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“О, ґрОНО п’ятірНе  
НеЗдОлаНих спіВціВ!  

КріЗь Бурю й сНіГ Гримить  
тВій перемОжНий спіВ... ”

Складною, яскравою і водночас трагічною 
сторін кою в історії української літератури є 
20–30-і роки ХХ ст., які характеризуються не-
бувалим розквітом поетичного слова. Тогочасний 
літературний процес відзначається нуртуванням 
різноманітних стильових течій і напрямів, пред-
ставники яких збагатили українську літературу 
новими образами та мовно-виражальними засоба-
ми. Значний внесок у розвиток українського по-
етичного словника зробили київські неокласи ки: 
М. Рильський, М. Зеров, Ю. Клен, М. Драй-Хмара 
та П. Филипович.

В умовах поширення ідей деструкції мистецт-
ва, заперечення літературного досвіду минулих 
по колінь, ідеологічного впливу на літературу не-
окласики стали на захист високої культури сло-
ва, яку вбачали в гармонійному поєднанні змісту і 
форми вираження, відстоювали “абсолют худож-
ньої правди” перед кон’юнктурщиною, заклика-
ли молодих поетів учитися на кращих зразках 
світової і національної літератури. 

Поетичну мову неокласиків науковці ква лі-
фіку ють як самобутнє явище в історії української 
лі тературної творчості (І. Огієнко, М. Неврлий, 
М. Ласло-Куцюк та ін.). Та повага, з якою поети 
стави лися до мови, залюбленість у рідне слово 
спонукають до глибокого і всебічного вивчення 
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їхньої творчої майстерності, виявлення особли-
востей ідіостилю. Специфічними одиницями, які 
репрезентують індивідуально-авторське світо-
сприйняття (а у доробку неокласиків – ще й демон-
струють приклад творчого і водночас дбайливого 
ставлення до слова) є авторські лексичні новотво-
ри. Дослідженню цієї частини поетичного словни-
ка представників “ґрона п’ятірнього” присвячена 
праця Наталії Гаврилюк “Київські неокласики: 
словотворчість”, у якій здійснено системний лек-
сикографічний опис індивідуально-авторських 
новотворів, доповнений теоретичними узагаль-
неннями  про особливості словотворчої практики 
неокласиків. Основну увагу в праці не випадково 
приділено лексикографічній інтерпретації інно-
вацій, оскільки саме словник є першоосновою для 
комплексного дослідження авторських номінацій.

Укладений “Словник авторських лексичних 
новотворів київських неокласиків” є результа-
том тривалої і наполегливої роботи Н. Гаврилюк. 
З метою якнайповнішого представлення інди-
відуально-авторських новотворів дослідниця 
опрацювала велику кількість опублікованих на 
сьогодні оригінальних і перекладних творів нео-
класиків. Варто зауважити, що у перевиданнях 
тексти деяких творів під тиском ідеологічного 
цензу зазнавали змін, зроблених самим автором 
або редакторами (напр., переклад М.Рильським 
поезії А.Міцкевича “Do przyjaciół moskali”, яку 
неокласик спочатку опублікував під назвою “До 
приятелів-москалів”, а пізніше змінив на – “До 
приятелів-росіян”). Тому надзвичайно цінним є 
опрацювання Наталією Гаврилюк саме першови-
дань цих творів.

Стислими і водночас інформативними є слов-
никові статті пропонованої лексикографічної 
пра ці. До новотворів подається необхідний грама-
тич ний коментар, наводиться контекст, достатній  
для з’ясування лексичного значення інновацій. На 
особливу увагу заслуговують статті, які містять 
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порівняння авторських номінацій зі структурно 
схожими або семантично близькими загально-
вживаними лексемами та новотворами того са-
мого автора або інших поетів, що дає можливість 
повніше розкрити значення та структурні осо-
бливості лексичних інновацій.

У науковій достовірності результатів викона-
но го дослідження не дає підстав сумніватися кіль-
кість опрацьованих загальномовних словників,  за 
якими звірено авторські новотвори. Для цієї ро-
боти залучено не лише найавторитетніші сучас-
ні лексикографічні джерела, а й різні типи слов-
ників (здебільшого тлумачні та орфографічні), 
укладені науковцями 20–30-х років ХХ ст.: І. Огі-
єнком, Д. Яворницьким, Г. Голоскевичем.

Незважаючи на спільність ідейно-естетичних 
пог лядів і уявлень про завдання поетичного мис-
тецтва, у творчості кожного з неокласиків прос-
тежуються індивідуальні вподобання у добо рі за-
собів для художнього відтворення дійсності. Тому 
цілком умотивованим є укладання Наталією Гав-
рилюк, окрім загального, персональних словників 
авторських лексичних новотворів М. Рильського, 
М. Зерова, Ю. Клена, М. Драй-Хмари та П. Фили-
повича, що дозволяє виявити індивідуальні осо-
бливості словотворчої практики митців, а також 
полегшує роботу майбутнім дослідникам твор-
чості окремих представників “п’ятірнього ґрона”.

Пропонована праця, без сумніву, зацікавить 
багатьох поціновувачів поетичного слова і стиму-
люватиме подальші філологічні дослідження ба-
гатої творчої спадщини неокласиків.

Світлана БОГДАН,
кандидат філологічних наук, професор,
завідувач кафедри історії та культури 

української мови Волинського національного  
університету імені Лесі Українки
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6. дОВідКа прО аВтОра

ГАВРИЛЮК Наталія Володимирівна наро-
дилася 25 березня 1976 року в м.Рівне. З 1993 по 
1998 р. навчалася в Рівненському державному пе-
дагогічному інституті, який закінчила з відзнакою. 
Після завершення навчання в інституті вступила 
до аспірантури Рівненського державного гумані-
тарного університету. Працює над завершенням 
кандидатської дисертації «Словотворчість поетів-
неокласиків у контексті поетичного мовлення 20–
30-х років ХХ століття» (науковий керівник – канд. 
філол. наук, доц. Г.М.Вокальчук). З теми досліджен-
ня має понад 15 публікацій (у фахових збірниках 
наукових праць), серед яких, зокрема, такі:

1. Гаврилюк Н. В. Малопродуктивні способи тво-
рення лексичних інновацій у поетичному доробку 
не окласиків / Н. В. Гаврилюк // Вісник Полтавсь-
ко го державного педагогічного університету  
ім. В.Г. Ко роленка : зб. наук. праць. – Полтава, 2001. 
– С. 55–61.– (Серія “Філологічні науки” ; вип. 5 (19).

2. Гаврилюк Н. В. Семантична характеристи-
ка та функціонування оказіональних дієслів у 
поетичному  доробку неокласиків / Н. В. Гаврилюк 
// Проблеми граматики і лексикології української 
мови : зб. наук. праць НПУ ім. М. П. Драгоманова / 
відп. ред. А. П. Грищенко. – К., 2002. – С. 195–201.

3. Гаврилюк Н.В. Афіксальні прикметники-но-
во твори у поетичному доробк.у неокласиків /  
Н. В. Гаврилюк // Актуальні проблеми сучасної фі-
лології. Мовознавчі студії. Зб. наук. праць Рівнен-
ського держ. гуманітарного ун-ту. Вип. ХV. – Рівне, 
2007. – С. 82 – 87.

З 2001 р. працює викладачем української мови у 
Рівненському державному гуманітарному універ-
ситеті.
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