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ВСТУП 

Становище української мови у другій половині ХІХ-го сторіччя, як відомо, 

було вкрай загрозливим, що не могло не позначитися на літературних 

практиках: її вживання як мови творчості автоматично ставало вибором [21], і 

дуже часто – вибором, що прирікав на невідомість (і опосередковано – на 

стильову та формальну нерозмаїтість вірша). У таких умовах література 

виконує (а особливо – поезія) функцію такої собі скарбниці, що прагне увібрати 

в себе (а, отже, й зберегти для нащадків) певну лексему (прикладом може 

слугувати поезія Володимира Свідзинського). 

І таке «фіксування» мови робить поезію цікавою для мовознавчого аналізу: 

наприклад, свій науковий шлях Юрій Шевельов почав зі студій мови Павла 

Тичини, в якій, на думку Джоржа Грабовича, йому вдалося сягнути (і, 

відповідно, втілити в мистецьких зразках) змін у пореволюційному соціумі: 

дуже часто в подібних реаліях поет стає літописцем не лише подій, а й мови 

дійсності, що його оточує. 

Одним із найбільших експериментаторів (а отже, й одним із найбільш 

цікавих майстрів мови) є Михайль Семенко – головний поет українського 

аванґарду. Перебуваючи в загальноімперському (сиріч, російському) 

естетичному дискурсі (за його власним зізнанням, на нього у свій час справив 

колосальне враження виступ Володимира Маяковського), поет спершу 

впроваджує в українську мову концепції російських футуристів, зокрема 

Веліміра Хлєбникова, аби згодом після тривалих пошуків віднайти свій 

власний художній стиль.  

На початках своєї творчості Семенко розкладає мову, синтаксис і лексеми 

зокрема (йдучи за вже згаданими зразками); однак такий «радикалізм» 

деструкції не був тривалим, і вже по кількох роках після дебюту ми бачимо в 

його віршах цілком притомну роботу зі словом, хоча й не позбавлену певної 

манірності та зухвалості. 
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Об’єктом нашого дослідження стала мова творів Михайля Семенка, що 

увійшли до першого тому збірки його творів, який має назву «Арії трьох П’єро» 

(всі поезії аналізовано за перевиданням 2017-го року, зробленим видавництвом 

«Темпора»). Предмет дослідження – неологізми та оказіоналізми у 

зазначеному матеріалі дослідження. Особливу увагу зосереджено на 

композитах та відіменникових дієсловах – двох чи не найпоширеніших 

прийомах словотвору поета. 

Попри те, що українське мовознавство поступово опрацьовує матеріал, 

написаний українськими поетами, творчість Михайля Семенка, здається, ще не 

ставала предметом мовознавчих студій (можливо, з причини його 

неканонічності чи неоднозначності його мовних експериментів). Відсутність 

подібних студій зумовлює актуальність нашого дослідження
1
. 

Доробок дослідників, що стане нам у пригоді, розподілено на кілька груп: 

по-перше, це науковці, які студіювали неологізми на теоретичному рівні 

(Ж. Колоїз, В. Русанівський та ін.; сюди ж належать академічні енциклопедії та 

видання, що підсумовують наявні напрацювання); по-друге, це мовознавці, що 

вивчають композити, серед яких С. Бевзенко, Н. Клименко, А. Нелюба та інші); 

і по-третє, це дослідники поетичних ідіолектів (передовсім – Г. Вокальчук та 

Г. Колесник), а також, деякі літературознавці, чиї рефлексії щодо мови того чи 

того автора видаються нам цінними, наприклад, Соломія Павличко, Анна Біла 

та ін. Осібно тут стоїть постать Юрія Шевельова, чиї дослідження належать як 

до першої, так і до третьої групи студій. 

Робота складається з двох розділів і має таку структуру: перший розділ 

присвячено мовознавчій теорії. У ньому розглянуто такі питання:  

1. Історія досліджень авторських неологізмів. 

2. Композити та їхнє місце в українській мові. Оказіоналізми та 

неологізми: стан вивчення та проблеми диференціації. 

3. Мовознавчі студії творчості Павла Тичини. 
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Другий розділ пропонує аналіз неологічної лексики першого тому «повної 

збірки творів» Михайля Семенка. Серед завдань виокремлено: 

1. Опрацювати неологізми та оказіоналізми; класифікувати їх. 

2. Укласти словник авторської мови на матеріалі дослідження. 

3. Пояснити причини активної словотворчості мистця; спробувати 

дати нарис зі стилістики поета на лексичному рівні мови. 

Методи, що були використані в роботі: описовий, статистичний, 

аналітичний. 
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РОЗДІЛ І 

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА 

НЕОЛОГІЇ 

1.1. Дослідження авторських неологізмів у вітчизняному 

мовознавстві 

Як зазначає Галина Вокальчук, студії поетичних неологій тривали в той чи 

інший спосіб майже без перерв протягом усього ХХ-го сторіччя [4]. Ще 

критики часопису «Українська хата» обстоювали можливість автора творити 

власні слова задля повнішого осягнення дійсності, що визначало високий рівень 

поетичного хисту. Однак справжнє зрушення в цій темі настало з революцією 

1917-го року: кардинальна перебудова державної системи, соціального устрою 

і, слідом за тим, мистецьких практик сприяли чи не найпліднішому творенню 

нових лексем за всю історію існування української мови
2
 – не могли не 

викликати зацікавлення у поетів, які намагалися відобразити ці зміни у своїй 

творчості – і саме тому, що словотворчість була притаманна самій добі, 

віднаходимо її в тогочасній поезії в повній мірі. Відповідно, це дало плідний 

ґрунт для критиків та їхніх рефлексій: перший етап досліджень помітний 

передовсім дослідженням новотворів у рецензіях на поетичний доробок авторів 

– однак тоді ж виходить важлива розвідка «Мова сучасного українського 

письменства»  авторства Миколи Гладкого (1930), де він зупиняється на 

зазначеному питанні в окремому розділі; серед найважливіших спроб студій 

новотворів є також кілька поетик, зокрема написана Майком Йогансеном (який, 

окрім іншого, був фаховим мовознавцем і навіть брав участь у конференції, що 

уклала Харківський правопис 1928-го року) – однією з провідних фігур 

Червоного Ренесансу. Наприклад, у ній – як і в цілій низці інших подібних 

праць – обстоюється ідея Потебні про «внутрішню форму слова», що ховає в 

                                                           
2
Вкрай показовою тут може стати лексема «зміновіхівець» (рос. «сменовеховец», похідне – від 

«сменовеховство»)  – людина, що «порвала» зі своїм «контрреволюційним» минулим і працює на благо влади 

рад. Як бачимо, виникнення слова зумовлено історичними обставинами; до того ж воно є композитом. У 

«Академічному тлумачному словнику» воно наявне з позначкою «історизм».  
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собі осердя значення, тому можна справедливо твердити, що книжка «Язык и 

мысль» була однією з найважливіших для поетів цієї ґенерації. 

Другий період (знов-таки, за Галиною Вокальчук), настав уже в 

післявоєнний час і був позначений тим, що за вивчення пласту цієї лексики 

взялися фахові мовознавці. Передовсім об’єктом студій стали класики 

соцреалістичної літератури – зокрема, Павло Тичина, Максим Рильський та 

Микола Бажан (за творчістю перших двох уклали навіть словники авторської 

лексики). Разом з тим, ідеологічний клімат суттєво заважав таким студіям 

(показовим є факт (чи вимушений, чи довільний?!) таврування М. Рильським 

футуризму як шкідливого явища для українського слова; треба гадати, що 

подібної реакційної думки дотримувався й дослідник його творчості Іван 

Білодід. 

Третій період характеризувався відносно більшою свободою дослідників 

та глибшим розробленням зазначеного питання. Однією з помітних праць стала 

книжка О. Муромцевої про розвиток української лексики у другій половині 

ХІХ-го сторіччя, а також стаття В. Русанівського «Народження слова». 

Четвертий період настав у 1990-х роках і спричинив чимале пожвавлення 

досліджень у цій галузі мовознавчої науки. Розпочалося опрацювання творчості 

тих авторів, які в радянський час були заборонені, наприклад, Ігоря Калинця та 

Василя Стуса (на основі доробку останнього був укладений словник). Також 

вийшла низка праць, що систематизували набутки дослідників неологіки. 

Цей період, загалом, триває й досі, і дослідники все ще мають опрацювати 

чималий корпус текстів, а тому студії авторської неологіки досі на часі. 

 

1.2. Місце композитів в українській мові; студії оказіоналізмів у 

сучасному мовознавстві 

Словоскладання хоч є і не найголовнішим способом словотвору в 

українській мові (на відміну від німецької, приміром), однак без нього годі 

уявити сучасну (і не тільки) лексику. Показово, що ще за часів Київської Русі 

такі імена князів, як Любомир, Ярослав, Всеволод за способом творення були 
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саме композитами. Те саме стосується й доби староукраїнської мови, про що 

зазначає у своєму «Нарисі словотворчої системи української актової мови XIV-

XVcт.» Лукія Гумецька: «морфолого-синтаксичний спосіб словотвору 

представлений [у мовіактів] насамперед складанням основ[курсив 

оригінальний]». Зрештою, композити не чужі й для народної поезії, а такі слова 

як «білосніжний» чи «легкокрилий» безперешкодно увійшли в літературну 

мову. 

Як зазначають автори монографії «Структурно-семантичні та 

функціонально-стильові властивості нульафіксальнихатрибутивів», «поняття 

"композит" у лінгвістичній літературі існує в широкому й вузькому розумінні. 

Широке трактування композитів полягає в розумінні їх як складних слів, основ 

чи коренів, об’єднаних в одну лексичну одиницю, що набула формально-

граматичних і семантиних ознак окремого слова. У вузькому розумінні […] це 

слова, утворені основоскладанням» [13; c. 77]. У нашому дослідженні 

розглядаємо композити у широкому значенні цього терміна.   

 

На сьогодні робота дослідників з вивчення оказіоналізмів зосереджена 

довкола впровадження в обіг якомога більшої кількості матеріалу. Зокрема, 

такий підхід  застосовують у своїх дисертаціях Тетяна Юрченко (на матеріалі 

творчості Павла Загребельного), Оксана Жирома (на матеріалі поезії 80-90-х 

років), Олена Турчак (на матеріалі української преси 90-х років) Катерина 

Дюкар (на матеріалі творчості поетів «витісненого покоління») та інші; не 

менш активними є і дослідження оказіоналізмів на матеріалі іноземномовних 

дискурсів. 

Однак досить показовим тут є брак праць, присвячених виключно 

теоретичному осмисленню цього явища. Чи не єдиною помітною студією цього 

питання є дисертація Жанни Колоїз про оказіональну деривацію.  

Цікаву типологію, що подає найактивніші способи творення оказіоналізмів 

сьогодні, розроблено також у колективній монографії «Динамічні процеси в 

сучасному українському лексиконі». Автори виділяють три способи: 1) 
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порушення нормативної когнітивної структури; 2) порушення нормативної 

ономасіологічної структури словотвірної номінації; 3) порушення 

словотворчого зразка ономасіологічної структури. 

Перший спосіб полягає в утворенні слів за аналогією до тих лексем, що 

вказують на відсутність певного поняття у мовній системі: наприклад, слово 

«безгрошів’я» (та інші лексеми з подібним способом творення та семантикою) 

породили такі оказіоналізми як «безквартир’я» та «беззарплаття» [8; с. 53-54]. 

Другий – у перенесенні афіксів на позначення належності до певного роду на 

інші номінативні об’єкти («гетьманич», «підмайстер» – «підначальник»
3
, 

«безголович»). Третій спосіб творення неологізмів автори пов’язують з 

потребою дерусифікації мови (і, відповідно, поширення таких формантів, як     

–овець (спортовець), -зне (знебарвити), а також відхід від вживання форманта 

..–уч у термінах
4
), а також з потребою ігрового та каламбурного словотвору 

(«стипендист», або ще колоритніше слово «грантоїд»). 

Окрім того, важливо зазначити, що попри певну подібність неологізмів та 

оказіоналізмів, між ними існують певні розбіжності (що, на жаль, не завжди 

враховується дослідниками; певну термінологічну амбівалентність цих понять 

вважаємо шкідливою; одним із важливих завдань в майбутньому має стати 

обрання ширшого поняття й вужчого).  У нашому дослідженні пропонуємо таке 

розрізнення цих термінів «неологізм» та «оказіоналізм»: неологізм вважаємо 

лексемою, що більшою чи меншою мірою побудована за законами словотвору, 

має унікальне значення (або відтінок значення) й сприймається реципієнтом як 

нове слово (і має більшу чи меншу перспективу входження в літературну мову); 

натомість «оказіоналізм» розуміємо як новотвір, у якому, попри, зазвичай, 

більшу природність звучання слова (порівняно з неологізмом) й, відповідно, 

меншу міру його інновації, при творенні порушено певну усталену норму – у 

                                                           
3
 Подібним цікавим оказіоналістичним історизмом є також «підкуркуль».  

4
Хоча остання практика є дуже дискусійною. Як зазначають деякі науковці, неґація (аж до тверджень про 

відсутність, закріплених довідковою літературою) активних дієприкметників призводить до збіднішання 

української мови й утруднює, наприклад, переклад філософських текстів українською з європейських мов, де 

такі конструкції не лише поширені, але і є певною мірою смислотворчими. 
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таких лексемах первинною є мовна гра, а не розширення семантичного поля 

слова. 

 

1.3. Студії поетичної творчості українськими мовознавцями. 

Творчість Павла Тичини під лінгвістичним кутом зору 

Поезія Павла Тичини – одного з найважливіших українських письменників 

ХХ-го сторіччя – відразу по своїй з’яві привернула увагу читачів своєю 

оригінальністю та незаперечною мистецькою вартістю. Попри таке визнання 

багато авторів відчували потребу заперечення й нівелювання його ролі (серед 

них – Валер’ян Поліщук, а також поети кола «Нової Ґенерації»
5
). Треба додати, 

що у другій половині 20-х років Тичина переживає щось схоже на кризу: між 

1925-м роком (коли вийшов «Вітер з України») та 1931-33-ми роками (коли 

вийшли друком книжки «Чернігів» та «Партія веде») Тичина майже не 

виступав. Згодом він стане одним із класиків соцреалістичного канону. 

Відтак, виживши у горнилі репресій 1930-х років, його твори були 

відкритими для наступних поколінь читачів та дослідників, що й зумовлює 

більшу «прочитаність»
6
. І попри те, що постать Тичини ще потребує нових 

прочитань, йому годі було б нарікати на неувагу до творчості. Наприклад, вже 

наприкінці 30-х років його поезію активно студіює Юрій Шевельов, 

присвятивши їй свою кандидатську дисертацію. Цей аналіз (попри те, що в 

незначній мірі віддає данину певним ідеологічним тенденціям) є доволі 

скрупульозним, що дозволяє йому не втрачати своєї актуальності й сьогодні
7
. 

Вважаємо за необхідне пояснити потребу звернення до студій відмінного 

від зазначеного у темі дослідження автора. Такий хід, що витікає з 

                                                           
5
Див. прикінцевий есей у книжці Леоніда Ушкалова «Ловитва невловимого птаха: життя Григорія Сковороди» 

та статтю «Дутий кумир» у серії «Розстріляне відродження» видавництва Смолоскип. 
6
 Те саме, до речі, стосується й більшості поетів-шістдесятників, які, попри також не найсприятливіші 

обставини, встигли заявити про себе, а згодом – посісти чільне місце у літературному каноні (натомість 

наступне покоління було примушено до мовчання подекуди протягом 20-ти років, що не могло не відбитися на 

кількості їхніх читачів та, відповідно, дослідників творчості). 
7
Показово, що Джордж Грабович у своїй лекції про пізню творчість Тичини посилається на студію Шевельова, 

говорячи про нього як про першого, хто помітив іронізування поета щодо радянської дійсності (на прикладі 

лексеми «підрізація»). Оскільки його дослідження літературознавця наразі не опубліковане, ми не можемо 

вказати тут посилання.  
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неопрацьованості доробку Михайля Семенка, попри певні застереження є 

цілком доречним, адже йдеться про поетів однієї епохи та навіть певним чином 

суголосних у своїх мистецьких практиках. Наприклад, цікавим спостереженням 

є думка про наявність спільних рис між поезією Павла Тичини та Володимира 

Маяковського
8
– і цю спільність Юрій Шевельов простежує навіть на 

словотворчому рівні. Як відомо, творчість Семенка теж істотно пов’язана з 

однією з ключових постатей російського футуризму – саме тому вважаємо за 

доцільне звернути увагу на поезію автора «Сонячних кларнетів» (хоч ліпше за 

цю книжку його зацікавлення футуризмом ілюструє саме «Вітер з України»). 

Один із розділів статті (що є вибраними уривками з дисертації) Юрія 

Шевельова присвячений неологізмам Тичини. Одне з головних питань розділу 

полягає в можливості входження цих новотворів до літературної мови
9
, адже 

«коли автор постійно, на протязі всієї своєї творчості вдається до творення 

неологізмів, […] то його мовні засади не можуть не виявитися з особливою 

повнотою […] творцем неологізмів являється кожна людина […][що творить їх] 

з потреб тієї чи іншої ситуації, [які потім] вона з […] легкістю забуває. 

Неологізми, створені письменником, теж здебільшого виникають з потреби 

даної […] ситуації; але вони лишаються закріпленими в певному тексті на 

папері». І попри заувагу, що « дати прогноз у точному значенні цього слова 

[тобто, «прогноз»][…] взагалі не можливо […] pro і contra, можна сказати, чи 

даний неологізм має підстави для поширення» [20; с. 41-42]. 

Цікавим є також спостереження дослідника, що відіменникові епітети (які 

зазвичай є прислівниками, як у лексемі «яблуневоцвітно») з «Сонячних 

кларнетів» «в основній своїй масі не мають шансів на поширення»; а також – 

що Тичина творить прислівники від абстрактних іменників, чим порушує мовні 

норми («трояндно»). Те саме стосується й віддієслівних іменників, що попри 

                                                           
8
Показовим є факт взаємного визнання поетів; наприклад, два зафіксовані епізоди «компліментарного» 

прочитання Тичини Маяковським (дивись Тичина, П. Г. Зібраннятворів у дванадцяти томах. Художні твори. Т. 

1: Поезії: 1906-1934 / П. Г. Тичина. — К.: Наукова думка, 1983. – с. 607, 644; там само на сторінці 33 подано 

відгук Тичини про постать Маяковського).  
9
 Хоча сьогодні це питання мовознавців здебільшого не цікавить, адже кількість таких «входжень» є, як 

правило, критично малою; натомість сучасна неологія розглядає такі лексеми як «річ саму по собі». 
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свою легкість, виходять книжними й мають на собі карб символізму ( 

«круговій», «дзеньк», «цвірінь»).  

Цілком справедливо, що наступною етапною книжкою стає «Вітер з 

України», яка має найбільшу кількість неологізмів
10
. Це досягається за рахунок 

прийому «звукового зчеплення», де неологізми вжито переважно для 

підсилення значення основного слова («муза неомузена», «дружбою ми 

здружені»); це, на думку дослідника, сприяє збільшенню динаміки тексту, але 

натомість виходить, що слово народжується мертвим для практичної мови, 

оскільки воно не може існувати поза авторським контекстом.  

У пізніших збірках Тичина відходить від вживання складених 

прикметників, що означає також і відхід від символізму. Разом зі зменшенням 

кількості неологізмів, дослідник констатує, що поет «наблизився до 

прагматичної мови» – і цей факт подано в позитивній конотації. За дужками 

лишається питання  про естетичний бік цього переходу (що, очевидно, 

пов’язано з необхідністю дотримання ідеологічної тенденції), однак ця 

конотація, зрештою, аж ніяк не є повсюдною – натомість акцентування на суто 

мовних характеристиках творчості поета робить цю студію важливою, про що 

вже йшлося вище. 

 

Отже, дослідження авторських неологізмів так чи так налічує в 

українському контексті майже столітню традицію. Словоскладання як спосіб 

творення нових слів має дуже давню історію – і тому його активне вживання в 

поетичній мові ХХ-го сторіччя – цілком закономірне явище (окрім того, 

цікавою видається спроба дослідити його крізь призму соціальних зрушень (з 

акцентом, відповідно, на публіцистичному стилі, хоча й без уникання 

розмовного) – таке дослідження, гадаємо, підтвердило б нашу думку про 

мовотворчість як ознаку відповідної доби. Важливо провести межу між 

неологізмами та оказіоналізмами, серед яких останні майже не мають шансів на 

входження в літературну мову (бо є елементом гри).  

                                                           
10
Юрій Шевельов уклав дві таблиці для загального та тематичного обрахунку новотворів (див. с. 42 та 60). 
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Оскільки творчість Михайля Семенка має певні перегуки з доробком 

Павла Тичини, важливо поглянути на більш опрацьованого дослідниками 

автора,  аби  зрозуміти методологію подібних досліджень та простежити 

реакцію поетів на схожі виклики. Першість у мовознавчому аналізі доробку 

Павла Тичини беззаперечно належить Юрієві Шевельову, чия праця в цій галузі 

донині лишається неперевершеною (попри перманентний інтерес до 

дослідників до доробку поета). Деякі зауваги науковця наводять на думку про 

необхідність повторного осмислення (й опрацювання) теорії символістської 

поезії і, зокрема, впливу на неї ідей Олександра Потебні на широкому 

матеріалі. 
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РОЗДІЛ II 

НЕОЛОГІЗМИ ТА ОКАЗІОНАЛІЗМИ У КНИЗІ «АРІЇ ТРЬОХ П’ЄРО» 

 

2.1. Джерела творчості Михайля Семенка 

Вважаємо за потрібне, перш ніж вдатися до аналізу лексикологічних 

особливостей поезії Семенка, стисло оглянути кілька літературознавчих тез, що 

допоможуть нам ліпше зрозуміти інтенції його експериментів, вказати на деякі 

джерела натхнення та вписати його в літературну (а відповідно, і мовну, 

оскільки в межах цього дослідження вони становлять певну цілісність) 

практику тогочасності. 

Те, що Анна Біла називає «внутрішньою полемікою Йогансена-

потебніанця з Йогансеном-формалістом», додаючи при цьому, що «опоязівці 

критикували концепцію Потебні як таку, що в силу прирівнювання 

«образності» до «поетичності» не враховує специфіки мови поезії та мови 

прози» і що «спроба «примирити» ідеї Потебні з формалістичними 

пропозиціями характерна для ряду науковців […] – примірювання концепції 

«внутрішнього відмінювання»
11

 (і, як похідного від неї, прийому «звукоречи»), 

з концептом «внутрішньої форми слова» [1; с. 243]. 

Як зазначає Соломія Павличко щодо поетичних практик Миколи 

Вороного, «для нових ідей та артистичних прагнень треба було виробити нову 

мову, що в цілому йому не вдалося» [14; с. 109]. Той самий присуд вона 

виносить й іншій знаковій поетичній фігурі початку ХХ-го століття – 

Олександрові Олесю, який «підсвідомо відчув і сформулював свою головну 

артистичну проблему, яка була також проблемою цілого покоління українських 

поетів: для того, що він прагнув зробити, бракувало слів» [14; с. 110-111]; і, 

                                                           
11

 Як перед тим пояснює дослідниця, Йогансен «прийняв паронімічну атракцію як продуктивний засіб 

ускладнення художнього образу, поет, водночас, категорично відкинув основну засаду «внутрішнього 

відмінювання» Хлєбнікова – прагнення вийти на до-мовний рівень існування мови, який можуть відкрити 

девіантні форми» [названа праця, с. 242]. Лишається додати, що Йогансен рішуче заперечував Семенка як 

«футуристичного безмайбутника». Тому в його постаті, на нашу думку, відображено один з маґістальних 

конфліктів у розвитку поетичної мови, що й виправдовує приділену до нього увагу. 
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зрештою, констатує, що «модернізм у поезії [ранньоукраїнського – Г. А.] 

«модернізму» – риторичний, декларативний, не є глибоким переживанням 

сучасності, інтелектуальною й емоційною потребою, філософією життя й 

мистецтва» [14; с. 112]. 

Варто зазначити, що поетична практика Михайля Семенка є, з одного боку, 

рішучим запереченням цієї традиції (оскільки він на десяток років молодший за 

щойно згаданих авторів), а з іншого – не меншою мірою є її продовженням 

(хоча й зі значними видозмінами). Те, що Віктор Петров говорив у статті 

«Проблема Олеся» може бути перенесено і на першого футуриста української 

літератури: «неоромантична рецепція поезії в модернізмі 1900-х років 

сполучувала всі ці ідеї: ідею поета, що співає, як птах, ідею безпосередності й 

наївности, ідею творчої свободи поета. І те, що Олесь був автодидактом, це 

цілком відповідало комплексові тих ідей. «Технічна недосконалість 

автодидакта» може бути приватною, біографічною справою митця, але може 

бути й особливістю стилю. У модерному мистецтві 20 століття вона набула 

ваги принципу»
12

.  

Попри славу мистця, що «рве» з попередниками, зустрічаємо в доробку 

автора безліч сентиментальних віршів, з точки зору форми не дуже довершених 

(«На пам’ятнім концерті», «Ніч», «Ритуал» тощо). Але разом з тим, ці вірші 

різняться з Олесевими принаймні двома пунктами: нерівність форми у Семенка 

дуже часто є свідомою (ба навіть програмовою, про що зазначав ще Яків 

Савченко, твердячи, що «найбільших зусиль доклав Семенко до утворення 

свого власного метра, такого метра, котрим не зв’язував би свобідно 

композицій, не порушував їх цілості […]. В усякому разі, мусимо зазначити, що 

Семенко підійшов до цього з оригінальними методами»
13

 – і прикладом цього 

може бути вірш «Туга», в якому автор зголошується, що «Може це все тільки 

для рими. /Взагалі я приймаю ваші закиди / […] Згоджуюсь, я не великий 

майстер»), а свою щирість поет дуже часто підважує епатажною іронією (як у 

                                                           
12
Цитата за виданням: Петров В. Розвідки. — Т. 2. — К.: Темпора, 2013 (с.778). 

13
Яків Савченко «Михайль Семенко. «П’єро задається» // Антологія української літературно-критичної 

думкипершої половини ХХ століття / упор. Віра Агеєва. – Київ, 2016 (с. 256)   
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віршах «Вагоновод», «Відчуженість» тощо). Цю іронію він дуже часто 

спрямовує проти інших поетів, яких ніби викликає на змагання («Гей, 

підходьте, чемпіони й королі, – / всі, всі, що визнані за геніїв! / …Як порожньо, 

порожньо на землі… /Мені набридли поети надхнення!» («Заклик», с. 151)) або 

й просто заперечує їх («Сьогодні мені було так сумно, /ніби до купи зібрались 

Олесь, Вороний і Чупринка» («Парикмахер», с. 113)), а також – проти своїх 

критиків («І навіщо мені ваші погляди, і презирство, і рецензії / коли я очікую 

на барабани з ваших шкір!» («Трамп», с. 152)). Щодо останнього, варто 

пригадати й таку деталь: з виходом першої футуристичної книжки Семенка на 

нього буквально «накинулись» найпрогресивніші критики доби – зокрема, 

Микола Євшан та Микола Сріблянський
14
, а вже невдовзі поета мобілізують 

для служби у російській армії, й до кінця 1917-го року він перебуватиме за 

межам. 

Протягом років революції Михайль Семенко переживає, певно, 

найбільший сплеск у своїй творчості (показово, що за ці п’ять років він написав 

вірші, що увійшли до двох наступних книжок вибраного: «В садах безрозних» 

та «Тов. Сонце». Однак вже незабаром він майже перестає друкувати нові 

книжки й зосереджується на організаційній діяльності, фундуючи цілу низку 

авангардистських угрупувань, журналів та видавництв, серед який і «Нову 

Ґенерацію» – один із найкращих мистецьких часописів УСРР. 

Однак для більшості мистців 20-х років Семенко залишається передовсім 

людиною 1910-х. Наприклад, Микола Хвильовий у 1925-му році напише про 

нього: «Українське мистецтво мусить найти найвищі естетичні цінності[…].  

Для нас славетний „мужик― Франко, який вважає Флобера за дурня, менш 

дорогий, ніж (да не буде це personalia!) естет Семенко, ця трагічна постать на 

тлі нашої позадницької дійсності»
15
. Ці слова високої пошани (попри те, що 

Семенко і Хвильовий недолюблювали один одного! – показовим є епізод зі 

«Вступної новели», де письменники намагаються дорікнути один одному 

                                                           
14

 Див., наприклад, «Етюд про футуризм» останнього, вміщений у «Антології української літературно-

критичної думки першої половини ХХ століття» (с. 216-228). 
15
Цитата за виданням: Твори. У 5-ти томах / заг. ред. Г. Костюка. Том 4. (С. 179). 
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«парихмахерством» [!]) сказані, однак, не про сучасника, а про історичну 

«постать», себто – про минулі здобутки поета. 

Ще цікавішою є думка Юрія Яновського – письменника, який фактично 

увійшов у літературу (а також – був забезпечений роботою на кінофабриці) 

завдяки Семенкові, вкрай точно схарактеризував його як «футуриста, що йому 

завше не хватало якоїсь дрібниці, щоб бути велетнем»
16
. До цих слів важко 

щось додати, а зіставлені з думкою Миколи Хвильового вони дадуть нам дуже 

точне уявлення про талановитого поета, що багато зробив для розвитку 

української літератури, і який, однак, міг би стати ще більшим за 

сприятливіших обставин. 

 

2.2. Класифікація неологізмів у збірці «Арія трьох П′єро» М. Семенка  

Тепер спробуємо схарактеризувати опрацьований нами матеріал та 

класифікувати його. 

Першість у Семенковому творенні неологізмів належить композитам: їх у 

збірці налічено 39 (маємо сумніви щодо слова «осинєплямлена» має змішаний 

тип утворення: композит плюс «одієслівнююча» афіксація). Із них 22 – 

іменники (з них 14 – відіменникові, 5 – відприкметникові та 1 – 

відзайменниковий, 13 – прикметники (з них 5 – відіменникові, 4 – 

відприкметникові
17

,  2 – відприслівникові та 1 – відзайменниковий), 2 – 

відприслівникові прислівники та 2 – дієслова (одне – відприкметникове, інше – 

туманне, тому спинімося на ньому окремо
18

. 

Наступною групою є префіксально-суфіксальні новотвори. Їх у книжці 

налічено 25. Переважно всі вони утворені за такою моделлю: до іменника 

                                                           
16
Цитата за виданням: Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна 

містифікація / Упоряд. В. Панченко – К.: Факт, 2002 (с. 27). 
17
Осібно в цьому переліку стоїть слово «хуткорукий», себто, той, що має хуткі (швидкі?) руки; отже, це слово є 

відіменниково-прикметниковим. 
18
«Мертвопетлює» – зараховуємо його до композитів умовно, оскільки дієслово в цьому випадку можна логічно 

потрактувати лише в тому разі, коли воно походить від іменника «мертвопетля», який, врешті, є також 

неологізмом (і що характерно, в поезії Михайля Семенка воно не зустрічається) – отже, слово утворене 

суфіксальним способом; однак, оскільки в основі такого утворення лежить неологізм, дозволяємо собі додати 

його до переліку композитів, зазначаючи при цьому, що в такому разі походження неологізму-праоснови є 

прикметниковим (мертва + петля). 
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додається префікс, що має в собі ознаки дії (-о, -обез, -роз тощо) та дієслівний (-

и) або дієприкметниковий (-ен) суфікс – таким чином, отримуємо або дієслово 

(12 випадків), або дієприкметник (13 випадків) (з деякою осторогою включаємо 

сюди лексему «зачовнена»
19

). 

Третім типом неологізмів є відіменникові дієслова, утворені переважно 

суфіксальним способом: їх у збірці нараховано 14 («ліхтарить», «харцизить»
20

, 

«сантименталить» тощо; не включено сюди неологізм «мертвопетлює», 

оскільки зараховуємо його до композитів). Слова цієї групи мають у собі 

відтінок оказіональності.  

Четвертим типом творення є відіменникові прикметники й прислівники. 

Вони є дуже малою групою й налічують 5 слів («Екстазно» та «екстазний», 

«гіпнозний»
21
, «бензинно», «спрагнуто», «помпезний» (якщо це – неологізм! – 

словник фіксує його вживання починаючи з другої половини ХХ-го століття, 

хоча цілком імовірно, що виник він саме в першій; оскільки нам не вдалося 

знайти ранішого вживання цього слова, вважаємо йогоумовнонеологізмом) та 

«експресний» (попередня заувага стосується і його)). 

Далі виділяємо велику групу оказіоналізмів, що її варто розглянути окремо 

від попередніх груп. Їх налічуємо 24 (попри чи не найбільшу складність 

підрахунку). Серед них виділяємо кілька підгруп:  

 слова з порушенням словотворчих норм, норм відмінювання та 

інших парадигматичних словозмін тощо (10) (серед них виділяємо 

також: а) оказіоналістичні дієслова («вриваєсь» та, очевидно, його 

варіант «увірвесь»
22
, «зупинесь»

23
, «заб’єсь»

24
, «обскрібує»); б) 

іменникові оказіоналії («сьогоднем», «падань», «аперджі», 

                                                           
19
«Бухта зачовнена й жвава» (с. 180); можна припустити, що лексема постала внаслідок гри слів 

(контекстуально й словотворчо вона подібна на «заповнена»). 
20

 «Я харцизить поезію» (с. 37); на прикладі цього рядка бачимо схильність автора до «зламу» синтаксичних 

норм. 
21

 «В гіпнозних присках тече ріка» (с. 43) 
22
Обидва оказіоналізми вжито в контексті, притаманному інфінітиву: «Вириваєсь тільки гамір, стогне рейд» (с. 

76) та «Гей, розчиняйте всі вікна, хай увірвесь у груди вогкість туману […] (с. 105). 
23
Нормативна граматична норма туманна: «Боже, а як же злізти, коли зупинесь?» (варіанти: зупинимось, 

зупинеться тощо; с. 154). 
24
Тут, певно, знову мала би бути інфінітивна форма: «Сніг забіліє в самотнім саду – серце заб’єсь доброзичливо 

й вдячно» (с. 227). 
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«високостість»); в) прислівникові (та прикметникові) оказіоналії 

(«щоранно», «щовечірньо/-но»)); 

 Оказіоналізми, що наближаються до неологізмів (9): 

(«відродженський», «розмовний» (у значенні «говіркий»: творення 

для вже існуючого слова нової семантики є також неологізмом), 

«русокоса »,«дожеврівають», «доплескують», «скраплеться», 

«щосвятковий», «перезабув» та «перепахла»);  

 Оказіоналізми-очуднення (2) («про грам» та «вимолито») 

 Відприкменниковіоказіоналізми (3) («скелястість», «крейдяність», 

«вогненість») 

 

Останньою групою неологізмів є непохідні слова (або такі, чиє 

походження важко з’ясувати з огляду на їхню оригінальність). Їх налічуємо 6. 

Умовно можемо поділити їх на такі підгрупи: а) іменники на позначення 

авторської реалії (4) («електра» (від «електрика»? – «в електрах очі» – 

приблизне значення: електричне світло, світло вуличних ліхтарів); 

«порнографеньки» (приблизне значення: порнографічне зображення або 

(можливо) мистецький твір порнографічного характеру); «поези» (семантика 

ідентична до «поезії»); «рапіда» (від латинського кореня rapid(us) – швидкий, 

моторний; в авторському контексті означає приблизно «рейд», «захід», «підхід» 

(у значенні «систематичне повторення певної групи дій») та б) слова, що 

увійши в мову, оскільки позначають певну реалію (2) («боржом»
25

, «прана»
26

). 

                                                           
25

 «Боржом» уживається автором в значенні «лікувальна вода» («Мені треба в ліс, лікувальні пілюлі, боржом»); 

таку форму цього слова (на відміну від сучасного «боржомі» (с. 133)) запозичено, певно, з російської мови, а 

тому оказіоналізмом вважати його було б неправильно; лишається відкритим питання щодо першості Семенка 

у його вживанні та впровадженні в українську мову. 
26

 «Прана» є терміном індійської філософії (практики йоґи), й позначає «особливий вид життєвої енергії» (за 

Вікіпедією); у авторській конотації це слово близьке за значенням до «нірвани»: стану духовного спокою та 

наповненості (і разом з тим це – енергія), при чому в останніх трьох випадках вона набуває деяких ознаки 

матеріальності: «Заберіть усю прану», «Я закашлявся в прані» та «Скільки прани […] / я звідти в кімнату 

виніс!».  
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Поза цією типологією опинилися слова  «осинєплямлена» (з огляду на 

проблематичність встановлення способу творення)
27

 та еротези (з тієї ж самої 

причини)
28

. 

Для узагальнення й унаочнення цих даних пропонуємо таблиці: 

 

Табл. 1 

Типологія неологізмів за способом творенням 

у збірці Михайля Семенка «Арії трьох П’єро» 

 

Тип 

неологізму 
Композити 

Префіксально-

суфіксальні 

форми дієслів 

Суфіксальні 

відіменникові 

дієслова 

Відіменникові 

прикметники та 

прислівники 

Оказіоналі-

стичні 

утворення 

Непохід-

ні слова 

Поза 

типоло-

гією 

Зага-

лом 

Кількість 39 24 14 6 24 6 2 115 

 

Табл. 2 

Неологізми за частиною мови 

у збірці Михайля Семенка «Арії трьох П’єро» 

 

Частина мови Іменник Дієслово (+ дієприкметник) Прикметник Прислівник Разом 

Кількість 39 37 (+15) 17 7 115 

 

Спробуємо подати кілька коментарів щодо отриманих результатів. Збірка 

«Арії трьох П’єро» побудована за хронологічним принципом, з поступальним 

рухом від давніших до новіших поезій. Це дозволяє досліднику говорити про 

еволюцію та зміни, що відбувалися з автором. 

Завдяки такій «хронологічності» книжки можемо констатувати, що 

композити були найбільш притаманні йому на самому початку творчості – 

зокрема, у збірці «Дерзання» їх понад дві третини від усіх неологізмів. З часом 

частотність і пропорційність їхнього вживання суттєво зменшується. Натомість 

                                                           
27
Хоча небезпідставною в цьому випадку є думка про черезкроковий характер його словотвору («Вона 

зворушена, осинєплямлена – зі схвильованим носом» (с. 186)). 
28
«До дна я сяю і свічуся і в еротезах цілий» (с. 42); «А зараз ваш я еротези[:] гарячі перса в знойнім сні» (с. 56). 
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у певний момент (точніше – у Владивостоці) поет все частіше утворює слова за 

зразком до «обезженщена», якими невдовзі захопиться. Зрештою, в 

прикінцевих віршах «П’єро кохає» важко виділити якийсь домінантний тип 

творення неологізмів, що свідчіть, безумовно, про зростання поетової 

майстерності. 

Протягом тих п’яти років, за які були написані ці вірші, можемо 

спостерегти також і зміну поетових амбіцій та завдань: якщо у 1914-му році 

поет прагне епатації, вдаючись задля цього до абсолютно неймовірних 

прийомів (чого варті сконструйовані ним слова «безшумногнівно», 

«прекраснохорі», «екстазекспресія»), то згодом його словотворчість стає 

м’якшою, природнішою (хоч і не завжди) та, в усякому разі, доладнішою: коли 

Семенко каже «я перезабув…»,  «шоколадиться дим з майстерень» чи 

«сріблиться плесками (,) кришталить весла / блідий Сучан», ми бачимо ці зміни 

наочно. 

«Арії трьох П’єро» можна було б схарактеризувати як книжку, що 

стилістично знаходиться між символізмом та футуризмом – до того ж автор ні в 

якому разі не бажає остаточно утвердити той чи той стиль як домінанту: він 

весь у ваганнях. Тому читачеві лишається тільки прийняти таку роздвоєність 

автора, де за зразково авангардистськими віршами (на кшталт «Вагоновода») 

йдуть сентиментальні вірші про самотність («Бліда панна»), а серед 

буколічного ландшафту рідного села Семенко раптово називає себе 

«рапідою»
29

.  

Попри те, що словотворчість стала однією з головних «візитівок» 

творчості поета, неологізми у збірці розташовані геть нерівномірно: часом 

автор вживає їх декілька разів на вірш, а часом на десяти сторінках ми не 

знайдемо жодного такого слова. Це, звісно, пов’язано передовсім зі зміною 

стильових орієнтацій поета. Але ще більше – з його переживаннями, передовсім 

– любовними. Більшість віршів книжки так чи так дотичні до жінки, з якою 

Семенко хотів колись побратися. Це – як не парадоксально – суттєво впливає на 

                                                           
29
«І працював так без упину, / заскородив стежку. / Скільки послав я в долину /дерзких рапід!» (с. 234) 
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кількість неологізмів: коли поет відчуває гармонію, він не потребує 

надмірностей; коли ж він розчаровується у своїх сосунках і прагне заперечення 

– словотворчість прокидається в ньому (звідси й постають, приміром, такі слова 

як «об’лесила» (за значенням: «зробила мене й мою поезію подібну на Олеся) 

та «розореолила» (сиріч, збила з істинного шляху поета «космічних» 

масштабів). Хоча, повторимо, що про повну відмову від неологізмів ніколи не 

йдеться, адже вони є однією з основ його стилю (хай і досить мінливого).  

Зупинімося на декількох яскравих неологізмах Михайля Семенка трохи 

детальніше. Цікавою нам видається лексема «мертвопетлює». Вперше поет її 

вживає у вірші 1914-го року, в алітерованому рядку «мертвопетлюєавіятор у 

хмарах» (с. 27). А за п’ять років він включить це слово в назву збірки 

«П’єромертвопетлює» (за кожним «П’єром» криється автор). Як відомо, 

«мертва петля» – це один з найскладніших маневрів, що його можна зробити на 

літаку. При очевидній небезпеці, зумовленій тим, що авіаторство станом на 

1914-й рік робило тільки перші кроки свого розвитку, досить часто пілоти-

літуни влаштовували показові дійства, де демонстрували свою майстерність 

(тут, між іншим, є певний зв’язок із театром і, відповідно, П’єро). У неологізмі 

Семенка, натомість, бачимо дієслово, що, з огляду на свій недоконаний вид, має 

затемнену семантику повторюваності. Тому можемо зробити висновок, що 

«мертвопетлювати» – це одночасно наражати себе на небезпеку й, разом з тим, 

отримувати задоволення від складності маневру. 

Неологізм «червоноплямиться» характерний для Семенка доби пізньої 

«Арії трьох П’єро». Властиво, він є осердям дистиху: 

Червоноплямиться за оградою парка – 

то мила йде. 

Контекстуально можна встановити, що це дієслово – безособове (пор. з 

«займається»). Особливістю його є те, що, на відміну від більшості композитів 

автора, цей, попри свою довжину, аж ніяк не справляє враження недоречності  

– це той самий випадок, коли слово перебуває на своєму місці й виконує таким 

чином ту функцію, яку в нього заклав автор. 
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Це все стосується, звісно, найбільш «епатажних» неологізмів автора. Коли 

ж придивитися до інших, менш показних, можемо зробити кілька додаткових 

висновків. Щодо оказіональних дієслів на -есь, то вони, скоріше за все, є 

прикладами авторських апокоп; однак частотність їхнього вжитку (чотири 

лексеми) змушують нас задуматися про можливе діалектне походження цих 

скорочень. 

Цікавими є також дієслівні новотвори «доплескують» та «перезабув». 

Окрім вже зазначеної «природності» цих слів, варто зазначити, що перше з них 

твориться за допомогою прийому «звукового зчеплення» (за Ю. Шевельовим): 

«зорі гаснуть, доплескують сплиски». Цей приклад ще наочніше показує 

зв’язок поетик Тичини та Семенка, а точніше – спільність поетичного дискурсу, 

в якому формувалися двоє визначних українських поетів. Щодо другого, то 

воно має неочевидну семантику у зв’язку з полісемністю його префікса (що й 

дає цьому слову право називатися неологізмом). «Я перезабув зловісні 

відчування, / чорні крила безнадійно зникли» – говорить поет. З контексту ми 

можемо зробити припущення, що йдеться не стільки про повторне забуття, 

скільки про плеонастичне вираження семантики основи. 

Наостанок подамо кілька міркувань щодо стилістики творів Михайля 

Семенка. На лексичному рівні ми виявили, що у своїй мові поет вдається до 

діалектних слів південно-західного наріччя, про що можуть свідчити такі 

лексеми як щовба, багнеться
30
, пеститься тощо. Навряд чи тут може йтися про 

природність такого вжитку (адже поетова мала Батьківщина – Полтавщина) – 

тут радше варто говорити про гарне знання мови (попри наявність певних 

стереотипів): по-перше, знаходимо у нього певну кількість рідковживаних слів 

(наприклад, «злощастя», «самовтіха», «охмарити», «витворний» тощо), а по-

друге,  Семенко широко використовує слова, що сьогодні сприймаються як 

запозичення з російської, хоча насправді не завжди такими є («напослідок», 

                                                           
30
З цим словом у Академічному тлумачному словникові трапилася оказія, що вартує згадки. Як приклад 

наведено цитату Василя Еланського, яка відтворює пасаж із Семенкового вірша (прізвище поета ж узяте в 

дужки). Цей приклад є ще одним підтвердженням «вибірковості» зазначеного джерела й свідчить про нагальну 

потребу нового словника. В контексті цього дослідження, мусимо зазначити, що відсутність у ньому Михайля 

Семенка (з огляду на ідеологічну анґажованість видання) ускладнює перевірку неологізмів.   
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«просковзує», «вмісці» тощо); багато також знаходимо слів з непритаманними 

сьогодні афіксами – наприклад, «убийча» замість «убивча» (аналог. до 

«убийственная» [?]); знов-таки, справа тут не в незнанні мови, а в її 

неунормованості (й недостатньому викшталтуванні високого та високо-

середнього стилю) на початку ХХ-го століття).  

До останнього варто додати, що поет не уникав, а подекуди й 

цілеспрямовано впроваджував іншомовні слова у свою поезію, а особливо – 

термінологію з різних наук (наприклад, «інтерференція» чи «соліпсизм»). І хоча 

можна погодитись, що часом їх вжито (як і «очуднююче» «про грам») з метою 

епатувати читача, однак не можна заперечити, що таке вживання (і така 

відкритість) суттєво розширює можливості мови, а отже – може мати 

позитивний вплив. 

Насамкінець зазначимо, що твори Михайля Семенка репрезентують 

певний етап у становленні української мови, себто є зрізом (хоча, звісно 

вибірковим) тих мовних практик, які були актуальними в зазначений проміжок 

часу. Певні слова, широко вживані колись, витісняються новими формами або 

стають архаїзмами, але в творчості письменника вони непорушні. Прикладами 

таких лексем можуть бути «скрипник» (Семенко грав на скрипці; саме слово 

трапляється ще у Квітки-Основ’яненка, хоча на сьогодні витіснено 

«скрипалем»)  та «вагоновод» (цей композит не прижився, і сьогодні вживаємо 

переважно «водій трамваю» або «машиніст» – а втім, це слово увічнене одним 

із найкращих віршів Михайля Семенка).  

 

Отже, Михайль Семенко – одна з ключових постатей української поезії 

початку ХХ-го сторіччя, у творчості якого залишили свій карб майже всі 

проблеми та дискусії тієї доби, зокрема суперечка між футуризмом та 

символізмом, між формалізмом та класичною філологією, конфлікт між 

національним та загальнолюдським, пошуки власної поетичної мови та її 

розбудова, стрімка зміна епох, що швидко стирає старі імена. У першому томі 

вибраних творів «Арії трьох П’єро» ми знайшли 115 неологізмів та 
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оказіоналізмів, які були проаналізовані та класифіковані. У розвідці подано 

штрихи до стилістичного аналізу творчості поета, які уможливило опрацювання 

його лексики (хоч ця тема, безсумнівно, потребує подальшого опрацювання). 
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ВИСНОВКИ 

Одним з найнезаперечніших свідчень про екзистенцію певної мови є її 

актуальна література, а передовсім – поезія. Сильні поети майже завжди є 

також мовотворцями, завдяки чому вони вписують у вже наявний склад мови 

лексеми, що мають у собі карб доби або поетичного генія, чим доповнюють 

мовну реальність. 

Студії неології – як теоретичні, так і практичні – сьогодні, хоч і не є 

провідною галуззю, проте привертають увагу дослідників. На сьогодні вже 

укладено кілька авторських словників, а також – великий словник авторських 

неологізмів в українській поезії ХХ-го сторіччя з понад 7000-ми позиціями. 

У рамках нашого дослідження також було укладено малий словник зі 115-

ма неологізмами та оказіоналізмами з книжки Михайля Семенка «Арії трьох 

П’єро». Разом з тим було висунуто ряд припущень, що мали на меті пояснити 

причину рясного вживання (чи навпаки: послідовного невживання) неологізмів 

автором. Дослідження лексики, що є однією з основ творчої лабораторії поета, 

дозволило нам також висунути кілька припущень щодо засадничих ознак 

стилістикийого творів. Однак це питання потребує глибших студій (як і не 

менш важливим є опрацювання усіх чотирьох томів «Повної збірки творів» 

зазначеного автора). 
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Громомовний (с. 55) 

Поези (с. 56, 132) 

Обезсмертився (57) 

Гололобий (58) 

Легкокрилля (с. 59) 

Щовечірньо (с. 61, «-но» – с. 96) 

Димотуман (с. 64) 

Стовбурять (с. 66) 

Верхогір (-гори) (с. 67) 

Падань (с. 67) 

«Відродженський» (с. 70) 

Вриваєсь (с. 76; «увірвесь» с. 105) 

Охорений (с. 77) 

Дожеврівають (с. 78) 

Доплескують (с. 78) 

Струне (від «струнить», с. 79) 

Блакитносніжна (с. 81) 

Самотить (с. 89) 

Розмовний («говіркий»; с. 89) 

Сантименталить (с. 95) 

Наївить (с. 96) 

Щоранно (с. 96) 

Аперджі (с. 98) 

Фантазо-краєвиди (с. 99) 

Об’лесила (с. 100) 

Занадсонила (с. 100) 

Розореолила (с. 100)  

Скраплеться (с. 104) 

Русокоса  (с. 107) 

Обскрібує (с. 115) 

Оскелює (с. 115) 

Осклянити (с. 115) 

Обкрижанити (с. 115) 

Окайданити (с. 115) 

Вічнодалекий (с. 116) 

Вічно-самотний (с. 116) 

Лютоболі (с. 121) 

Самосохранення (с. 121) 

Боржом (с. 133) 

Безшумлять (с. 140) 

Фантазоцирк (с. 141) 
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Бензинодим (с. 145) 

Щосвятковий (с. 149) 

Про грам (с. 149) 

Отеатрений (с. 152) 

Зупинесь (с. 154) 

Змієкосий (с. 154) 

Перезабув (с. 159) 

Оліхтарений (с. 161) 

Рішучить (с. 166) 

Високостість (с. 173) 

Шоколадиться (с. 173) 

Злобоокий (с. 175) 

Прана (поняття індійської філософії; с. 177, 183, 191, 210, 239) 

Зачовнена (с. 180) 

Офонив (с. 185) 

Осинєлямлена (с. 186) 

Обожеволені (с. 186) 

Обездушилась (с. 188) 

Перепахла (с. 188) 

Оста лити (с. 197) 

Осумлений (с. 199) 

Острумлена (с. 200) 

Хмуробровий (с. 201) 

Червоноплямиться (с. 203) 

Кришталить (с. 208) 

Опітьмений (с. 208) 

Обезнадіяний (с. 210) 

Крейдяність (с. 212) 

Вогненість (с. 219) 

Жупаносвитки (с. 220) 

Обезпоезений (с. 226) 

Помпезний (с. 226) 

Заб’єсь (с. 227) 

Вимолито (с. 229) 

Золоторіг (с. 230) 

Рапіда (с. 234) 

Експресний (с. 244) 


