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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО, ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ТА 
КОМПАРАТИВНОГО ПРИНЦИПІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРУ АВТОРСЬКИХ 

ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ПАВЛА ТИЧИНИ 

Проаналізовано основні принципи формування реєстру ''Словника авторських лексичних новотворів 
Павла Тичини''. Під час використання лексикографічного принципу перевірка здійснювалася за 

словниками, фольклорними текстами, творами інших авторів. Застосування інтертекстуального 
принципу передбачає аналіз інновацій поета в літературному, літературознавчому, політичному, 

суспільному та інших контекстах. У процесі перевірки за компаративним принципом 
здійснювалося зіставлення з новотворами інших поетів, інноваціями самого П. Тичини, узуальними 

словами, словосполученнями. 

Ключові слова: авторський лексичний новотвір, Павло Тичина, принципи формування реєстру, 
інтертекстуальний принцип, лексикографічний принцип, компаративний принцип. 

Постановка наукової проблеми та її значення. Процес формування реєстрів авторських лексичних 
новотворів (далі – АЛН) – це складна багаторівнева процедура, яка передбачає різносторонній аналіз 
одиниць індивідуально-авторської номінації, оскільки, окрім власне мовного аналізу (визначення 
дериваційних, граматичних особливостей, з’ясування семантики, проведення словникової експертиза), 
укладачеві потрібно враховувати історично-культурний контекст, психолінгвальні риси творчої 
особистості автора, соціальні умови. 

У процесі укладання ''Словника авторських лексичних новотворів Павла Тичини'' [1] використано такі 
основні принципи формування реєстру новотворів: лексикографічний, інтертекстуальний, 
компаративний для того, аби максимально фільтрувати реєстр інновацій поета від узуальних, 
народнопоетичних, діалектних слів. 

Аналіз досліджень із проблеми. АЛН неодноразово ставали об’єктом лінгвістичних студій. Із 
початком ХХІ століття активізувалися дослідження з індивідуально-авторської неології та неографії. 
Дослідницею Г. М. Вокальчук було розроблено теоретичні засади формування реєстрів, на основі яких 
укладено ''Короткий словник авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття'' [2], словники АЛН 
М. Семенка (Г. М. Вокальчук) [3], В. Барки (Н. А. Адах) [4], неокласиків (Н. В. Гаврилюк) [5], 
шістдесятників (Г. М. Вокальчук, О. Б. Тимочко, І. В. Цапук) [6-8], поетів Рівненщини (В. В. Максимчук) 
[9], П. Тичини (О. В. Кирилюк) [1]. 

Мета статті – проаналізувати принципи формування реєстру АЛН Павла Тичини. Поставлена мета 
вимагає виконання таких завдань:  

– визначити особливості використання лексикографічного принципу: перевірка за загальномовними 
словниками, словниками АЛН інших поетів, фольклорними текстами;  

– проаналізувати інтертекстуальні зв’язки інновацій П. Тичини із творами інших авторів, 
літературним процесом ХХ століття, політичними умовами; 

– з’ясувати специфіку застосування компаративного принципу формування реєстру АЛН поета. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
Лексикографічна експертиза. У результаті формування реєстру АЛН П. Тичини в лексикографа 

виникали труднощі різного характеру (визначення дати написання, граматичних характеристик 
описуваного слова та ін.). Однак, чи не найбільшої уваги потребувало визначення неологічності / 
узуальності аналізованого слова, оскільки перевірка вимагала ретельної лексикографічної експертизи, що 
здійснювалася за 46-ма лексикографічними джерелами. 

Дослідницею Г. М. Вокальчук було виділено кілька критеріїв ідентифікації авторських номінацій 
(лексикографічний, словотвірний, експресивно-стилістичний, функціональний та критерій 
контекстуальної (ситуативної) прикріпленості), завдяки чому реєстри новотворів піддавалися 
кількаразовій перевірці, що, у свою чергу, сприяє якості кінцевих результатів [10: 74-77]. 

Перший етап аналізу сформованого реєстру АЛН – лексикографічна експертиза. Зафіксовані одиниці 
індивідуально-авторської номінації перевіряються за усіма можливими словниками (укладеними до часу 
творення інновації, видані в період життя і творчості поета, ті, які, окрім тлумачення, вміщують 
ілюстративний матеріал, та словники АЛН). 

У результаті повторної перевірки частину слів, які набули, так би мовити, статусу ''квазіновотворів'', 
було вилучено, оскільки вони фіксувалися в загальномовних словниках, що перебували в науковому 
обігові в період укладання першого словника неологічної лексики П. Тичини [11]: у ''Словнику 
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української мови'' І. Д. Яворницького (1920), напр.: вихровик [11: 104], зчеркнути [11: 317], зливний 
[11: 301], кружно [11: 397]; у ''Словнику української мови'' Б. Грінченка: клін [БГ, т. 2: 251], нашелестіти 
[БГ, т. 2: 534] та ін. 

Отже, використання словників, що видані ще до часу утворення АЛН поетом, допомагає укладачеві 
якнайретельніше здійснювати перевірку. 

Словникову статтю 

 

-

 

, ім., ж. р., Зостається нам одно: / Почекати час-годину, / Як приїде 
цар в гостину. (ПТ5:69), Ех, у нашу час-годину / жити б вічно… (ПТ6:386) було вилучено, оскільки 
реєстрове слово зафіксовано в фольклорних текстах (…Прийде така час-година… (УНП1: 275); 
…Прийшло врем’я, час-година… (ІП: 487); Ой чи йти, чи не йти – / Час-години ждати… (ГЕУН: 208); 
Ой чи йти, чи не йти, / Час-години ждати… (ІП: 677), (СПП: 244); Та зозуля кувала, а я [сестра. – О. С.] 
не дочувала, / А на той час-годину дома не бувала (БРПС: 352). 

Деякі інновації спочатку було внесено до реєстру АЛН П. Тичини, оскільки вони фіксувалися 
словником Г. Колесника ''З’являються нові слова у мові…'', першому в українській індивідуально-
авторській неографії словнику авторських новотворів (К., 1971) [11], однак виявилося, що ці неологізми з 
прозових текстів, тому не можуть реєструватися в словникові АЛН, наприклад: 

 

, д
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Таким чином, формування реєстрів АЛН передбачає використання інтертекстуальної експертизи, яка 
допомагає визначити додаткові зв’язки для розуміння значення одиниць індивідуально-авторської номінації. 

Компаративний принцип формування реєстру АЛН Павла Тичини. Проблема порівняння та 
зіставлення явищ, процесів віддавна цікавить науковців. Відтак, компаративістика покликана визначити 
особливості процесу взаємозв’язку аналізованих явищ, встановити взаємовпливи на основі порівняльно-
історичного підходу, оскільки ''між накопиченим і живим знанням існує суперечність, розв’язати яку 
покликана творча діяльність'' [15: 128]. 

Зафіксовані АЛН П. Тичини неодноразово порівнювалися з іншими АЛН автора або такими ж, але з 
різних контекстів. Наприклад, Ясно

 

, прикм., кор. ф., І ми /…/ єдину творимо сім’ю / прекрасні, 
дужі, ясномовні / в своїм улюбленім краю. (ПТ2:479 # 1945); Мир – кому ж не ясномовен? (ПТ3:7 # 1955). 
У випадку, якщо обидві номінації вжито з однаковим значенням, тоді їх розміщено за хронологією. 

Індивідуально-авторські номінації П. Тичини порівнювалися з АЛН інших авторів. Зокрема з 
інноваціями А. Малишка (бездорож, безхліб’яний, врожаїстий, гримкотіти, перегрім, стосил), В. Барки 
(вогнекрилля, дітозгубник, окрилитися, зоренітися, крилля, перезорити, пожежно, полум’яник, 
стокрилець, цвіт-фіолет), І. Драча (грімкотати, ніжнотонний, чорнобров’я, чорнокрилля), М. Семенка 
(крилля, легкокрилля, мільйонсилий), Л. Костенко (прикохати), М. Вінграновського (прозорити, світ-
сміховиння, тонь), поодинокими АЛН І. Калинця (аркодужний), Ґ. Коляди (звіринство), М. Зерова 
(огневіти), О. Ющенка (радість-болі), Д. Павличка (розпрозорений), М. Рильського (розпрозоритися), 
М. Драй-Хмари (світанний), С. Твердохліба (тьмава), В. Стуса (чорнокрилля). 

Найбільше інновацій П. Тичини порівнюється з АЛН В. Барки, який є найактивнішим словотворцем 
ХХ сторіччя. Зазначимо, що фіксація однакових інновацій у різних авторів не завжди означає те, що 
автори запозичили їх один в одного, адже таке творення могло відбуватися незалежно.  

Також АЛН П. Тичини зіставлялися з узуальними словами. Так, зафіксовано групу т. в. потенційних 
слів – модифікацій узуальних лексем та подібних за формою, семантикою номінацій, для того, щоб 
з’ясувати особливості творення інновацій поета. Наприклад, Волосожарно, присл., Сню волосожарно… 
(ПТ1:47 # 1918); пор. з узуальним волосожар [БГ, т. 1:251]. Також АЛН може порівнюватися з кількома 
варіантами, наприклад, Сухозлот(-а), ім., ч. р.?, ж. р.?,  …книжні сухозлоти / від сонця стали на полиці 
грать… (ПТ2:459 # 1941); пор. з узуальними сухозлітка [СУМ, т. 9:868], сухозлотиця [УОС-08:833], 
сухозолоть, сухозлоть [ГГ:180]. 

Висновки. Отож, порівняння АЛН П. Тичини з неологізмами інших авторів, узуальними словами 
допомагає визначити походження слів, їхню будову, причини творення. 
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О. В. Семенюк (Кирилюк). Використання інтертекстуального, лексикографічного та компаративного принципів у 
процесі формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини 

Семенюк (Кирилюк) О. В. Употребление интертекстуального, лексикографического и 
компаративного принципов в процессе формирования реестра авторских лексических 

новообразований Павла Тычины. 

Проанализированы основные принципы формирования реестра ''Словаря авторских лексических 
новообразований Павла Тычины''. При использовании лексикографического принципа проверка 

осуществлялась по словарям, фольклорным текстам, произведениям других авторов. Использование 
интертекстуального принципа предполагает анализ инноваций поэта в литературном, 

литературоведческом, политическом, общественном и других контекстах. В процессе проверки по 
компаративному принципу осуществлялось сопоставление с новообразованиями других поэтов, 

инновациями самого П. Тычины, узуальными словами, словосочетаниями. 

Ключевые слова: авторское лексическое новообразование, Павел Тычина, принципы формирования 
реестра, интертектуальный принцип, лексикографический принцип, компаративный принцип. 

Semeniuk (Kyryliuk) O. V. The Using of Intertextual, Lexicographical and Comparative Principles in the 
Process of Author’s Word Formations by Pavlo Tychyna. 

The process of the register’s formation of author's lexical new-formations is a complex multilevel process that 
provides the versatile analysis of individually-author's nominative units because the drafters should take into 

account historical and cultural context, psycholinguistic features of the author's creative personality and social 
conditions. The material of the research is 1097 units of individual author’s nominations fixed in the poetic texts 
by P. Tychyna. The scientific method used the statistic, empirical research, distribution, contextual, descriptive 
analysis. In the result of the lexicographical expertise of Pavlo Tychyna’s authorial lexical new-formations of 

importance was to determine the neological / usual status of analyzed words which was carried out on 46 
lexicographical sources. The intertextual expertise of P. Tychyna's authorial lexical new-formations is used in 

the process of finding similar features with creative works of other poets. The analysis of P. Tychyna’s authorial 
lexical new-formations allows establishing links with other works by the author. The analysis of individual units 

of author’s neologisms involves using diverse approaches to understand authorial lexical new-formations, 
determine the causes of their formation and prerequisites of their appearance. 

Key words: authorial lexical new-formation, innovation, intertextual principle, lexicographic principle, 
comparative principle, Pavlo Tychyna. 
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