 

легкий (Леся Степовичка 70, с. 230 # 2007). 

По-зевсівськи, присл., <справедливо> Він ніч відганяв від обох, мов комаху, / 

Мирив їх по-зевсівськи вміло (В. Грипас 7, с. 22 # 1983).  

Позакомсомольський, прикм., див. Позармійський. 

Пожадливо-ниций, прикм., Були руки пожадливо-ниці, / Були очі немов 

кажани…(Ю. Кириченко 29, с. 16 # 2003). 

Пожежно, присл., …Райдуго-радосте, в серці пожежно: / Осінь весільна 

стоїть у дворі (В. Корж 43, с. 112 # 1981). 

Пожежо-ревізія, ім., ж. р., Запивали успіх «пожежо-ревізії» (М. Зобенко 21, 

с. 29 # 1993).  

Поколінно, присл., Ганьба, що на всіх –  поколінно!  / вироки всім виріка 

(І. Сокульський 67, c. 270 # 1997). 

Покруч-вітер, ім., ч. р., Покруч-вітер у кроні шаста, / Бере за грудки 

(Ю. Кириченко 29, с. 117 # 2003). 

Полин-відчай, ім., ч. р., А у душі полин-відчай і думка скоромовкою 

(Ю. Купіч 50, с. 25 # 2012). 

Полин-долина, ім., ж. р., Ось мати йде… Полин-долиною / Я до турбот її 

навстріч (Бурлаков 1, с. 19 # 1986). 

Полинити, дієсл., Її терзати може вітер, / полинити солодкий сік – вона 

могла зарожевіти / чи стати чорною навік <про троянду> (В. Корж 40, 

с. 498 # 2010). 

Полин-роса, ім., ж. р., Горить на наших чолах непокора. / З шоломів мрій 

полин-росу п’ємо (Ю. Кириченко 29, с. 114 # 2003).  

Полин-чебрець, ім., ч. р., Теплим духом полин-чебрецю / Оселюсь я у серці 

грайливому   (М. Дружко 15, с. 44 # 2003).  

Полиново-шипшиновий, прикм., Мамо моя, городська крепдешинова, / 

квітко моя, полиново-шипшинова  (Леся Степовичка 70, с. 15 # 2007).  
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Полинно-зболений, прикм., Часто, як дуже часто / Полинно-зболеним         

в обличчя / Пустої радості вибухнуть / Хочеться: Люди, не смійте!.. 

(В. Грипас 6, с. 27 # 1989). 

Полум’я-смарагд, ім., ч. р., Віддих давньої епохи льодяної…смутку трохи /    

у моїй душі – прокльон, непокірне горде поле / полум’я-смарагду повне – мій 

останній полігон (В. Корж 41, с. 124 # 1987). 

Понадсправжній, прикм., Ще один понадсправжній рядок (М. Дяченко 19, 

с. 113 # 2008). 

Попел-труха, ім., Не просто з горла скрипку снів дістати, / Звільнить 

жарину з попелу-трухи (Ю. Кириченко 30, с. 196 # 2002). 

Попелища-наруги, ім., множ., Звелось із попелищ-наруг село, озвалась 

щирим цвітом Петриківка (Ю. Кириченко 32, с. 42 # 2000). 

Порнодівки, ім., множ., А по неділі – понеділок, / цей стогін не для 

порнодівок (В. Корж 37, с. 456 #). 

Порожнинка, ім., ж. р., Щось подібне діється з нами, якщо є в душі 

порожнинка (Н. Нікуліна 51, с. 72 # 2000). 

Поселяни-доми, ім., ч. р., Він, як і сотні поселян-домів, / вдивляється            

в прийдешнє і минуле.  / Мій дім небес напитися б хотів, / зіркам повідати 

про серце чуле (М. Дружко 15, с. 11 # 2003). 

Посли-вітри, ім., множ., Анонімний мертві води вилляв, випустив своїх 

послів-вітрів (І. Сокульський 67, с. 57 # 1997). 

Послідовно-поштиво, присл., Хто так довго старавсь послідовно-поштиво, 

щоби діти цуралися рідної мови…(В. Корж 40, с. 520  # 2010). 

Посмішка-перлина, ім., ж.р., А саме вашої посмішки-перлини так не 

вистачало в тому бляклому разку намерехтілих дам (І. Данилюк 9, с. 67 # 

2005). 

Пособачити, дієсл., Ви хтіли пособачити його, / а він не дався, він лишився 

вовком (Н. Нікуліна 51, с. 50 # 2000). 

Поставантюрист, ім., ч. р., див. Вулканоземлетрусик. 

Постчекістський, прикм., Був хлопчак для кримінальних ігор – /                         

В постчекістських босів на підхваті (Ю. Кириченко 27, с. 189 # 2009). 

Потворно-красивий, прикм., див. Весілля-божевілля.  

Потюрмитися, дієсл., Не потюрмитися, не скамяніти…Простору! 

Простору! Простору! (І. Сокульський 67, с. 168 # 1997). 

Правдосуть, ім., Крутого помолу його правдосуть, / Мов очі орлів, котрі 

небо пасуть (Ю. Кириченко 29, с. 102 # 2003)  

Правдочолий, прикм., Зелен яворе, мудрий яворе, правдочолий мій побратим 

(Ю. Кириченко 29, с. 3 # 2003); А тільки правдочола мова / Їх, гавкаючих, 

зупиня (Ю. Кириченко 33, с. 69 # 1997). 

Правдочолість, ім., ж. р., Правдочолість прийшла до Святині, / Рід не 

збочив з Версти (Ю. Кириченко 28, с. 8 # 2005). 

Прагординя, ім., ж. р., Не з прагординь моя звелась зоря, / Хто заперечить, 

той себе одурить (Ю. Кириченко 32, с. 40 # 2000). 

Прадавньолісовий, прикм., див. Ніжки-дубки. 
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Прадалекий, прикм., Праперше, ще з часів «до себе», / з якихось прадалеких 

днів (Н. Нікуліна 51, с. 87 # 2000). 

Прадесятий, прикм., <вказує на віддаленість у часі і можливі похибки          

у розрахунках> І навіщо сили на здогадку тратить: / Хто був твій напевний 

прадесятий прадід? (М. Чхан 74, с. 54 # 2007).  

Празелений, прикм., І дозрію я в полі празеленою кров’ю земною, /                   

І достигну я словом, наче колос тугий, молодим (Н. Нікуліна 51, с. 92 # 2000). 

Празерно, ім., с. р., І хто скаже мені, де ж воно, празерно, де ж воно 

пранасіння? (В. Корж 43, с. 115 # 1981).   

Пралісовий, прикм., У пралісовій чорній бороді / Сьогодні, мабуть, 

папороть цвістиме (Н. Нікуліна 52, с. 17 # 1981). 

Прамогутній, прикм., Спить козацький прамогутній дуб (Ю. Кібець 34, 

с. 229 # 2005). 

 Прамуки, ім., множ., Мене засуджують хрести на вічні прамуки Тантала 

(Ю. Купіч 50, с. 27 # 1999).  

Пранадія, ім.., ж. р., Вдягни його в ошаття з пранадії, / Дай крихту 

сподівань йому й мені (Ю. Кириченко 30, с. 51 # 2002). 

Пранасіння, ім.., с. р., див. Празерно. 

Праперше, присл., див. Прадалекий. 

Праця-турба, ім., ж. р., Виболено тіло працею-турбою (І. Сокульський 67, 

с. 175 # 1997). 

Праюний, прикм., Давно спалив праюні сни / Припаркував минуле 

(Ю. Кириченко 30, c. 188 # 2002). 

Прапагорб, ім., ч. р., Мене цькують лукавство і огуда, / Прапагорб Кия – 

брам не відчиня : / Кому потрібен, правильно, приблуда, / В якого, кажуть, 

царственна рідня? (Ю. Кириченко 28, с. 80 # 2005). 

Прапори-вітри, ім., множ., І попливли прапорами-вітрами / сивої далечі 

стерплі жалі, / і воскресили озвучені трави / музику тих, що жили…(В. Корж 

43, с. 12 # 1981). 

Прапраліси, ім., множ., На місці рокового поєдинку снувався морок. 

Донеччина знайшла горючий камінь – / Прапралісів первісних згуслу 

кров…(С. Бурлаков 3, с. 68 # 1988). 

Пригодонька-біда, ім., ж. р., Отака-то, брате, пригодонька-біда: / 

Передала сива мати горобчиком хліба (Ю. Кириченко 29, с. 56 # 2003). 

Примлоснений, дієприкм., див. Вишневість. 

Пристрасно-натхненно, присл., Я цілувала літо у вуста – пристрасно-

натхненно, так жагуче (М. Дружко 16, с. 33 # 2001). 

Приховано-байдужий, прикм., …В особі лікарки з приховано-байдужими до 

оголеної чоловічої плоті очима амазонки (І. Данилюк 9, с. 104 # 2005).  

Прозористе-жовтавий, прикм., Осіннє листя падає на брук, / Прозористе-

жовтаве – від учора (Ю. Кириченко 25, с. 59 # 2009). 

Прозоро-весняний, прикм., Я захворіла на чекання прозоро-весняних відлиг  

(Г. Світлична 61, с. 206 # 1988).  

Промінь-пензель, ім., ч. р., Крізь терновий вінок / Промінь-пензель майне – / 

Домалює клинок і домріє мене (Ю. Кібець 35, с. 23 # 2000). 
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Пси-лахмудеї, ім., множ., …Літературу, як знак Ідеї, / У нас украли пси-

лахмудеї…/ Те, що сьогодні нам залишилось, / Пір’ям і попелом 

перетрусилось…(Є.Барану) (Ю. Кириченко 27, с. 73 # 2009). 

П’ятобосий, прикм., див. Овітрений. 

Предки-козаки, ім., множ., Нагородили таким прізвищем предки-козаки 

(М. Зобенко 21, с. 80 # 1993). 

Предки-нащадки, ім., множ.,  Степ навсібіч безберегий, / Простір – на 

тисячі літ! / В правді як стій суворій – предків-нащадків путь 

(І. Сокульський 67, с. 141 # 1997). 

Предмети-специ, ім., множ., Він так і нокаутує дідуся з бабусею назвами 

предметів-спеців своєї малярської школи – «композиція» (М. Зобенко 21, с. 6 

# 1993). 

Прекрасно-давній, прикм., Мов у прекрасно-давнім сні: / Тридцяті…Молодо 

та зелено… (Г. Прокопенко 52, с. 10 # 1979). 

Прибоїти, дієсл., Берег прибоїть болем: / Де вони, де вони, координати / 

Клятої бомби? (В. Корж 48, с. 27 # 1967). 

Прихилятися-голубитися, дієсл., див. Нерозсудливо-гіркий. 

Причаєно-крилато, присл., Четверту ніч спимо на автоматах, / А перед 

нами – полігонний степ розкинувся причаєно-крилато (І. Данилюк 12, с. 13 # 

1982).  

Приязно-балакучий, прикм., Серед людей приязно-балакучих лиш я була 

чужою тій стихії від мордувань твоїх, химеро-ностальгіє! (Леся Степовичка 

70, с. 9 # 2007). 

Приятель-ворог, ім., ч. р., <життєва позиція героїв>Де вони, з ким вони, / 

хто їхній приятель-ворог?  (Ю. Кириченко 30, с. 45 # 2002). 

Прісногубий, прикм., У тому віночку заплетено мудрість чуття, – / Того, 

без якого таке прісногубе життя (Ю. Кириченко 30, с. 39 # 2002).  

Провина-горобина, ім., ж. р., Зіткає на вустах горобина, / Немов 

недоцілована вина…/  Провино-горобино, не смуткуй, / Сльозу прозрінь 

довірою підкуй (Ю. Кириченко 30, с. 160 # 2002). 

Провідниця-провидиця, ім., ж. р., Він згадає цю провідницю-провидицю, 

якій не відповів взаємністю (І. Данилюк 9, с. 83 # 2005); 

Продавальниця, ім., ж. р., Гривню уступлю, дешевше не буде, – стріляє 

очима хвецька продавальниця (Леся Степовичка 70, с. 160 # 2007).  

Прозоритись, дієсл., Воно горіло – не згоряло, / Із пекла зводилось багряно /    

І так прозорилось нетлінно, / як вічний зір твій, Україно (С. Бурлаков 4, с. 31 

# 1987).  

Прозоро-відвертий, прикм.,  Прозоро-відверті блузки (Леся Степовичка 69, 

с. 30 # 2007). 

Прозоро-невидимий, прикм., Фіксує наручний годинник / Прозоро-невидимі 

миті (Ю. Кириченко 26, с. 53 # 2009). 

Прозороокий, прикм., Я кину сумнів свій у ноги їй – Зимі – прозороокій 

людожерці. / Вона всміхнеться й піде в далечінь, / Сльозою зірку кине               

у долоні (М. Яланська 81, с. 29 # 2004). 
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Прозоро-світлий, прикм., Допоки лік не ведемо рокам, / Є щось прозоро-

світле в осені (В. Грипас 8, с. 47 # 1975). 

Прозострофи, ім., множ., «одноманітні, буденні писання»: У журналі              

і в газеті / Пан друкує не газелі: Продукує прозострофи, / Мов обшиті салом 

дрофи…(Ю. Кириченко 27, с. 95 # 2009). 

Пройдисвіт-авантюрист, ім., ч. р., див. Недотепа-мораліст. 

Промінність, ім., ж. р., Травень, батьку! Промінність. Просинь 

(Г. Світлична 60, с. 38 # 1989). 

Проміння-криголам, ім., Та жде віками Дніпро проміння-криголама 

(Ю. Кібець 34, с. 306 # 2005).  

Проміння-пелюстки, ім., множ., Ромашка сонця розквіта, / Проміння-

пелюстки дарує…(Ю. Кібець 39, с. 52 # 1976). 

Промінці-карасі, ім., множ., Ген крізь хмар каламуть / У небесній красі / Де-

не-де знов пливуть / Промінці-карасі (Ю. Кібець 34, с. 51 # 2005). 

Промова-докір, ім., Згадав Зінину промову-докір (М. Зобенко 21, с. 78 # 

1993). 

Протокольно-казений, прикм., З цими людьми ніхто і ніколи ще не 

спілкувався так одверто, не протокольно-казеною мовою (І. Данилюк 9, с. 16 

# 2005).  

Прохолодно-голубий, прикм., «Не знайде мене ненька у капусті, бо я навік 

гублюся поміж листям…» – / лякається Корній…запах росою чийсь голос 

прохолодно-голубий (В. Корж 45, с. 104 # 1972). 

Прохолодно-прозорий, прикм., Прохолодно-прозорими тембрами / вітер 

тишу густу розірвав. / Світанково, тривожно-жалібно / Загули очерети руді 

(Ю. Кібець 34, с.447 # 2005). 

Псевдодостойник, ім., ч. р., Псевдодостойник розохотиться : / В дні скрути 

отаке чи й тра’ ? (Ю. Кириченко 29, с. 145 # 2003). 

Псевдожайвір, ім., ч. р., У сні лиш поталанило / йому своє вчинити: / 

котрогось псевдожайвора / він заманив у сіті (В. Корж 42, c. 97 # 1984). 

Псевдозолотоабзацний, прикм., Шпарувальницям «під дощечку» / Варив 

хист риму в горщечку. /…З тої рими навар зацний – / Псевдозолотоабзацний 

(Ю. Кириченко 25, c. 209 # 2009). 

Псевдонатхненний, прикм., див. Лжекраса. 

Псевдоскромність, ім., ж. р., Нездатність полюбить – Це острів 

бездуховності, / Закутий у граніт Чиєїсь псевдоскромності (Кібець 31, с. 441 

# 2005). 

Псяголоваки, ім., множ., Псяголоваки, кати й упирі! Смерть лиш за вами 

нехай чеберя! (Кириченко 29, с. 18 # 2003). 

Птаховдача, ім., ж. р., <уособлює відчуття неспокою, тривоги, непевності     

у завтрашньому дні> : І личком і птаховдачею / Вона – непролитий щем… / 

Доки ж вам буть незрячою / Під чужинським дощем? (Ю. Кириченко 30, 

с. 181 # 2002). 

Птах-волелюб, ім.., ч. р., Як ладанку носи тепла живицю, / Та не приборкай 

птаха-волелюба (М. Дружко 14, с. 41 # 2012). 
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Птаха-душа, ім., ж. р., Віднині не знатиме болю / Поетова птаха-душа. / 

Сполоха з черниченьки-гілки / Пташат, котрих звать – снігурі…/ Вуста його 

мовлять : «Кохаю…», / Калині, леваді, росі, / Дніпру і стежині-розмаю / У їх 

незбагненній красі (Ю. Кириченко 29, с. 72 # 2003). 

Птаха-рука, ім., ж. р., <підкреслено неспроможність на підлість чи образу>: 

Між нами – дорога в розлуки. / Між нами – дорога в печаль. / Візьми мою 

птаху-руку – В довіру з нею причаль (Ю. Кириченко 30, с. 349 # 2002). 

Птахи-жалі, ім., множ., Доля їй знак нарекла на чолі – з крилом перебитим 

три птахи-жалі (Ю. Кириченко 30, с. 153 # 2002). 

Птахо-туга, ім., ж. р., Птахо-туго, хоч ти колір волі збагни ж : / Що на 

серденьку мав отаман наш Калниш? (Ю. Кириченко 29, с. 41 # 2003). 

Пташата-долоні, ім., множ., Як сонях до твоїх пташат-долонь, / Як нитка 

снігу – в німб осінніх скронь (Ю. Кириченко 30, с. 97 # 2002). 

Пташки-щебетальні, ім., множ., І – навпрошки в безберегість пташок-

щебеталень (Ю. Кириченко 30, с. 5 # 2002).  

Пустка-безлюддя, ім., ж. р., Є щось у гордої північної сосни / Співзвучне        

з каменем, із пусткою-безлюддям (В. Грипас 7, с. 17 # 1983). 

Пухнасто-жовтавий, прикм., Гарний візерунок, пухнасто-жовтаві брості 

верви (Леся Степовичка 70, с. 160 # 2007). 

Пшенично, присл., див. Грушево. 

Радісно-галасливий, прикм., Розплавлений літній перон ніби відпускає 

радісно-галасливу веремію відпускної кампанії  (М. Зобенко 21, с. 68 # 1993) 

Радісно-злелечений, прикм., Слова любові – радісно-злелечені, слова розлуки 

– стишено-сумні (М. Дяченко 19, с. 31 # 2008). 

Радісно-черлений, прикм., І підвелось тугим крилом, / Тонами радісно-

черленими, / Як вибух щастя над селом, / Як воскресіння: «Слава Леніну!» 

(Г. Прокопенко 52, с. 12 # 1979). 

Райдуга-стрічка, ім., ж. р., Райдугу-стрічку зав’яжуть вербички (Ю. Кібець 

34, с. 80 # 2005). 

Рватися-битися, дієсл., Рветься-б’ється в пищику вербовім / Хлоп’яче серце, 

радісне й зелене (М. Чхан 75, с. 52 # 1973). 

Реактив-паралізатор, ім., див. Водій-душі. 

Режим-дисципліна, ім., Кажуть: лиш тренування плюс режим-дисципліна 

(В. Корж 41, с. 184 # 1987). 

Репанокорий, прикм., Це були репанокорі берести, які не хотіли 

піддаватися старінню (І. Данилюк 9, с. 62# 2009). 

Репертуарчик, зневажл. ім., ч. р., А як закінчиться сезон?.. В репертуарчику 

– музон…(Ю. Кириченко 27, с. 48 # 2009). 

Ретро-інформація, ім., В його розпорядженні – мої ретро-інформація, 

досвід, знання та думки, моє треноване тіло і …його сутність антихриста 

(В. Савченко 56, с. 210 # 2004). 

Речі-спокусники, ім., множ., Всі оті речі-спокусники зацілують і закусають 

вас, але не відпустять від себе (Леся Степовичка 70, с. 31 # 2007). 

Рибалка-ніч, ім., ж. р., див. Диво-хвиля. 
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Рибно-горілчаний, прикм., На щастя, недільна рибно-горілчана оргія, яка 

вкрала один робочий день календаря, на ході міжнародних перемовин не 

відбилася (Леся Степовичка 68, с. 402 # 2012). 

Рідкогілля, ім., У бік трьох дерев, що нагадували своїм рідкогіллям на тлі 

розчищеного вітрами обрію шибениці (І. Данилюк 9, с. 61 # 2005). 

Різьблено-мережаний, прикм., Все менше різьблено-мережаних / Маленьких 

храмів сонця липових (вуликів) (Ю. Кібець 34, с. 70 # 2005). 

Річечка-маля, ім., ж. р., То я побачив звідтіля, / Що квола річечка-маля, / 

Потоком нездоланним стала / І синє море привітала (М. Дружко 15, с. 58 # 

2003) 

Річка-фея, ім., ж. р.,< назва поезії > (Ю. Кібець 31, с. 360 # 2005). 

Річкоскрес, ім., ч. р. <синонім до березня> (М. Дяченко 19, с. 124 # 2008). 

Родацький, прикм., І рада козацька, і зрада – родацька / Козацькі святі 

кольори (Ю. Кириченко 29, с. 74 # 2003). 

Родоповажно, присл., див. Великомудро. 

Рожевобоко, присл., Кожен плід рожевобоко мчить / в мить дозріння по 

своїй орбіті (В. Корж 45, с. 115 # 1972). 

Рожевопінний, прикм., А в ній – бузку рожевопінну віть, / А в ній – разками 

на орбіті гуси, / І цілий світ, що в серці стукотить / Шалено-бунтівничим 

пульсом (Г. Світлична 61, с. 83 # 1988). 

Рожеворосяний, прикм., Рожеворосяна спокуса уст світанних (В. Грипас 6, 

с. 50 # 1989). 

Розбазар, ім., ч. р.,  Її на розмін не пускай дрібний /  на модних розбазарах 

часу (Г. Світлична 60, с. 8 # 1989). 

Розбишака-вітер, ім., ч. р., Та даремно лащився / Розбишака-вітер / Осінь 

знала хвастощі, / Злотом з серця викинула (О. Ігнатенко 22, с. 219 # 2006). 

Розважливо-лукавий, прикм., Ще й наклеп розважливо-лукав 

(Ю. Кириченко 29, с. 43 # 2003). 

Розважливо-спокійний, прикм., Відтоді розважливо-спокійний Михайло 

став що частіш зриватися (І. Данилюк 9, с. 135# 2005). 

Розвеснений, дієприкм., І зазимків, і гроз – всього було, / топтали орди 

нескориму вроду. / Та зводилось розвеснене чоло – чоло високе гідності 

народу (Н. Нікуліна 51, с. 20 # 2000). 

Розвеснілий, дієприкм., Текли ручаї розвеснілої Волги Огорнуті думами 

втомного плину (В. Корж 43, с. 9 # 1981). Див. Несхмарений. 

Розвидень-великдень, ім., ч. р., А поруч десь – сопілка і душа, / А поруч десь 

– січнева перепілка, / Що в розвидень-великдень поспіша, – / Туди, де в чорнім 

сні жахнулась зірка… / Не просто зірка – зіронька, зоря, / Не просто 

крижана – холодночола… / При ній душа, як житній сніп, згоря, / Хоч  поруч 

– сонцем перевиті чола (Ю. Кириченко 32, с. 34 # 2000). 

Розвітреність, ім., абстр., Дивний кінь! Наче крила, розвітреність гриви 

(В. Корж 43, с. 20 # 1981).  

Розвтілитися, дієсл., Він ніби розвтілився, як тоді, під аркою, коли душу 

відокремили від тіла (В. Савченко 57, с. 213 # 2004). 

Розганяйжура, ім., ч. р. <синонім до травня> (М. Дяченко 18, с. 124 # 2008). 
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Розгойдано-пишний, прикм., Даремно! Ніщо не зупине розгойдано-пишний 

бенкет (І. Данилюк 9, с. 164 # 2005). 

Розгублено-гучний, прикм., Не відгукнеться вулиця затято / На поклик 

твій розгублено-гучний (І. Данилюк 9, с. 218 # 2005). 

Розгублено-ликий, прикм., Погляд розгублено-ликий / Ранок вітає 

(О. Ігнатенко 22, с. 106 # 2006). 

Розжув, ім., ч. р.,…Їх із ученим розжувом макак / На зуб який би не поклав 

ти, немає правд на колір і на смак, / Є лиш одна знамен червоних правда 

(Г. Світлична 60, с. 8 # 1989).  

Роздівочуватися, дієсл., Ой-ой, дівчата молоді, / не роздівочуйтесь так 

пишно, / не розквітайте так утішно. / На вас дивитись – сліпнуть очі 

(В. Корж 40, с. 456  # 2010). 

Роздунай-весняний, прикм., див. Березне. 

Розкайданений, дієприкм., Сльоза поривалася в рай, / Сміявсь яничар-

недоріка… / Під ним – розкайданений / Час, Свята Україна: / Аби не 

ковтнула всіх нас / Пекельна руїна…(Ю. Кириченко 29, с. 86 # 2003). 

Розкашляний, дієприкм., Берлінський підприємець з розкашляними легенями 

став мені найкращим другом (Леся Степовичка 69, с. 289  # 2007). 

Розкидано-ніжний, прикм., Загадковий, розкидано-ніжний, / Ти сидів 

нерухомо і гордо (О. Ігнатенко 22, с. 125  # 2006). 

Розкісаний, дієприкм., Отак би йшла, розкісна, у зорі, / босоніж по 

заплаканій стерні (М. Дружко 16, с. 36  # 2001). 

Розкішно-ніжний. Та вже прозорішає ранок, / Такий розкішно-ніжний 

ранок. / Цілунків-променів разок намистом сонячним злітає…(Ю. Кібець 39, 

с. 52 # 1976). 

Розлітаний, дієприкм., Лишиться те, чому нема загину, / Зостанеться лиш 

те, що не згаса: / Ота зоря, що мав за ворогиню, / Ота, мов ніч, розлітана 

коса (Ю. Кириченко 30, с.82  # 2002).  

Розлуки-самота, ім., ж. р., Покине назавжди фортунонька-доля, / обійме 

печаль розлук-самоти (І. Сокульський 67, с. 268  # 1997). 

Розлука-семилітка, ім., ж. р.,  Розлуку-семилітку – / Ні випить, ні надпить 

(Ю. Кириченко 31, с. 25 # 2000). 

Розмай-стежки, ім., множ., див. Грішно-праведний. 

Розпач-сміх, ім., ч. р., Знову за вікном хурделить сніг, / Чути одинокий 

розпач-сміх (Ю. Кириченко 30, с. 159  # 2002). 

Розпачливо-невинний, прикм., див. Книжки-хлібини. 

Розпізнай-стрічки, ім., множ., То пасуться «щасливі корови» з маленькими 

дзвіночками і кольоровими розпізнай-стрічками (Леся Степовичка 69, с. 224  

# 2007). 

Розрай-вода, ім., Прийди в мою безсонну ніч, прийди, / Із кухлика надпий 

розрай-води (Ю. Кириченко 30, с. 233  # 2002). 

Розслабитися-розчулитися, дієсл., Може хоч тут розслабишся-розчулишся 

(І. Данилюк 9, с. 127 #2005). 

Розтабачить, дієсл., Спільно табакерку розтабачить (Ю. Кириченко 26, 

с. 205  # 2009). 
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Розтривожено-голубиний, прикм., Розтривожено-голубина далеч 

(М. Дяченко 19, с. 53 # 2008) 

Розшум, ім.., ч. р., І так забаглося в незнані, / Ще не розгадані світи, /           

В крилатім розшумі, в багрянім, / Від невідступних дум втекти (С. Бурлаков 

4, с. 90  # 1987). 

Романтично-тривожний, прикм., Музика раптом зродилась романтично-

тривожна – / Мелодію крапель натхненно грає Дощ Паганіні (М. Дружко 14, 

с. 41  # 2012). 

Роси-веснянки, ім., множ., В’януть сонячні роси-веснянки дрібні (М. Чхан 

74, с. 76 # 2007). 

Росопад, ім., ч. р., І, ніби квітка, пахне лан, / І росопад ряснішає (М. Чхан 75, 

c. 64 # 1973). 

Ротно, присл., <всією ротою>, див. Батальйонно. 

Рукописи-рокописи, ім, множ., Рукописи-рокописи стіною похмуро 

височать переді мною (В. Корж 41, с. 24  # 1987). 

Рушниця-розлучниця, ім., ж. р., див. Громовиця-влучниця. 

Рясно-густо, присл., Не дивуйся, коли серед січня / Рясно-густо заквітне 

вишня у твоєму саду (Н. Нікуліна 53, с. 40 # 1967). 

Рясноросий, прикм., див. Карбоцвіт. 

Сад-село, ім., с. р., Сад-село над рікою мріє (Ю. Кібець 31, с. 359 # 2005). 

Садочок-розмай, ім., ч. р.,  Та садочкові-розмаю / Я розповіла, / Що не 

півника чекаю – / Сизого орла (Н. Нікуліна 53, с. 41  # 1967). 

Самодіяльно-прикладний, прикм., Самодіяльно-прикладне мистецтво 

(М. Зобенко 21, с. 92  # 1993). 

Самодослухання, ім., с. р., <назва поезії> (В. Корж 43, с. 194 # 1981). 

Самумно, присл., <містить експліцитний компонент у смисловій структурі 

слова «сухий гарячий вітер у пустелі» та узагальнювальну імпліцитну сему 

‘дискомфортно’>: Ти – не тут, ти – десь там, / Де самумно літам, де зневіра 

густа / В ніч фарбує вуста (Ю. Кириченко 30, с. 203 # 2002).  

Санти-метри, ім., множ., див. Деци-метри. 

Самотинка, ім., ж. р., Самотинко, чуєш, підійди, / З кухлика зроби ковток 

води…(Ю. Кириченко 30, с. 159  # 2002). 

Сватокумія, ім., ж. р., Українська ліберальна демократія – / Найкраща          

в світі сестробратія… / Аж ніскілечки не мумія – / Світлоносна 

сватокумія… (Ю. Кириченко 24, с. 33  # 2008). 

Сваха-совість, ім., ж. р., При кориті у Комітету / Доручивсь до 

авторитету, / Демонструючи сваху-совість, / Умонтовану                               

в тимчасовість…( Кириченко 27, с. 46  # 2009).  

Свіжосила, ім., ж. р., Світанносяйний сколок орлеця / Батьки з надією           

в колиску їхню клали. / Дитина ще солодку брала грудь, / І набиралась щойно 

свіжосили (Кібець 34, с. 544 # 2005). 

Світайрік, ім., ч. р. <синонім до березня> (М. Дяченко 19, с. 124 # 2008).  

Світанковіти, дієсл., <зародження чогось нового, світлого>: Солов’ї 

замріялись заколисані, / В серці світанковіє, мов колись, мені (М. Чхан 75, 

с. 10  # 1973).  
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Світанково-милий, прикм., Цей ранок світлий, світанково-милий, / А я його 

по пам’яті пишу (О. Ігнатенко 22, с.124  # 2006). 

Світанково-невтомний, прикм., Світанково-невтомної вдачі <побажання 

рукам хліборобів> (В. Грипас 8, с. 18 # 1975). 

Світанносяйний, прикм., див. Свіжосила. 

Світлоброво, присл., Трималася ти світлоброво. Той сміх одбивався в росі 

(І. Данилюк 12, с. 28  # 1982).  

Світлойменний, прикм., Мартін Лютер Кінг ліг нині в братерську могилу, / 

де мільйони світлойменних героїв лежать (В. Корж 47, с. 16  # 1969). 

Світлодарити, дієсл., Тривога має світлодарити, / живити гідністю серця 

(В. Корж 41, с. 18  # 1987). 

Світлозвуко, присл., Темніли ночі світлозвуко   (С. Бурлаков 3, с. 175  # 

1988). 

Світлопінний, прикм., див. Жовто-фіолетово. 

Світлотворці , ім., множ., Ми світлотворці, вороги пітьми (В. Корж 43, с. 83  

# 1981). 

Світлочуття, ім., с. р., Приємлю, наче вищю нагороду, світлочуття, / що дні 

мої, народе, пильнуєш ти чутливо, мов радар (В. Корж 45, с. 18  # 1972). 

Світоволя, ім., ж. р., Світоволя! Світоголос! Тиша. Ранок. Небо 

(І. Сокульський 67, с. 212  # 1997). 

Світоголос, ім., ч. р., див. Світоволя. 

Світотворно, присл., Що це світотворно так кипить в колотнечі дня 

молекулярній? (В. Корж 43, с. 75  # 1981) 

Світ-рясноцвіт, ім., ч. р., Світ-рясноцвіт відроджувався знов, / бо озивалась 

мужня вдача степу, / здіймалися до сонця ніжні стебла, / як хліборобська 

віра і любов (В. Корж 43, с. 87  # 1981). 

Святковоликий, прикм., Вся така урочиста, святковолика, / Мабуть 

вперше в житті не клопочиться, / не метушиться (Г. Світлична 60, с. 120  # 

1989). 

Секретаренко, ім., ч. р., Не п’є вина, не їсть цукерки «Тузик» / Полтавський 

кліщ секретаренко Вусик (Ю. Кириченко 33, с. 56  # 1997). 

Сентиментально-недолугий, прикм., Сентиментально-недолугі вірші, на 

запізніле схожі каяття, / Писатиму (М. Яланська 76, с. 39 # 2004). 

Сердечнокрилий, прикм., Колись у горах там, в часи сердечнокрилі, / Над 

морем я ходив – плекав задуми лінь…(М. Дяченко 19, с.113 # 2008) 

Середжнивний, прикм., <під час жнив>: Вона незрушно стояла під душем, 

що здавався їй тим середжнивним дощем (І. Данилюк 9, с. 126  # 2005). 

Середночі-вночі, присл., Прийшла мені новенька домовина, / Прийшла          

й стоїть середночі-вночі (І. Сокульський 67, с. 26  # 1997). 

Серпоносний, прикм., Спалахом розпеченим – аж сліпучо-темним! – / 

Салютує серпня серпоносний день…(М. Чхан 75, с. 11  # 1973). 

Серцево-сонячний, прикм., Серцево-сонячна система / річок, проміння і гаїв 

– це не медична гостра тема, / а вічна тема солов’їв (Ю.  Кібець 38, с. 48  # 

1982). 
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Серцекрилий, прикм., Його закляття – долі кара / Для серцекрилого Ікара 

(Ю. Кириченко 30, с. 301  # 2002). 

Сестробратія, ім., ж. р., див. Сватокумія. 

Сивоберегий, прикм., Землетрус лихоманить Бахчисарай / І лимани 

засолені, сивоберегі (М. Чхан 74, с. 58 # 2007). 

Сивобровість, ім., ж. р., Над урвищем каштани зацвіли, / І що їм – грудень, 

віхола / За сивобровістю вершин (В. Грипас 8, с. 31 # 1975). 

Сивоокий, прикм., А осінь, мила сивоока осінь, / Уже веслом до берега гребе  

(Г. Світлична 61, с. 85  #1988). 

Сив-полин, ім., Сив-полин стелився безбережними степами (Н. Нікуліна 51, 

с. 8  # 2000). 

Сизо-кришталевий, прикм., Сяє море полудневе, /                                      

Сизо-кришталеве…(Г. Прокопенко 55, с. 35 # 1979). 

Сизоперість, ім., ж. р., Зірка пагін пуска в сизоперість вікна (В. Грипас 6, 

с. 22 # 1989). 

Симпатій-антипатії, ім., множ., Я ніби дрейфую на крихкій крижині 

родинної рівноваги, цих летючих симпатій-антипатій (Леся Степовичка 69, 

с. 294  # 2007). 

Синьовежий, прикм., Синьовеже небо (М. Дяченко 19, с. 17 # 2008). 

Синь-вогонь, ім., ч. р., Спасибі, озеро за тишу / І хвиль досвітніх синь-

вогонь (В. Корж 43, с. 137  # 1981). 

Синьовітрий, прикм., Зростаєм вертикально до площин, / На плечах – неба 

синьовітрий рев…(В. Корж 46, с. 47 # 1971). 

Синьогриво, присл., див. Зеленокопито. 

Синь-зірка, ім., ж. р., Заглядає у шибу – / Побачити хоче, / Як в зіницях 

розлуки / Синь-зірка тріпоче (Ю. Кириченко 30, с. 349  # 2002). 

Синьовир, ім., ч. р., Слова наївні, кострубаті... За ними ж – дивен синьовир 

(В. Грипас 11, с. 103 # 1999).  

Синьозорець, ім., ч. р., Між ним повивсь чебрець, петрів батіг – / Вузлами 

перевитий синьозорець (С. Бурлаков 3, c. 212  # 1988). 

Синь-хустину, ім., ж. р., Синь-хустину аж на плечі / З неба прихилила 

(С. Бурлаков 4, с. 11  # 1987). 

Синявоокий, прикм., А душа вертає раз у раз у шкільні синявоокі мрії 

(М. Яланська76, с. 34 #2004). 

Сиронеб, ім., ч. р., див. Світайрік. 

Сито-люто-злототілий, прикм., Вщухне полум’я зловісне – / сито-люто-

злототіле – / ані дума, ані пісня не поляже, не зотліє… (В. Корж 45, с. 102  # 

1972). 

Сіромахи-везунчики, ім., множ., Заскочена новиною, ставлю Владові і ще 

кільком сіромахам-везунчикам залік (Леся Степовичка 68, с. 20 # 2012). 

Січневокрилий, прикм., < Вираз завдати веремію має значення «викликати 

замішання» [149, с. 228]. Отже, за допомогої новації автор розкриває 

переживання ліричного героя, від яких у нього похолодшало всередині> 

 Як подолав січневокрилу веремію, / А все тому, що погляд твій лукав 

(Ю. Кириченко 30, с. 141  # 2002).  
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Скадебешений, дієприкм., Жив скадебешений поет і був у нього творчий 

лет / не до незвіданих планет, а до харчів і в туалет (В. Сіренко 64, с. 27 # 

2009). 

Скаженочолий, прикм., Не вам учить любити Україну, / Віроторговці          

в зацних кунтушах, / Не вам учить любити Україну, / Сини скаженочолих 

байстрюків (Ю. Кириченко 29, с. 118 # 2003). 

Скарби-надра, ім., множ., І палкі полки нащадків Гнатових / Побратались із 

скарбами-надрами (М. Чхан 75, с. 10  # 1973). 

Сквернодушшя, ім., с. р., Ти сквернодушшям / Слова не брудни, / Іржею 

вчинків / Благодать не знищуй, / За гріш не продавай, мов крикуни, / Бо мудре 

Слово і за владу вище (М. Дружко 14, с. 11 # 2012). 

Складать-формувать, дієсл., див. Листопад-бородань. 

Скозачитись, дієсл., <втратити риси, що були притаманні козакам> 

Народися іще раз, Тарасе, бо знікчемніли ми, / бо скозачились ми, – 

бізнесменами стали, / олігархами стали, рекетирами – не людьми 

(М. Дяченко 19, с. 86 # 2008). 

Скорописаний, прикм., Ні скороспілих завірень у вірності, / Ні скорописаних 

теплих листів (Ю. Кібець 34, с. 438 # 2005). 

Скрилатіти, дієсл., Від подвигу я в слові занімів, / Від подвигу робітнього 

скрилатів (С. Бурлаков 5, с. 27 # 1987). 

Скрипка-громовиця, ім.., ж. р., див. Гордоюний.  

Слава-злючка, Василь Стефак – Прозаїк. Факт. А що потрібно ще / Від 

слави-злючки (Ю. Кириченко 33, с. 126  # 1997). 

Сліди-колодязі, ім., множ., Залишаючи глибокі сліди-колодязі на синьому під 

місяцем снігові (М. Зобенко 21, с. 22  # 1993). 

Слізно-терпко, присл.,Чи тобі обізвуться, госте, слізно-терпко / Слова, що 

виринають траурно-червоні / З білого паперу, мов з чорного люстерка 

(В. Корж 43, с. 56  # 1981). 

Сліпучо-запахущий, прикм., Не оглядайсь на вогнище праліта. / Нехай собі 

спокійно догорить / Його сліпучо-запахуща квітка, / Що сумно хмари 

грозами різьбить (І. Данилюк 9, с. 181 # 2005).  

Сліпучо-темний, прикм., див. Серпоносний. 

Слова-віщуни, ім., множ., Місяць срібен світанний цвів словам-віщунам: / – 

Підем батька спитаєш, чи любитися нам? (В. Корж 43, с. 148  # 1981). 

Слова-горішки, ім., множ., Я біля ганку свойого нишком / Ніжно розсиплю 

слова-горішки, / Попід віконням, на край стежини / Зернятка пестощів 

густо кину (Г. Світлична 61, с. 176  # 1988). 

Слова-дробовики, ім., множ., Їх і сьогодні ще клюють шпаки, / Зневаживши 

слова-дробовики, / Які хоч і гіркі та безборонні, / Мов ці троянди снів на 

підвіконні (Ю. Кириченко 30, с. 87  # 2002). 

Слова-кольори, ім., множ., див. Погляд-камінець. 

Слова-пташата, ім., множ., І лиш одна любов зрадливо чорноброва / 

Натомість слів-пташат вітається кивком (Ю. Кириченко 30, с. 183  # 

2002). 
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Словесно-інтелектуальний, прикм., Перекладач розчиняється у своїй 

словесно-інтелектуальній роботі (Леся Степовичка 69, с. 220  # 2007). 

Слово-кресало, ім., с. р., Згубив кисет із тютюном, / Та знайшов слово-

кресало (Ю. Кириченко 30, с. 244  # 2002). 

Слово-оберіг, ім., ч. р., Я вірю в слово-оберіг (Г. Світлична 62, с. 20 # 1987).  

Словопад, ім., ч. р., Слова та й слова. / Золотий словопад. / А хочеться 

серцем до серця – й мовчати… (Н. Нікуліна 51, с. 147  # 2000). 

Слово-перлина, ім., Притулку незрадливий, туго-пісне, що у душі бриніла 

крізь літа. / Твої слова-перлини, мов намисто, що оберегом шию огорта 

(Леся Степовичка 70, с. 8  # 2007). 

Слов’яночолий, прикм., В пору цю гожу ніхто не посміє / Стлумить твоїх 

щебетань. / Пісня крилатить степів сиві гони, / Голосу ніжить красу. / 

Світу всьому петербурзькі гастролі / Скажуть, яка ж бо ти є! / 

Слов’яночола, сонячнолика, / Щедра, як сад восени (Ю. Кириченко 29, с. 61 # 

2003). 

Служка-смерть, ім., ж. р., Був щедрим служки-смерті урожай (Г. Світлична 

59, с. 33 # 2003 ). 

Сльоза-вогонь, ім., Стиха ронить всивілий господар / на ливарний двір 

сльозу-вогонь (С. Бурлаков 4, с. 28  # 1987). 

Сльоза-черниця, ім., ж. р., І ти – сльоза-черниця коло вії / В путани, профіль 

чий – із прасторіч (Ю. Кириченко 30, с. 53 # 2002). 

Сльозина-лілея, ім., ж. р., І так вже жалкує за нею, / Що горді зустрічні 

жінки / Зрадливу сльозину-лілею / Ховають за тінню руки (І. Данилюк 9, 

с. 254  # 2005). 

Сльозина-слово, ім., І, мов зорю, сльозину тиху зронить: сльозину-слово… 

Заповідь німу…    (В. Корж 43, с. 90  # 1981). 

Смердопахосний, прикм., Яким запахом тхір смердить, не знаю, а ущербно-

хворобливій таки смердопахосний (В. Савченко 57, с. 237  # 2004). 

Смердючник, ім., ж. р., Штрикай щура скоріше, та ходім уже з цього 

смердючника (В. Савченко 57, с. 110  # 2004). 

Сміх-печаль, ім., Ми шнурочок той розв’яжем / Сміх-печаль бровою 

зв’яжем (Ю. Кириченко 29, с. 25 # 2003). 

Смолокурно, присл., …І вже острів хмурий пахне смолокурно, / звиваються 

в корчах дракони багать (В. Корж 43, c. 23  # 1981). 

Снага-чистота, ім., ж. р., День на багнети упав, / Та не знекровивсь, брати: / 

Морок неправди лупав, / Прагнув снаги-чистоти (Ю. Кириченко 29, с. 76 # 

2003). 

Снага-бадьорина, ім., ж. р., Незбагненна крилата жарина / Обпалила, 

пройшовши неблизько… / Громоброва снага-бадьорина / Слугувала їй, наче 

дівчисько…(Ю. Кириченко 33, с.224  # 1997). 

Сни-немовлята, ім., множ., Я – птах, який скибку сонця / Ніс для снів-

немовлят (Ю. Кириченко 32, с. 25  # 2000). 

Сни-пророки, ім., множ., див. Горіти-палати. 

Снити-гадати, дієсл., Сню-гадаю. Із далеких літ / наслухаю вимовклого 

грому (І. Сокульський 67, с. 156 # 1997). 
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Сни-щебетання, ім., множ., В тій сивині – попелище світань, / Зойк, котрий 

зітканий з  снів-щебетань (Ю. Кириченко 30, с.51  # 2002). 

Сніг-хлопчак, ім., ч. р., Лукавий сніг-хлопчак на слід натрапив мій, / моїм 

секретом став з дитинства прозорливості (М. Дружко 16, с. 45  # 2001). 

Сніги-неандертальці, ім., множ., Де не взялись сніги-неандертальці / І ось 

ми вже долоні розвели (Ю. Кириченко30, с. 233 # 2002). 

Сніжинки-листоноші, ім., множ., Маю я від рідно краю / Новорічних сто 

запрошень, / Що сніжинки-листоноші / Принесли мені у місто…(Ю. Кібець 

37, с. 38 # 1985). 

Сніжитись, дієсл., Черемха лагідно сніжилась, / летів за вітром тихий 

цвіт…(В. Корж 43, с. 137  # 1981).                

Сніжно-болісний, прикм., Така глуха і сніжно-болісна / Оця груднева низка 

днів (Г. Світлична 61, с. 200  # 1988). 

Сніжноперсий, прикм., Сніжноперса ріка не верта човняра з середини 

(Ю. Кириченко 30, с. 24  # 2002). 

Сніжноцвіть, ім., ж. р., Іній виткав сніжноцвіть рясну (Корж 36, с. 115 # 

1972). 

Собарлюга, ім., ч. р., Собарлюгою прикидається лукавий вовчище (В. Корж 

46, с. 52 # 1971).  

Солов’ї-язичники, ім., множ., Тут солов’ї-язичники ночами на місяць 

моляться (Н. Нікуліна 52, с. 13  # 1981). 

Солов’ян, ім., ч. р. <синонім до травня> (М. Дяченко 19, с. 124 # 2008). 

Солодко-блаженний, прикм., Дим цигарки був солодко-блаженним 

(І. Данилюк 9, с. 132 # 2005). 

Солодко-незбагненний, прикм., Для мене вічно будеш ти, як світ, / 

Солодко-незбагненна, загадкова (Г. Прокопенко 52, с. 41 # 1979). 

Солодко-оманливий, прикм., О, яка ж ти демократична і водночас 

солодко-оманлива, країно К.Маркса та Фрідріха Снікерса (Леся Степовичка 

69, с. 181  # 2007). 

Сон-блакить, ім., Тримають чайки неба сон-блакить (Г. Світлична 61, с. 87  

# 1988). 

Сонцевість, ім., ж. р., Саду мойого вищає небо, / Глибшає в слові сонцевості 

море (Г. Світлична 63, с. 68  # 1985). 

Сонцевіття, ім., с. р., Весна минула, щоб воскреснуть у / Сонцевітті 

горобини (Ю. Кібець 34, с. 419 # 2005). 

Сонце-голова, ім., Теплий ще, із печі вікової, / Там, де телевізор у кутку, / 

Він вознісся сонцем-головою / – Хліб на вишиванім рушнику (Ю. Кібець 37, 

с. 30  # 1985). 

Сонцедійство, ім., с. р., «Сонцедійство на добро» <назва поезії> (Ю. Кібець 

37, с. 30  # 1985). 

Сонцезолото, ім, с. р., Із Нігерії, із Туреччини / Журавлі до Дніпра летять, / 

Сонцезолотом шлях заклечаний – Тільки крилечка лопотять (Ю. Кібець 34, 

с. 65 # 2005). 
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Сонцекниги, ім., ж. р., Не туманною відлигою, а глибинним духом нації / 

озивався сонцекнигами вільний дух в часи стагнації (В. Корж 40, с. 537  # 

2010). 

Сонцепомагай, ім., ч. р., Поет – це вічний сонцепомагай (М. Дяченко 19, 

с. 63 # 2008). 

Сонцеп’янко, присл., А як зморимось сонцеп’янко, / то дістанем солодких 

пряників (Леся Степовичка 70, с. 23  # 2007).  

Сонцебриз, ім., ч. р., Даленіє років дорога, а над далеччю – сонцебриз! 

(І. Сокульський 67, с. 323  # 1997).  

Сонцевісний, прикм., Все сниться той «Витязь», трудяга колісний, / 

шумкий наш човгун, найдобріший бурчун, / ще й чується пісня – то день 

сонцевісний / мені ворожбує, щоб знов її чув (В. Корж 43, с. 9  # 1981).  

Сонцесій, ім, ч. р.,<присв. О. С. Пушкіну, позначає митця, здатного 

проливати світло на темні сторони буття> Світання, не хмурній! – твій 

гість, мов сонцесій, / в сорочці вогняній іде по Лоцманці (В. Корж 41, с. 22  # 

1987). 

Соняхи-литаври, ім., множ., Де ті соняхи-литаври, де та квітка «не боли» ? 

(В. Корж 43, с. 12  # 1981).  

Сплески-самоцвіти, ім., множ., див. Доленька-криниченька. 

Співати-відробляти, дієсл., Солов”ї співали-відробляли / Для заможних 

власників крамниць (Ю. Кібець 37, с. 50 # 1985). 

Співчутливо-шанобливий, прикм., Карі очі, які спочатку недовірливо 

спостерігали з затінку довгих вій, набрали раптом шанобливо-співчутливого 

змісту (В. Савченко 57, с. 106  # 2004). 

Спіралька-хоботок, ім., ч. р., Це і очі Посудієвського, які в таких випадках 

ставали схожими на два очищені гранатові плоди, і спіралька-хоботок, що 

вислизала з його вуст і торкалася больової точки на тілі, і відчуття 

ситості чи вдоволення , що з’являлися на його обличчі по тому (В. Савченко 

57, с. 276  # 2004). 

Сонячноликий, прикм., див. Слов’яночолий.  

Сонячно-непроминальний, прикм., Дивлюсь на фото поминальне /                  

і підступає до очей / Щось сонячно-непроминальне, / Як хустка край твоїх 

плечей (Ю. Кириченко 30, с. 206  # 2002). 

Сонячно-струмистий, прикм., З усіх тих грандіозних побудов / собі лишила 

Вічність тільки мить, / осяяну сліпим дощем кохання, / ту, сонячно-

струмисту, мерехтливу, / яку Він «лиш для Себе» сотворяв (Н. Нікуліна 51, 

с. 102  # 2000). 

Сопілка-журба, ім., ж. р., Одні лиш ми, одні лиш ми з тобою / На щастя 

хрещені сопілкою-журбою…(Ю. Кириченко 31, c. 34  # 2000). 

Сосни-обеліски, ім., множ., Майнуть між сосен-обелісків анфас Тичини, 

профіль Рильського (Леся Степовичка 71, с. 43  # 2003). 

Сосняк-характерник, ім., ч. р., <назва поезії> (Ю. Кібець 35, с. 21 # 2000). 

Спалахи-світанки, ім., множ,…Будуть марші похоронні й марші бойові, / 

будуть спалахи-світанки в світлій голові (Ю. Кібець 38, с. 27#1982). 
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Спецінтернаціоналісти, ім., множ., Спецінтернаціоналісти гуртуватимуть 

прихильників нашої системи (В. Савченко 56, с. 209  # 2004).   

Спецінтим, ім., ч. р., …Бо все одно, що Крим, що Рим, / Крим навіть краще – 

більше диму од шашликів ще й спецінтим…(В. Корж 40, с. 468 # 2010). 

Спецкор-добряк, ім., ч. р., За чаркою повчав спецкор-добряк: / Столичний 

хряк не спожива буряк (Ю. Кириченко 33, с. 21 # 1997). 

Спів-відчувати, дієсл., І глядачі твої нехай співдумають, спів-відчувають, 

зрештою, можна зробити відповідний коментар (Леся Степовичка 68, с. 360 

# 2012). 

Сповідально-простий, прикм., Бо що тут подієш: душа її щирість таїть, – 

/ Таку незникому, таку сповідально-просту, / Як дотик до вуст хуртовинних 

вустами в сльоту (Ю. Кириченко 30, с. 154 # 2002). 

Спогад-вітер, ім., ч. р., Та не змовкає спогад-вітер / Несе тривогу у думки  

(С. Бурлаков 4, с. 6 # 1987).  

Спогади-дими, ім., множ., Тут ще чадить від спогадів-димів / і торохтять 

хвилини-кастаньєти (М. Дружко 15, с. 11 # 2003). 

Спокійно-прохолодний, прикм., Музика класна, спокійно-прохолодна             

і водночас заводить (Леся Степовичка 68, с. 101 # 2012). 

Спокійно-світлий, прикм., Над світом хтось стоїть, спокійно-світлий, / 

Здається узнаю величні риси, / Які відбила фреска Рафаеля (Н. Нікуліна 53, 

с. 28 # 1967).  

Спохмарнено-сонний, прикм., Вранці вийшов господар спохмарнено-сонний, 

/ Мерехтіла тремкого світання жар-птиця (Ю. Кібець 37, с. 47 # 1985). 

Сріберноп’ятий, прикм., Сріберноп’ята ступня – / Кішечка дика… / Млосно 

від трав-степовиць: / Ніч – мов кадило…(Ю. Кириченко 31, с. 5 # 2000). 

Срібновіто, присл., Морозенко, поблиском рясний, / Вікна гравірує 

срібновіто (С. Бурлаков 4, с. 9 # 1987). 

Срібнозолочений, прикм., див. Дрібнопозначений. 

Срібноклювий, прикм., Срібноклюве зозулятко, ти – в мені, / І клюєш святе 

зерно на кружині…(Ю. Кириченко 30, с. 201# 2002). 

Срібноликий, прикм., І жінка в півтемряві – / доля чиясь срібнолика – /             

з духмяною кавою ділить свою самоту (А. Шкляр 76, с. 33 # 1999). 

Срібнопечальний, прикм., Санчат срібнопечальні полозки несли її за сніжні 

лозняки (Ю. Кириченко 28, с. 24 # 2005). 

Срібно-самотній, прикм., До тебе на сповідь, пречиста Ореле, / На тиху 

розмову про днів моїх пекло, / Про срібно-самотні ночей моїх перла, / Про те, 

що Венера моя ще не смеркла (Леся Степовичка 70, с. 12 # 2007). 

Срібнослів’я, ім., с. р., Але в страшному сизому вогні, / Межи злочинців, 

знатних та огидних, / Залишились його найкращі дні, / Знайомі, друзі, світ 

усмішок рідних / І Арно милої веселе срібнослів’я (Н. Нікуліна 53, с. 24 # 

1967). 

Стежина-розмай, ім., ж. р., див. Птаха-душа. 

Стежки-манівці, ім., множ., Нажилась поруч ницих людців, / Натопталась 

стежок-манівців  (Ю. Кириченко 29, с. 89 # 2003). 
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Степ-небеса, ім., Степу-небес перелоги / Світло нових долин (І. Сокульський 

67, с. 323 # 1997). 

Стереопогляд, ім., ч. р., Завідуючий відділом вийшов, ще раз окинувши своїм 

«стереопоглядом» кімнату (В. Савченко 57, с. 7  # 2004). 

Стиснути-притримати, дієсл., Дідусь тільки міцно стиснув-притримав 

гарячу синову руку (М. Зобенко 21, с. 62 # 1993). 

Стишено-сумний, прикм., див. Радісно-злелечений. 

Стовбурчастовусий, субстант. прикм., ч. р., <чоловік з великими вусами> : 

До кого ж першого підійде цей стовбурчастовусий з своєю сокирою, щоб 

розітнути одним ударом груди? (І. Данилюк 9, с. 50  # 2005). 

Стогонніше, присл., див. Бездонитися.  

Стогрімний, прикм., А хлопці кінчають монтаж / Четвертої гідротурбіни, 

/ Енергія в неї така ж, / Як в грозах розкутих, – стогрімна! (С. Бурлаков 5, 

с. 14 # 1987). 

Стогрішно, присл., Втямить торгашам бракує розуму, / що планетою 

стогрішно торгувать (В. Корж 40, с. 568  # 2010). 

Стодзвоння, ім., с. р., Зірву з очей полуду снів – Нехай живе покута! / Покіль 

стоїть серед вогнів / Душа – з стодзвоння кута (Ю. Кириченко 30, с. 207  # 

2002). 

Стодогово, присл., І хорал мені зазвучав: На шпальтах журналу «Київ» / 

Столично, стоклично, стодогово / заскавучав – на віншування вінчав 

(Ю. Кириченко 24, с. 10  # 2008). 

Стоживописний, прикм., див. Май-надвечір’я. 

Стозвучить, дієсл., Море стозвучить, наче мембрана, / Стогін глибинних 

прерій (В. Корж 48, с. 27  # 1967). 

Столично, присл., див. Стодогово. 

Стомножний, прикм., А дні – рокам товариші, / Як збронзовілі велетні, / 

Несуть стомножні вантажі / На дужі плечі вересню (М. Чхан 75, с. 64 # 

1973).   

Стопечальний, прикм., Ти – моя берегиня, Марія, / Стопечальна, столеза 

блакить  (Ю. Кириченко 30, с. 179  # 2002). 

Стопечально, присл., Глянь мені в душу, Людмило: Там – крижані солов’ї / 

Так стопечально, зболіло / Шепчуть сльозі: «Ми – чиї?» (Ю. Кириченко 30, 

с. 299  # 2002).   

Стопровинний, прикм., Хоч ми не винні – стопровинні, –  / Цвіт України 

вже не нам…(Ю. Кириченко 29, с. 33 # 2003). 

Страж-горою, присл., Підведусь над болем страж-горою (Ю. Кириченко 29, 

с. 43 # 2003). 

Стріли-блискавиці, ім., множ., Та небо світле протестує: / – Ні! І стріли-

блискавиці теж не вірять, / Квітує літо, доки сила є! (О. Омельченко 54, 

с. 84 # 1984). 

Стрілокрила, ім., множ., На стрілокрилах моєї весни / Перелітаю із ночі          

у день (М. Дружко 15, с. 29 # 2003). 
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Стрімколет ім, ч. р., <ті, кому в житті понад усе потрібен адреналін> Ми – 

стрімколет, задивлений у безум, / Нам на плитку кладуть пучечок безу… / 

…Нас навіть рідні розуміть не здатні, / Бо ми до ризику лиш заповзяті 

 (Ю. Кириченко 27, с. 9  # 2009). 

Стрімконогий, прикм., Стрімконогий осонцений скіф / Ніби поруч летить, 

як лелека (Ю. Кібець 34, с. 233 # 2005).  

Струменятко, ім., с. р., А у нашому садочку, / В теплім, сонячнім куточку / 

Оселилося малятко, / Яснооке Струменятко (М. Дружко 15, с. 59 # 2003) 

Струни-промені, ім., множ., Тим часом звуки танули і знову виникали. Вони 

ніби народжувалися від невидимих струн-променів, по яких ударяли піщинки 

(В. Савченко 57, с. 121 # 2004). 

Стуманіти, дієсл., Свічадо чарівливої природи, / не смеркни, не зів’янь, не 

стуманій, / вік задививсь в квітучий спалах твій, / Свічадо чарівливої природи 

(В. Корж 43, с. 131  # 1981). 

Сумнобровий, прикм., Є при крузі і степ, і діброва, / Й Україна – така 

сумноброва (Ю. Кириченко 29, с. 36 # 2003). 

Сумноокий, прикм., Та от у коло сумноока жінка / Виносить з туги 

молодий відчай (С. Бурлаков 3, с. 248  # 1988). 

Сумнопис, ім., ч. р., <сумний лист> Виявилось, що мати цим сумнописом 

готувала його до найгіршого (І. Данилюк 9, с. 113  # 2005).  

Сумноплин, ім., ч. р., Тихо меле небесний млин / вічне борошно свіжого снігу 

/ малюкам на веселе втіху, старикам – на думок сумноплин (Леся Степовичка 

71, с. 33  # 2003). 

Сумноусміхнений, прикм., Він дивився на них сумноусміхненими очима 

(І. Данилюк 9, с. 76 # 2005). 

Сумовито-манірно, присл., – Буду без вас сумувати, – каже Урсула 

сумовито-манірно (Леся Степовичка 69, с. 296  # 2007). 

Суперпечінка, ім., ж. р., Мені здається, що цей напій для горил, або для 

якихось над людей, термінаторів із суперпечінкою, яка може перетравити 

таке пійло (Леся Степовичка 68, с. 395  # 2012). 

Суперхатини, ім., множ., … А ви – за бугром купуєте 

суперхатини…(Ю. Кириченко 25, с. 4  # 2009). 

Сухопелюстки, ім., множ., Крутяться сухопелюстки / Тридцять третього 

року – / Й досі холоне в боку (І. Данилюк 9, с. 227 # 2005). 

Схмарювати, дієсл., Ти, вселюдська печале, не схмарюй будинкові вікон! 

(В. Корж 41, с. 61  # 1987). 

Табутивний, прикм., Імператор Нерон справді був позбавлений 

табутивного бар’єру (В. Савченко 58, с. 159 # 2000). 

Таєминка, ім., ж. р., Тобі простяг таєминку з таємин, / Та грім твій не 

спромігсь на дощ взаємин (Ю. Кириченко 30, с. 198  # 2002). 

Танцювати-плавати, дієсл., Узявшись за руки, танцюють-плавають              

у невагомості (М. Зобенко 21, с. 8  # 1993). 

Твердогорбий, прикм., Душа все стерпить, бо вона – верблюд, / Упертий, 

мовчазний і твердогорбий. / Через пустелю топчучи маршрут, / Перед 

Всевишнім горб нестиме гордо (М. Дружко 14, с. 10  # 2012). 
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Твердотілий, прикм., Це захід Криму, твердотілий клин (С. Бурлаков 3, 

с. 210  # 1988). 

Текти-протікати, дієсл., З позаобрійних днів тече-протікає світ… 

(І. Сокульський 67, с. 301  # 1997). 

Тенденційно-упереджений, прикм., Полемізував з совєтськими вченими та 

їх тенденційно-упередженими уявленнями щодо української мови та 

культури (Леся Степовичка 72, с. 137  # 2000). 

Темнодухий, прикм., Цар тіней сходу сонця дочекавсь – / вловив таємні рухи 

гострим слухом… / Як можна? Бути зроду темнодухим  / і сонцю 

поклонятись водночас? (В. Корж 40, с. 492  # 2010). 

Темно-принишклий, прикм., Замість світлої радості – темно-принишклі 

дні (Дяченко 19, с. 71 # 2008). 

Темношатий, прикм., І за вікном, де клени темношаті, / Не так тривожно 

скрикують сичі (С. Бурлаков 4, с. 60  # 1987).  

Термоядернич, ім., Отак тобі, темноямичу, по заслузі тобі термоядерничу! 

(В. Корж 41, с. 146  # 1987). 

Темноямич, ім., ч. р. див. Термоядернич.  

Теплень, ім., ч. р. <синонім до квітня> (М. Дяченко 19, с. 124 # 2008). 

Тепловій-весновій, ім., ч. р., Крига й сніг в зимнім сні – на поверхні, / 

тепловій-весновій – унизу (В. Корж 42, с. 38 # 1984).  

Тепловійність, ім., ж. р., Тремтіла ніч, як лебедя пір’їна, / Чекати 

тепловійності – дарма (Ю. Кириченко 30, с. 112  # 2002). 

Теплокрай, ім., ч. р., Птахи он уже збираються до теплокраю (І.Данилюк 9, 

с. 126 # 2005). 

Теплокрилий, прикм., Дихне в обличчя теплокрилий вітер (С. Бурлаков 2, 

с. 109  # 2004). 

Тернобровий, прикм., Дві квітки на леваді слова, / І в кожної  – своя душа… 

/ В їх царство юнка терноброва, / Як в долю власну поспіша (Ю. Кириченко 

30, с. 345  # 2002). 

Тепло-милий, прикм., І мить та тримається хвиля, / Оманлива, дика, 

невтішна, / А далі твій світ тепло-милий, / Раптовий, дзвінкий, дещо 

грішний (О. Ігнатенко 22, с.72  # 2006).  

Терзаннячко, ім., с. р.,  ірон., Бо то таке собі терзаннячко, / коли за себе 

лиш тремтиш… / Як озивається кров заяча, / то всі писаннячка облиш! 

(В. Корж 41, с. 18  # 1987).  

Терноцвіт, ім, ч. р., Надворі туман, а в серці – обман, / В очах терноцвіт 

палахкоче (Ю. Кириченко 30, с 33  # 2002).  

Терпець-трава, ім., ж. р., Я – любисток, я любила, я любила, / Я ридала в очі 

припнутих громів, / Я у змову з ста терпіннями вступила, / Ти ж терпець-

траву не зрозумів (Ю. Кириченко 30, с. 161  # 2002). 

Терпкавість, ім., ж. р., В цю пору, мій любий, в цю пору / Терпкавістю дихає 

кожна віть. / Чи скоро ж мені, чи скоро / Ім’я твоє відболить? (Г. Світлична 

60, с. 278  # 1989). 

Тертичники, ім., множ., <люди, які неспроможні миритися                               

з несправедливістю і намагаються змінювати зовнішні обставини> : То ми 
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тертичники чи тільки пласкі тертиці? / Чи ми «їх» в пекло, чи «вони»  нас – 

в рай? / А може, все ще якось перетерпиться? (Леся Степовичка 71, с. 17  # 

2003). 

Тиждень-стогін, ім., ч. р., <назва поезії> (В. Корж 40, с. 456 # 2010). 

Тирешка, зневажл. ім., ж. р.,…Щиро вдячний Партії, Політвиконкому / За 

проплачені крапку, тирешку, кому…(Ю. Кириченко 27, с. 136  # 2009). 

Тисячогранно, присл., Сміх сопілчастий отчої землі / в душі моїй заб’ється 

тисячогранно (М. Дружко 16, с. 28  # 2001). 

Тисячоликість, ім., див. Дикоголосий. 

Тихокрилий, прикм., Хай до тебе в цю ніч прилетить тихокрилий лелека 

(М. Дяченко 19, с. 11 # 2008). 

Титаніти, дієсл., див.  Песимістики. 

Титанство, ім., с. р., Але, вояцька пильносте, не спи, / гартуй своє 

титанство молоде   (В. Корж 46, с. 47 # 1971). 

Тихо-замріяний, прикм., Душа його – тихо-замріяна, їй ці кольори до лиця 

(Н. Нікуліна 51, с. 87 # 2000).  

Тихосердно, присл., Вікна і двері, мов чалі, мовчали – / Тишу в собі 

тихосердно вінчали…(Ю. Кириченко 24, с. 68 # 2008). 

Тиша-сум, ім., Тойбічний відсвіт золотий на тишу-сум уже спинив повітря 

(І. Сокульський 67, с. 327 # 1997). 

Тишити, дієсл., Ступив на цей освітлений поріг, / де тяжкокрилі клени 

тишать кроки (А. Шкляр 79, с. 23 # 1982). 

Товстопузик, ім., ч. р., Ти виходиш заміж? Це за отого рудого 

товстопузика? (Леся Степовичка 69, с. 326 # 2007). 

Товстосуми-диплодоки, ім., множ., А що ж Еней і вся ватага? – все відала, / 

й премного літ їм не губилася відвага поринути у неоліт, / де товстосуми-

диплодоки на всю губу гуляють, / доки замерехтить колючий дріт…(В. Корж 

40, с. 470 # 2010). 

Тонкодзвоння, ім., с. р., І світ увесь – мов зітканий / Із тонкодзвоння 

(В. Грипас 7, с. 21 # 1983). 

Тонкоспогадний, прикм., У яку тонкоспогадну одіж вбрались думи й печалі 

мої! (М. Дяченко 19, с. 37 # 2008). 

Тонкотрав, ім., ч. р., див. Теплень. 

Трава-луговинка, ім., ж. р.,  Про це тобі скаже пилинка й росинка, / І ця, під 

копитом, трава-луговинка (Ю. Кириченко 32, с. 11 # 2000). 

Травень-сад, ім., ч. р., Бо, як завжди, не віриться у «пізно», / А віриться         

в грядущий травень-сад (Г. Світлична 61, с. 107 # 1988). 

Трави-степовиці, ім., множ., Сріберноп’ятий.  

Травнево-світлий, прикм., Ти десь стояв на ранок / Легкий, травнево-

світлий (О. Ігнатенко 22, с. 159 # 2006). 

Трамвай-філософ, ім., ч. р., Трамвай-філософ. Лисий, в окулярах, / Буркоче 

щось, минаючи бульвар, / Допитливо, уважно, мов школярик, / Читає міста 

весняний буквар (В. Корж 48, с. 49 # 1967). 

Транспортно-грошовий, прикм., Тут панував жвавий транспортно-

грошовий рух (Леся Степовичка 69, с. 228 # 2007). 
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Траурно-червоний, прикм., Слізно-терпко. 

Трафарет-сурогат, ім., ч. р., < шаблонні висловити> : Але, мабуть, не в лад / 

звучатиме слів трафарет-сурогат (Корж 42, с. 33 # 1984). 

Тремконогий, прикм., Бо тремконогі вороненькі / були готові, далебі, / не 

грать на куцім кілометрі – / в степи летіть, в останній бій (Леся 

Степовичка 71, с. 20 # 2003). 

Трепетно-юний, прикм., Яблунькі трепетно-юні, що дівочість свою 

приховати не можуть вночі…(В. Корж 41, с. 162 # 1987). 

Трепетно-знадливий, прикм., Неждано випірне крізь синь / У сяйві 

трепетно-знадливім / В ріку задивлений масив / На золотих гідронамивах 

(І. Данилюк 12, с. 8 # 1982). 

Тривожно-жалібно, присл., див. Прохолодно-прозорий. 

Трилюбов, ім., ж. р. Це вже не французький трикутник, а слов’янська 

трилюбов (І. Данилюк 9, с. 141 # 2005). 

Тролейбус-фортеця, ім., Коли вони з Ладою подорожували у тролейбусі-

фортеці до худшколи (М. Зобенко 21, с. 17 # 1993). 

Трохимай, , ім., ч. р., див. Теплень. 

Трояндитися, дієсл.,…Холонуть степу теплі гони, / І пісня птицею зліта, / 

Вона трояндиться навколо / у неспокої вогнянім (В. Корж 43, с. 117 # 1981). 

Трудяга-сад, ім., ч. р., Віддав, що міг, старий трудяга-сад (Г. Світлична 59, 

с. 74 # 2003). 

Трутизни-заморока.Ти – з хуртовини, з хуртовини, / З високочолих цар-

снігів. / Ти – із трутизни-замороки, / З хмільних ночей неправоти 

(Ю. Кириченко 30, с. 53 # 2002). 

Туга-пісня, ім., ж. р., див. Слово-перлина. 

Тужо-ласкавий, прикм., див. Заплакано-вицвілий. 

Туманоподібний, прикм., Ледь не задихнувся від густого туманоподібного 

повітря (І. Данилюк 9, с. 95 # 2005). 

Турботи-гризоти, ім., множ., Жалисливі турботи-гризоти (В. Корж 41, 

с. 160 # 1987). 

Тхолик, ім., ч. р., <утворене контамінацією імені Толик і дієслова тхнути; 

надає яскраву одоративну характеристику персонажу> див. 

Смердопахосний. 

Тьмяновидимий, прикм., Сплять дитячі дива – / тьмяновидимі, сиві 

(М. Чхан 74, с. 76 # 2007). 

Тяжкокрилий, прикм., див. Тишити. 

Україна-мрія, ім., ж. р., Як це схоже на Україну-мрію (Леся Степовичка 69, 

с. 224 # 2007). 

Україножери, ім., множ., Україножерів теревені по щоках по наших хльось 

та хльось. / Крутимо ми дулі у кишені, / бо під ніс скрутити боїмось 

(В. Сіренко 64, с. 52 # 2009). 

Ублагати- умолити, дієсл., Та через два роки ублагав-умолив (М. Зобенко 21, 

с. 38 # 1993). 

Улесливо-підступний, прикм., Фанатів тережись улесливо-підступних, / 

щільним кільцем запеклої опіки / не зчуєшся, як в лестощах надмірних, / в їх 
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вірності, ущербно-хворобливій, / святая муза й істина загинуть (Леся 

Степовичка 73, с. 26 # 1998). 

Ураган-вітрюган, ім., ч. р., Ураган-вітрюган, як засвище (В. Корж 41, с. 142 

# 1987). 

Урал-ювелір, ім., ч. р., Гей, Урале-ювеліре, / відгрануй мої слова, / щоб вуста 

вогнем горіли, / наче ватра тайгова! (В. Корж 45, с. 43 # 1972). 

Ущербно-хворобливий, прикм., див. Улесливо-підступний. 

Фальшивоневтішний, прикм., «А ти ж, вдовице, фальшивоневтішна 

вбивця?» (І. Данилюк 9, с. 37 # 2005).  

Фальшиво-співчутливо, присл., Фальшиво-співчутливо заглядає мені в очі 

(Леся Степовичка 70, с. 255 # 2007). 

Фата-хустина, ім., ж. р., На гілках білий іній – фатою-хустиною, / Ще           

й з приполу зима розсипає срібло (Н. Нікуліна 51, с. 140 # 2000). 

Фея-заступниця, ім., ж. р., Марія Михайлівна хапається за грудь                     

і звертається до феї-заступниці (Леся Степовичка 70, с. 255 # 2007). 

Філософи-дерева, ім., множ., А уночі філософи-дерева про вічність мовлять, 

– а про що ж іще? (Г. Світлична 60, с. 187 # 1989). 

Фонтанитись, див. Дзвоноцебристий. 

Фортунонька-доля, ім., ж. р., див. Розлуки-самота. 

Фотолірик, Про те, що не сказав би навіть Пліній, / Пан фотолірик мовить 

поспіша… / А колір, загорнувшись в тогу з тіней, / Схололу каву ложкою 

міша…(Ю. Кириченко 31, с. 53 # 2000). 

Харчі-гостинці, ім., множ, Виймаю з холодильника закуплені вчора / Харчі-

гостинці для берлінців (Леся Степовичка 69, с. 97 # 2007).  

Харчотрави, ім., множ., А були ж ми лицарями слави / на Січі згуртовані       

в полки. / Хто ми нині. / Просто харчотрави, / вже не козаки, а кізяки 

(В. Сіренко 64, с. 52 # 2009). 

Хатка-пустка, ім., ж. р., Хочу до мами, і до тих могил, і до тої дідової 

хатки-пустки (Леся Степовичка 70, с. 37 # 2007). 

Хвилини-кастаньєти, ім.., множ., див. Спогади-дими. 

Хвилини-миттєвості, ім., множ., І жахлива мені враз відкрилася тайна: / всі 

хвилини-миттєвості зникли давно (М. Дружко 16, с. 17 # 2001). 

Хвилинно, присл., Неначе власного чекаючи кінця, / палахкотіли гірко           

і хвилинно (Ю. Кібець 39, с. 36 # 1976). 

Хвилюючо-закличний, прикм., Та невдовзі хвилюючо-закличний блиск 

роздолля заволодів його двигуном (І. Данилюк 9, с. 124 # 2005).  

Хімфахівка, ім., ж. р., Обійняв хімфахівку в напнутих статурними стегнами 

джинсах (І. Данилюк 9, с. 120 # 2005).  

Хлипаки-очкарики, ім., множ., Городянки роздратовані хлипаками-

очкариками (І. Данилюк 9, с. 105 # 2005). 

Хлоп-недогарок, ім.., ч. р., <ні до чого непридатна людина> див. Відьма-

шинкарка. 

Хлопчик-промінь, ім., ч. р., <промінчик> Сніг залягав в яругах-бліндажах, / 

Сніг рятувався від весняного пломеню. / Під гамір цей і цей веселий жах / 

Смоктав бурульки хлопчик-промінь (Г. Світлична 61, с. 105 # 1988). 
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Хмаринка-черниця, ім., ж. р., В піднебессі хмаринка-черниця, / Як сльоза по 

щоці (Ю. Кириченко 30, с. 119 # 2002).  

Хмаролом, ім., ч. р., Брала воду веселонька, / Напивалась грому, – / Куди 

вона несе його після хмаролому  (М. Чхан 75, с. 55 # 1973).  

Хмарочолий, прикм., Сад вже погас – і чорний і хмарочолий стоїть, / сум не 

про нас – нічого сад мовчазний не таїть (В. Корж 41, с. 96 # 1981). 

Хмир-міліонщик, ім., ч. р., Хмир-міліонщик з-під Диканьки, / здаля 

нагледівши гульню, / горілкою заливши баньки, / поніс в міліцію брехню 

(В. Корж 40, с. 472 # 2010).  

Хмільнороз’ятрений, дієприкм., див. Безутішно-незугарно. 

Хмуроброво, присл., А за Дніпром – далеко й хмуроброво – / різьбилось 

місто мармурово (І. Сокульський  67, с. 19 # 1997) 

Ходити-журитися, дієсл., Тиша ходить лункою тронкою / Ходить-

журиться пізно ввечері…(М. Чхан 75, с. 20 # 1973).  

Холодноглиняний, прикм., Як молоде вино, що хоче вирватися                       

з холодноглиняної амфори (І. Данилюк 9, с. 139 # 2007).         

Холодноплинний, прикм., Чи знаєш ти, Оріль, ріка холодноплинна (Леся 

Степовичка 70, с. 9 # 2007). 

Холодносріберність, ім., ж. р., Ця зірка тільки світить, / Тепла у ній нема і в 

сповитку. / Як я раніше не зумів примітить в тобі – холодносріберність 

таку? (Ю. Кириченко 30, с. 331 # 2002). 

Холодночолий, прикм., див. Розвидень-великдень. 

Хорально-прощальний, прикм., …Тільки відлуння хорально-прощальне лине 

до мене з лона криниць (В. Корж 45, с. 114 # 1972). 

Храмно, присл., див. Архілегенда. 

Хребтато, присл., «щось значуще, всеохоплююче»: Нічне зірчасте небо –       

і комета, / Мов знак лихий, возведений на нім. / Трагічно так! Розгорнуто! 

Хребтато! (Г. Світлична 61, с. 242 # 1988). 

Хрестато-пожежний, прикм., Хрестато-пожежних машин завиття / За 

нею зірвалося в пошук  (І. Данилюк 9, с. 235 # 2005). 

Хтивоокий, прикм., …а згори за ними нетерпляче спостерігав хтивоокий 

Змій (І. Данилюк 9, с. 63 # 2005).  

Хуртаки, ім., множ., Ожеледиця в Чікаго – / дзюркотіло з неба скло, / 

вітрюгани вили гарно – / мічіганські хуртаки…(В. Корж 43, с. 36 # 1981) 

Хуртовинно-крижаний, прикм., Тут, отут моя вина – / Хуртовинно-

крижана: / До істини шукав броду, / А його народ лиш зна…(Ю. Кириченко 

32, с. 12 # 2000). 

Цареслав, ім., ч. р., Поет, обласканий престолом, завжди прислужний 

цареслав (В. Сіренко 64, с. 10 # 2009). 

Цар-голод, ім., ч. р. А на собачий холод хвацький є гопак, / безсилий і цар-

голод, коли живеш отак (В. Корж 41, с. 86 # 1987). 

Цар-екіпаж, ім., ч. р., Лоц-Камянку вже не провіда всує Цар-екіпаж. Й не 

оживе Сама (Ю. Кібець 35, с. 43 # 2000). 

Цар-поріг, ім. ч. р., Хіба не зрадили ми камінь, цар-поріг, / Що Ненаситцем 

звався споконвіку (Ю. Кібець 34, с. 220 # 2005). 
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Цар-сніги, ім., множ., див. Трутизни-заморока. 

Цар-фельдфебель, ім., ч. р., Поет. Народ. Коли вони – одне, – не всидить 

кривда на високім троні і правду цар-фельдфебель не лигне (Н. Нікуліна 51, 

с. 25 # 2000). 

Цвіркун-невидимка, ім., ч. р., Цвіркун-невидимка гукає у полі (Ю. Кібець 37, 

с. 37 # 1985). 

Цвіт-барвінок, ім., ч. р., Диво дивне! – могила озвалася, / Цвіт-барвінком 

галявина вбралася, / То воскресла душа Поетова: / У веселці, а не в багетові 

(Ю. Кібець 35, с. 58 # 2000). 

Цвіт-небо, ім., с. р., Над церквою Покровською цвіт-небо / Так змалював 

Кобзар, як світлу муку (Ю. Кібець 35, с. 49 # 2000). 

Цвіт-озон, ім., ч. р., Мої поезії – немов листи із зони, / Бо відчував себе не раз 

імперським зеком, / Що дихав смогом, а не цвіт-озоном, / Ув’язнений 

пропискою і ЖЕКом (Ю. Кібець 34, с. 106 # 2005). 

Цвіт-пожар, ім., ч. р.,  Весна квітує цвіт-пожаром (Ю. Кібець 34, с. 162 # 

2005). 

Цвіт-росина, ім., Яріла тиша в кожній цвіт-росині…(О. Омельченко 54, с. 9 

# 1984). 

Циганки-ночі, ім., множ., У циганок-ночей шатра з синього крепу 

(Н. Нікуліна 53, с. 14 # 1967). 

Циганка-флейта, ім.., ж. р., Циганка-флейта линула в танок, / Тонів дзвінких 

збираючи монети (М. Дружко 15, с. 27  # 2003). 

Циферблатно, присл., Але – не довго, але – не надто: / Душа проміниться 

циферблатно. / А що ж у неї на циферблаті? / Не лише птахи – коні 

крилаті…(Ю. Кириченко 26, с. 110  # 2009). 

Цілунки-веселунки, ім., множ., За цілунки-веселунки не гнівися, / В мить 

осмути, в час покути озовися… (Ю. Кириченко 30, с. 123  # 2002). 

Цілунки-промені, ім., множ., див. Розкішно-ніжний.  

Цькувальник, ім., ч. р., див. Лякальник. 

Цяцькуваннячко, ім., с. р., Цинізму в  творчості митця нема й на гріш, / 

Присутнє цяцькуваннячко скоріш…(Ю. Кириченко 26, с. 150  # 2009). 

Чайки-думки, ім., множ., Стоїть мати на березі моря, / То ж не море, а то 

її горе… / Розбиваються хвилі об  скелі, / В’ються чайки-думки невеселі 

(Ю. Кібець 34, с. 168 # 2005) 

Чаклуни-солов’ї, ім., множ., Зорянко, озвались до мене дніпровських садів 

чаклуни-солов’ї (В. Корж 45, с. 50 # 1972); 

Чар-діброви, ім., множ., Як диха рідний степ легенями / Озер, гаїв і чар-

дібров (Ю. Кібець 35, с. 4 # 2000). 

Чар-пісні, ім., множ., Ні, не забути, ні, / Місячні чар-пісні, / Ніжні, прозорі / 

І неозорі / В далечині весняній (Ю. Кібець 34, с. 211 # 2005). 

Чарувати-зазивати, дієсл., Десь там літо колихалося на вітах, пісню 

кликало, чарувало-зазивало, а він – мовчав (В. Корж 46, с. 50 # 1971). 

Чаруватися-вчаровуватися, дієсл., Уяву напруж і чуття чвої зваж – 

чаруйся-вчаровуйся віком лунким (В. Корж, 42, с. 35  # 1984). 
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Час-гондольєр, ім., ч. р., І знову дощ – стокато весняне. / О, ця весна 

співуча, як Венеція! / Час-гондольєр кудись везе мене (М. Дружко 14, c. 34  # 

2012). 

Часовибраний, прикм., Є часовибрані щасливці, / Що, поборовши, ліні лють, 

/ Збирають мудрість по краплинці / І в чашу ту невтомно ллють (М. Чхан 

74, с. 109 # 2007). 

Часолік, ім., ч. р., Цей Новий рік не спиня часолік, / Мов багатир розправляє 

рамена (Ю. Кириченко 28, с. 10  # 2005). 

Часотривний, прикм., А колони коминів майорять чубами, / Мов пливе           

у молодість часотривний флот (М. Чхан 75, с. 11  # 1973). 

Час-папуас, ім., ч. р., <слово папуас використовується для підкреслення 

дикості часу сталінських репресій> Ходить час-папуас і товче нас у ступах 

(І. Сокульський 67, с. 30  # 1997). 

Час-терпіння, ім., Все вони тобі розкажуть / Якщо маєш час-терпіння 

(С. Бурлаков 3, с. 115  # 1988). 

Час-швидкоплинник, ім., ч. р., Не втримати час-швидкоплинник / Ні           

в полудні, ані в зеніті… (Ю. Кириченко 26, с. 53  # 2009). 

Чебрецевість, ім., ж. р., Роки чебрецевості змовкли, як цимбали, Дні навальні 

гнули нас тоннами турбот (М. Чхан 75, с. 11  # 1973). У кожній пісні повно 

чебрецевості, / І кожна мрія квітне чебрецем (М. Чхан 75, с. 60  # 1973). 

Чебрецевостоокий, прикм., Гей, обжинки відлунали / Та вмилися кавунами, / 

Та вдяглися толокою – чебрецевостоокою (М. Чхан 75, с. 61  # 1973). 

Чекати-виглядати, дієсл., Хай чекають-виглядають зблизька і здалека... 

(Ю. Кириченко 29, с. 8 # 2003).  

Червенево, присл., див. Заозонити. 

Червоноросся, ім., с. р., Здригалися кущі калини, плачучи червонороссям 

(М. Дяченко 19, с. 42 # 2008). 

Червиво-чемний, прикм., Репрезентант радянського режиму / Й нині має 

вдачу одержиму: В слів червиво-чемних на звороті / Толерантно творить 

цирк на дроті (Ю. Кириченко 27, с. 70  # 2009). 

Червоногрудо, присл., Птиця на білому камені / Червоногрудо горить 

(С. Бурлаков 3, с. 115  # 1988).  

Червонястодаховий, прикм., Підбирався до червонястодахових теремів 

(І. Данилюк 9, с. 92  # 2005). 

Черниченька-гілка, ім., ж. р., див. Птаха-душа. 

Череслово, присл., <утворений контамінацією іменників чересло 

«вертикальний ніж у плузі» і слово> Тоді зрина в тобі пора, / Як сповідь – 

гостро, череслово, / За те, що вічність до пера / Не підступало кревне слово 

(Данилюк 9, с. 261 # 2005).   

Черниченька-гілка, ім., ж. р., Сполоха з черниченьки-гілки / Пташат, 

котрих звать снігурі… (Ю. Кириченко  29, с. 72 # 2003). 

Чинопочитання, ім., с. р., Що ж то, люде, з нами буде в пітьмі 

чинопочитань? (В. Корж 40, с. 561  # 2010). 

 Чистосніги, ім., множ., Твої вуста – це човен без вітрила, / Твої вуста – 

вогонь чистоснігів (Кириченко 30, с. 262  # 2002); див. Псевдодостойник. 
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Читанка-тичинівка, ім., ж. р., – Спасибі за науку, читанко-тичинівко, / 

мудра педагогіка моя (В. Корж 45, с. 26 # 1972). 

Човніти, дієсл., Там сире гілля чорніє / І човни човніють. / На горбі води 

немає, / Тільки вітер віє (Ю. Кібець 34, с. 185 # 2005). 

Чоловік-номенклатурник, ім., ч. р., Жінка, яка має вічно засмиканого 

чоловіка-номенклатурника (І. Данилюк 9, с. 39# 2005).  

Чоловік-сова, ім., ч. р., Який сенс миготіти перед очима чоловіка-сови (Леся 

Степовичка 69, с. 163  # 2007). 

Чоловіки-пияки, ім.., множ., Рідні чоловіки-пияки не прийшлись до двору 

новим господарям-фермерам (І. Данилюк 9, с. 153  # 2005). 

Чорнобрилий, прикм., Гримить гроза: «Я – сила чорнобрила» (М. Чхан 74, 

с. 73  # 2007).  

Чорновір’я, ім., с. р., Як горить свіча – так згоряє час, / хвилі сяєва – до 

очей! / Чорний віск ночей, чорновір’я чад, – геть Баянових плечей (В. Корж 

45, с. 28  # 1972). 

Чорновітер, ім., ч. р., У світі цім, кохана, не віддам / Твій сад чуттів сліпому 

чорновітру (Ю. Кириченко 30, с. 323  # 2002); Доки ворон із очей блакить не 

спив, Доки цвіт злий чорновітер не побив (Ю. Кириченко 29, с. 147 # 2003). 

Чорно-вугільний, прикм., І небо чорно-вугільне гойдалося над ним, /               

І в порожнечі димаря прогірклий вітер квилить (В. Корж 45, с. 87 # 1972). 

Чорногоряни, ім., множ., див. Море-океан. 

Чорнодумці, ім., множ., Дивиться на однодумців, як рівний, по-дружньому, / 

прицільно – на чорнодумців, як революціонер (В. Корж 41, с. 5 # 1981). 

Чорножилий, прикм., Пласт чорножилий комбайн вибира… (В. Корж 41, 

с. 48 # 1981). 

Чорноземно, присл., <красномовно, зрозуміле без слів>: Тут скитська ніч, / 

тут – темінь тричі темна, / джерела слів чорноземно мовчать 

(І. Сокульський 67, с. 147  # 1997). 

Чорноморяни, ім., множ., див. Море-океан. Знайти 

Чорносмуги, ім., множ., Та потріскані чорносмуги / Його стиснутих вуст / 

Вже нагадують крижані контури / Сталінградського котла (І. Данилюк 9, 

с. 266 # 2005). 

Чорносмутний, прикм., Хто ж винуватий, що колюча доля / З хистких небес 

зманила журавля: Можливо клен, а мо’, оця тополя, / А може, чорносмутна 

геть, земля? (Ю. Кириченко 28, с. 42  # 2005).  

Чорно-срібно, присл., Впізнаєш ти слова, до тих подібні, / Що на її 

відчужених устах, / Так вигравали вчора чорно-срібно, / Мов проти сонця 

вилітаний птах (І. Данилюк 9, с. 219  # 2005). 

Чорнотраурний, прикм., Ада ще звабна жінка, під чорнотраурним 

костюмом якої є ще животрепетна плоть (І. Данилюк 9, с. 47  # 2005). 

Чорнояр’я, ім., с. р.,  Все те, що в чорнояр’ї тут заметено, / – У пам’яті 

сліпучо постає (С. Бурлаков  2, с. 228 # 2004); За чорно’ярям степ у чебрецях 

/ Від пороху доріг примружив очі (С. Бурлаков 3, с. 52  # 1988). 

Чортоградусно, присл., Якось на душі чортоградусно (М. Дяченко 18, с. 113 

# 2008). 
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Чортополинний, прикм., Тільки б людство збагнуло: трагедія має навчить / 

Інших чортополинних трагедій не допустити (М. Яланська 81, с. 35 # 2004). 

Чтокати, дієсл., <казати «что»>, див. Какати. 

Чужовчені, ім., множ., див. Надреально. 

Шабельно-багряний, прикм., І хоч прийшла до нас нова пора, / Та ожила 

жарина в попелищі… / У неї колір ні, не золотий, / У неї колір шабельно-

багряний (Ю. Кириченко 32, с. 42  # 2000). 

Шаблюка-молодість, ім., ж. р., А там, під вечір, прийде дід-сусіда, / 

поважно вуса підкрутивши, сяде. / І буде довго ще подвірям синім / його 

шаблюка-молодість літати…(О. Омельченко 54, с. 22  # 1984). 

Шабля-молодиця, ім., ж. р., Побіч мене завше, як годиться, / Дарунок долі – 

шабля-молодиця (Ю. Кириченко 29, с. 14  # 2003). 

Шалениця, ім., ж. р., Марта йшла із щасливим лицем шалениці (І. Данилюк 

9, с. 144 # 2005). 

Шалено-бунтівничий, прикм., див. Рожевопінний. 

Шануваннячко, ім., с. р., Моє шануваннячко, пане (Леся Степовичка 69, 

с. 187 # 2007). 

Шипшинник-семафор, ім., ч. р., див. Плід-стожар.  

Школярка-несміяна, ім., ж. р., Чимось ти нагадуєш школярку-несміяну         

з того золотого букваря (В. Корж 41, с. 217  # 1987). 

Шовкотривожний, прикм., див. Князь-роси.  

Шоколадити, дієсл., Найвидніший в колі видних. / Кров увесь і молоко. / 

Шоколадить серед бідних / П’єр Рошен без «по» і «ко» (В. Сіренко 64, с. 27 # 

2009). 

Шоу-базари, ім., множ., Хоча особисто Богданові не до душі ці шоу-базари 

дівочих принад (М. Зобенко 21, с. 6  # 1993).  

Шпарувальниця, ім., ж. р., див. Псевдозолотоабзацний.   

Шпаченята-пальці, ім., множ., Тремтіла музика у шпаченятах-пальцях          

і жінка плакала у темряві партеру (Леся Степовичка 70, с. 32  # 2007). 

Щасливоспішний, прикм., див. Зурбанізований. 

Щастя-біль, ім., В твоїх очах покотить день / Відлунням щастя-болю 

(С. Бурлаков 2, с. 163  # 2004). 

Щемисто-чистий, прикм., Перекладала з польської Стаффа рядки веселі, 

щемисто-чисті (Н. Нікуліна 51, с. 18  # 2000). 

Щироголосний, прикм., див. Гордоюний. 

Щиро-золотий, прикм., Відчайдушність щиро-золота (Ю. Кириченко 30, 

с. 293  # 2002). 

Щиросвіт, ім., ч. р., Запахущі соти тиші, щиросвіту щільники 

(І. Сокульський 67, с. 204  # 1997) 

Щиросонячний, прикм., Чорний кавалок добрячий – / Плід щиросонячних 

злив –/ Взяв я, щасливий, тремтячий, / Круто його посолив (Г. Прокопенко 

55, с. 21 # 1979). 

Щиро-щенячий, прикм., Захват щиро-щенячий на захеканій морді 

(Н. Нікуліна 52, с. 27  # 1981). 
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Щілинно, присл., А вже обрій блакитно, щілинно вже розплющує око /           

І вітром ясним протира…(М. Чхан 74, с. 59 # 2007) 

Щосльозини, присл., Щохвилини на ціле століття марніє, / щосльозини, як 

цвіт, висихає (В. Корж 45, с. 80 # 1972).  

Юн-весна, ім., ж. р., Зайченям – дивен спомин на стежку / В юн-весну 

лопотить, лопотить (В. Грипас 11, с. 102 # 1999). 

Юний-наївний, прикм.,  Юні-наївні надто гінко ростуть (В. Корж 41, с. 162  

# 1987). 

Юно-сонячно, присл., В нас новий Баян співом забуяв / (юно-сонячно ув 

очах!) / пурпуровий стяг день його обняв – на Баянових на плечах (В. Корж 

45, с. 29  # 1972). 

Юнотворчість, ім., с. р., <творчість юних років>: Моя юнотворчість – це 

чорний квадрат Малевича, / Білопера голубку Пікассо / І червона троянда 

Тетеяни Пати (Ю. Кібець 34, с. 511 # 2005). 

Юночолий, прикм., Юночолий травень закінчив гастролі / І поїхав далі         

в мандри весняні (Ю. Кібець 39, с. 56 # 1976).  

Яблуневиться, дієсл., А за вікном яблуневиться, / Вітер пелюстками 

грається (Ю. Кібець 35, с. 30  # 2000).  

Являєдневі, дієсл., див. Високо-чистий.  

Яворино, присл., див. Ожиново. 

Яворіти, дієсл., «глибоко вкоренитися»: В душі весняна яворіє пісня 

(Бурлаков 4, с. 41  # 1987).  

Ягоди-рубіни, ім., множ., Достигнуть швидко ягоди-рубіни (М. Дружко 16, 

с. 44  # 2001) 

Янголикий, прикм., див. Козацькошликий. 

Яничар-недоріка, ім., ч. р., див. Розкайданений. 

Яничари-псарі, ім., множ., Не одного плота яничарів-псарів / Своїм 

праведним гнівом Ненаситець зустрів (Ю. Кириченко 30, с. 12 # 2002). 

Яруги-бліндажі, ім., множ., див. Хлопчик-промінь. 

Яса-зола, ім., ж. р., Ось дощ – буркун припав до шибки / З очима синьої імли, / 

Блищать в долонях срібні дрібки / небесної яси-золи (М. Дружко 15, с. 18  # 

2003). 

Яскрінь, ім., див. Горінь. 

Ясноязикий, прикм., Гойдає осені вогонь ясноязикий / Хорал вінчальний – 

радість і печаль (С. Бурлаков 3, с. 248  # 1988). 

Яснозорець, ім., ж. р., У неї був колись молодший син, / І звався син той 

лагідно – / Мкольцьо. / Був мрією Фросин і Марусин, / Та чорний смерч 

поглинув яснозорця (Ю. Кириченко 32, с. 42  # 2000). 

   

  

 

 


