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ОКАЗІОНАЛІЗМ ЯК ЛЕКСИЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ 
СТВОРЮВАННЯ ЕКСПРЕСІЇ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ 

 
Мова є складною динамічною системою, що постійно й безперервно 

розвивається. Найбільш активно відбуваються зміни лексичного рівня 
мови, оскільки лексика реагує на усі події сучасного суспільного, 
громадського, економічного, політичного та культурного життя. У зв’язку 
з цим у центрі уваги сучасного мовознавства знаходяться проблеми неології.  

Широке використання авторських неологізмів пояснюється тим, що 
в сучасному суспільстві з’явилися «люди без глибоких і чистих коренів», 
які «утворюють замкнену псевдо еліту, досить багату і владну, щоб 
небезуспішно, незважаючи на широку протидію здорової частини 
суспільства, поширювати свої корпоративні смаки» [1, с. 47]. Такі новотвори 
руйнують стереотипи сприйняття, будучи неординарними структурно й 
незвичайними семантично. 

Раніше дослідженнями проблем визначення дефініції індивідуально-
авторських слів, їх класифікації та особливостей функціонування 
оказіональних (індивідуально-авторських слів) займалися такі вітчизняні 
та закордонні лінгвісти, як Є. Розен (1991), Н. Лопатін (1978), М. Цвилінг 
(1984), Н. Котелова, Ю. Сорокіна (1973, 1984), О. Левашова (1997), 
Д. Розенталь, І. Голуб, М. Теленкова (1995) та ін.  

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей функціонування 
та оказіоналізмів у публіцистичних текстах.  

Оказіоналізми – один із мовленнєвих засобів досягнення 
експресивності в періодичній пресі, оскільки вони безпосередньо призначені 
для того, щоб сильніше впливати на читача. Свідоме використання автором 
придуманих слів завжди «змістовне, значиме й експресивне» [2, с. 56]. 

В умовах соціально-політичних змін, що відбуваються в нашому 
суспільстві з розвитком демократизації, зростанням політизації й у зв’язку 
зі скасуванням офіційної цензури, органи преси стають безпосереднім 
провідником процесів демократизації. Оказіональні утворення сприяють 
побудові узуально-оказіональних синонімічних рядів: виконавець попси – 
попсюк, напр.: З цього приводу поп-зірка Таїсія Повалій в одній з програм 
спостережливо зазначила, що «попсюка» нині можна зробити з будь-кого: 
аби були на це гроші (Культура і життя). До непродуктивних суфіксів у 
сфері номінації осіб належать суфікси -л-, -ух-, -ан-, ач: рутяни, 
вистрибайло, напр.: Вивчіть статистику, скільки неповнолітніх сидить 
«на голці», скільки зареєстрованих «нюхачів», скільки алкоголіків, скільки 
тікають від батьків і стають бомжами (Дзеркало тижня); Жертв 
обирали здебільшого серед підпилої «пахантури» (Сільські новини). 

Безсумнівно, публіцистичні тексти повинні привертати увагу 
читачів. Тому журналісти прагнуть використовувати різні мовленнєві й 
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екстралінгвістичні засоби, що мають яскраво виражену експресію. А 
найбільше експресивно буде те, що порушує звичні норми (стилістики, 
лексичної сполучуваності, композиційної побудови й т. ін.) і тому звертає 
на себе увагу. Просто кажучи, для автора статті експресивно те, що незвично. 
Серед екстралінгвістичних засобів створення експресивного ефекту – 
вживання лапок, різні підкреслення, особливий шрифт, ілюстрації, 
фотознімки та ін. 

В основі оказіональній експресії лежить невідповідність новотвору 
щодо прийнятих у мові стандартів – найбільш регулярних, закріплених 
моделей. Така невідповідність не є помилкою, оскільки поява будь-якого 
неологізму, зокрема й індивідуально-авторського, повинна бути виправдана 
або потребою назвати нове, або певними стилістичними завданнями.  

Оказіональне утворення часом виникає в результаті заміни одного 
або декількох компонентів фонетичної структури слова. Іноді така зміна 
супроводжується метатезою приголосних звуків. Створені в такий спосіб 
оказіоналізми досить широко представлені в пресі: аристобратія (порівн. 
аристократія), натюрморд (порівн. натюрморт), айфорія (порівн. ейфорія), 
бандидат (порівн. кандидат), кінонізація (порівн. канонізація), думацкий 
(порівн. дурний), сексплуатація(порівн. експлуатація) та ін. 

На сторінках газет зустрічаються оказіоналізми, що вступають у 
рамках певного контексту в синонімічні відносини. Наприклад, «повії» в 
одних журналістів – давалки, а в інших – бордюрщиці, «грубий, 
прямолінійний телеведучий» – телемонстр, телекілер, «телепузики» – 
телетузики, телетрупики й т. ін. Під назвою тих же осіб, предметів, явищ 
різними словами підкреслюється оригінальність розумового процесу 
авторів, розмаїтість думок. 

Отже, індивідуально-авторські слова дозволяють більш точно 
виразити думки й почуття, дати влучну оцінку тому, що відбувається, 
підсилити емоційно-експресивну виразність мовлення, а також дозволяють 
заощаджувати мовленнєві засоби. 
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