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Summary

Word-formation of poets-dissidents. Vasyl Stus. Ihor 
Kalynets’. Ivan Svitlychnyy. Hryhoriy Chubay : [collection 
of scientific works]; responsible editor G. M. Vokalchuk. 
– Ostroh : Ostroh Academy National University, 2010. 
– 492 p. (Lexicographical series “Ukrainian individual 
author’s neography”, edition 4).

The scientific collection consists of 5 chapters.
The first chapter “Life and creative work of poets-

dissidents” contains the following articles: Mykola 
Stepanenko has analyzed the creative link of the writer 
with the sixties activists on the material of Oles’ Honchar’s 
diaries; the most important social and aesthetic principles 
of the given literary generation have been characterized, 
the positive and negative factors that influenced the 
formation of dissident literary movement as a unique 
artistic phenomenon have been ascertained; Ihor Pavluk 
researches the “effect of presence” of Vasyl Stus in his 
own poetry, publicistic writing, essays, literary portraits 
and interviews, the philosophy of V. Stus has been 
analyzed on the material of diary and epistolary notes; 
Svitlana Bohdan has examined the linguistic behavior 
of V. Stus in communication with different addressees, 
the factors that defined the formation of integral and 
unique linguistic behavior system of his epistolary have 
been elucidated and the certain linguistic means used 
in typological situations in letters have been analyzed; 
Tamara Shevchuk has accentuated her attention to the 
analysis of emotive nouns in the poetry by V. Stus.

The second chapter “Neology of poets-dissidents” 
represents the following articles: Volodymyr Kalashnyk 
has considered the problem of occasional word-
formation in artistic discourse, the attempt to define 
the role of occasional words in conceptualization of 
artistic world of the poet has been made on the material 
of idiostyles of V. Stus, M. Vingranovs’kyy, S. Sapeliak; 
Galyna Vokalchuk has analyzed the main tendencies 
in creation of individual author’s lexical innovations by 
Ukrainian poets-activists of the sixties in XX century, 
the thematic groups of innovations, which have been 
enlarged by innovations are determined, the influence of 
folk traditions on creation of original lexical innovations 
in poetry by poets-dissidents has been considered; the 
research by Olga Tymochko is dedicated to the analysis 
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of semantic peculiarities and stylistic value of individual 
author’s innovations represented in poetry by Hryhoriy 
Chubay; Inna Nikolaychuk analyzes the main reasons 
of emersion and functioning of author’s occasional 
innovations in poetry paying great attention to the 
analysis of peculiarities of text-formative functions of 
lexical innovations in poetry by I. Kalynets’.

The third chapter “Neography of poets-dissidents” 
is the systemic investigation of author’s lexical 
innovations in the works by poets-dissidents (60–70-s 
of the 20th century) V. Stus, I. Svitlychnyy, I. Kalynets’ 
and H. Chubay; semantics and structural-derivational 
peculiarities of neolexemes have been analyzed; more 
than 1690 author’s innovations have been described from 
the lexicographical point of view; “General Dictionary of 
Author’s Individual Innovations of Poets-Dissidents of 
60–70-s of XX century” (on the material of poetry by 
V. Stus, I. Kalynets’, I. Svitlychnyy, H. Chubay) and also 
personal dictionaries of author’s innovations of the given 
poets has been compiled (lexicographer O. Tymochko).

The fourth chapter contains reviews on neological 
works of Ukrainian linguists by Kalenyk Shulzhuk, 
Tamara Shkarban, Vitaliy and Galyna Maksymchuk.

At the end of the collection the information about the 
authors of scientific works is given.

The edition is recommended for scientists, 
postgraduates, students of philological departments, 
teachers of languages and for all interested in problems 
of enlarging Ukrainian poetic lexicon.

Усім, хто бажає долучитися  
до українських неолого-неографічних студій, 

звертатися до проф. Г. М. Вокальчук 
(Рівненський державний гуманітарний університет, 

кафедра української мови  
імені акад. К. Ф. Шульжука; 

(0362) 261779; vokal_neo@ukr.net)
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