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ВСТУП 

Розвиток мови – об’єктивний процес, зумовлений поступальним рухом 

людського суспільства взагалі і кожного індивідуума зокрема. Лексичний склад 

найвиразніше відображає динаміку мови, на розвиток якої значною мірою 

впливає позамовна дійсність. Будь-які нові поняття, що стають набутком 

колективного мовного мислення нової епохи, потребують номінації; поява 

нових результатів людської діяльності веде до появи нових назв, формування 

нових галузей науки стимулює творення нових термінів. 

Слова зі значенням новизни не тільки визначають рівень сучасного 

розвитку суспільства, а й водночас наповнюють відповідним змістом мовний 

образ сучасника. І дійсно, в усіх підходах – від наукового до побутового – ми це 

помічаємо. Зокрема, у лінгвістиці інтенсифіковано процес відбору, вивчення і 

опису нових фактів у словниковому складі мови й усвідомлено необхідність 

систематизації цих фактів. 

Вивчення словникового складу англійської мови було й залишається 

одним із актуальних завдань лексикологів-германістів. Особливий інтерес 

становить комплексне дослідження шляхів збагачення англійської лексики     

(як на синхронному зрізі, так і в плані діахронії) з урахуванням його основних 

джерел: запозичення, семантичної деривації та словотвору.  

Зміни в економічному, соціально-політичному житті суспільства початку 

ХХІ ст. знаходять своє відображення як у мові, так і в літературі. З’являються 

нові жанри, серед яких на особливу увагу заслуговує новий напрям прози 

постфемінізму "чикліт" (амер. chick – сленгова назва дівчини, жінки; lit – 

скорочення від слова "література"). Термін "чикліт" з’явився у 1995 році у 

США як позначення художніх творів другої хвилі фемінізму 90-х, у яких 

висвітлюються питання повсякденного життя сучасної жінки: кар’єра, сім’я, 

успіх. Романи жанру "чикліт" (українською пишуть також "чік-літ") не лише 

ілюструють життя сьогодення, а й відображають стан сучасної англійської 

мови. Саме такі міркування стали підставою для вибору теми                     

нашого дослідження.  
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Дослідження різних аспектів розвитку лексичного складу різних мов 

висвітлені в роботах Н. А. Адах, Г. М. Вокальчук, Ж. В. Колоїз,  

О. Г. Муромцевої, Є. В. Сенька, О. А. Стишова, Н. В. Стратулат,  

О. О. Тараненка та інших авторів. Англійським новотворам присвячені 

дослідження Ю. О. Жлуктенка, Ю. А. Зацного, С. М. Єнікєєвої, І. В. Андрусяк, 

Ю. М. Антюфєєвої, М. В. Бєлозьорова, Д. В. Василенко, С. С. Ібрагімової,        

О. Л. Клименко, Н. А. Князєва, Г. А. Міклашевської, Ю. М. Несвєтайло,           

Н. Г. Олексенка, В. В. Соколова, А. В. Янкова тощо. Відомі також спеціальні 

дослідження, такі, як колективна монографія відділу романських, германських і 

балтійських мов Інституту мовознавства НАН України "Английские 

неологизмы (60–70-х гг.)". Від 1999 року на базі Запорізького національного 

університету під керівництвом Ю. А. Зацного активно розробляється наукова 

програма "Проблеми соціолінгвістики і неології". 

Аналіз теоретичної літератури дозволяє стверджувати, що незважаючи на 

наявність великого корпусу робіт, присвячених проблемам неології  

(В. Г. Адмоні, Е. Бенвеніста, А. О. Брагіної, Р. О. Будагова,  

В. В. Виноградова, І. Г. Дегтярь, Ю. О. Жлуктенка, В. І. Заботкіної,  

Є. А. Земської, П. М. Каращука, Є. С. Кубрякової, В. В. Лопатіна,  

О. Г. Ликова, О. Д. Мєшкова, Є. В. Розен, М. Д. Степанової,  

І. С. Улуханова, А. А. Уфімцевої, П. В. Царьова тощо) існує ціла низка питань, 

які не отримали достатнього висвітлення і адекватного вирішення. Тому 

виникає необхідність визначення диференціальних ознак нової лексики, 

виявлення факторів, які детермінують її появу. 

Дослідженням прози постфемінізму почали займатися відносно недавно. 

Найбільшого зацікавлення це питання викликало в американських дослідників: 

це Р. Бредфорд (R. Bradford), П. Кембелл (P. Cambell). С. Ферріс,  

М. Янг (S. Ferriss, M. Young.), С. Ґенц (S. Genz), Л. Гейвуд, Дж. Дрейк  

(L. Heywood, J. Drake), К. Мазза (C. Mazza), Дж. Маєр (J. Maher), С. Міллз  

(S. Mills), Р. Манфорд, С. Джілліс, Г. Гові (R. Munford, S. Gillis, G. Howie),  

А. Філліпс (А. Phillips), Дж. Р. Макміллан, (J. R. Mcmillan). Вітчизняне 

літературознавство лише відкриває для себе це явище світового літературного 



6 

 

процесу, так, у літературознавчому плані це питання висвітлювала                     

Ю. Г. Ремаєва ("Постфеминистская проза Британии на рубеже ХХ–ХХІ вв.: 

феномен "чиклит"). Окремо слід зазначити спеціальне дослідження                    

Н. Ю. Степанової "Контраст как средство создания комического эффекта 

(лингвостилистический аспект)", виконане на матеріалі романів того ж жанру. 

Тож актуальність роботи зумовлюється необхідністю поглибленого 

вивчення особливостей словникового складу сучасної англійської літературної 

мови, а саме дослідження новотворів: неологізмів, запозичень та нових 

семантичних значень слів, а також авторських неологізмів (оказіоналізмів), 

уживаних у творах сучасних авторів. Вона підтверджується також відсутністю 

наукових праць, присвячених системному аналізові відповідної лексики на 

матеріалі постфеміністської прози. 

Отже, об’єктом дослідження є лексичні засоби, а саме неологізми і 

оказіоналізми, семантичні деривати, що є наслідками вторинної номінації, та 

іншомовні запозичення, вживані у творах представниць постфемінізму. 

Предметом дослідження є структурно-семантичні та функціональні 

особливості, джерела надходження нової лексики у романах нового 

літературного жанру. 

Джерельною базою роботи слугують романи англійських письменниць 

Софі Кінселли, Маріан Кейс, Сесилії Ахерн та американських письменниць 

Лорен Вайсбергер, Кендіс Бушнелл, Керол Мет’юз, а також тлумачні, 

етимологічні та інші словники англійської мови. 

Матеріалом дослідження виступає власна картотека нової лексики 

різного типу, яка нараховує понад 800 одиниць (загальна кількість фіксацій 

становить близько 1070), виявлених методом довільної вибірки з текстів 12 

англомовних романів постфеміністичного жанру загальним обсягом  

5373 сторінки. 

Мета роботи полягає у виявленні, описі і класифікації неологізмів, 

оказіоналізмів, запозичень та зразків вторинної номінації, а також 

характеристиці лексичних особливостей постфеміністичних романів та 
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визначенні їхньої ролі у розвитку і збагаченні словникового складу англійської 

мови початку ХХІ ст. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) виявити й охарактеризувати неологізми, вербалізовані у цих творах 

постфеміністичного жанру; 

2) розглянути лексику досліджуваних творів із погляду її походження, 

утворення та основних функцій; 

3) дослідити роль вторинної номінації в процесі неологізації сучасної 

англійської мови; 

4) визначити характер та кількісні характеристики запозичень із інших мов; 

5) виявити й схарактеризувати індивідуально-авторські лексичні одиниці, 

окреслити стилістичні особливості їхнього вжитку; 

6) дати загальну характеристику розглянутого мовного матеріалу в контексті 

сучасного розвитку англійської мови. 

Методи. У дисертації застосовано описово-аналітичний метод для 

аналізу, класифікації та інтерпретації нової лексики в англомовних романах 

жанру "чикліт", зібраної шляхом суцільної вибірки з текстів. Також 

використано традиційні методики дослідження, зокрема: індуктивний метод – 

для визначення напряму пошуку від накопичення мовного матеріалу до його 

систематизації та вивчення англійської нової лексики як складової мовної 

картини світу; метод компонентного аналізу, який забезпечив структурно-

семантичний аналіз одиниць дослідження, метод контекстуального аналізу, 

який дав змогу, з огляду на текстове оточення нової лексики, точно встановити 

значення новоутворень, кількісний аналіз дозволив установити певні 

співвідношення в межах аналізованої лексики. У роботі залучено також 

елементи етимологічного та компаративного аналізів. 

Новизна роботи вбачається в тому, що в ній уперше в Україні здійснено 

аналіз неологізмів, оказіоналізмів, запозичень та семантичних дериватів як 

наслідків вторинної номінації у відомих, але недостатньо досліджених 

мовознавцями сучасних творах англомовної прози. 
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Теоретичне значення дослідження визначається тим, що його результати 

мають посприяти поглибленню теоретичних засад історичної лексикології, 

дозволять по-новому підійти до проблеми формування лексичної системи 

англійської мови початку ХХІ ст. Вивчення художніх творів цього періоду з 

погляду їхніх лексичних особливостей – це спроба доповнити та 

систематизувати наукові відомості про тенденції, що визначають процес 

формування лексики сучасної англійської мови.  

Крім того, зроблені теоретичні висновки можуть бути використані для 

подальших досліджень із історії англійської мови та для вивчення її        

сучасної лексики.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати 

можна використовувати у викладанні навчальних курсів та спецкурсів із різних 

філологічних спеціальностей (лексикологія, неологія, теорія і практика 

перекладу тощо), навчально-методичній роботі – для укладання навчальних і 

методичних посібників з проблематики цього дослідження. 

На захист виносяться такі положення: 

1. Соціально-економічні й культурно-історичні зміни знаходять своє 

відображення в сучасній літературі. Так, поява жанру "чікліт" стала рефлексією 

зміни статусу сучасної жінки. Постфеміністичні романи відбивають 

особливості жіночого мовлення і сучасний стан англійської (зокрема 

розмовної) мови шляхом фіксації і, відповідно, поширення лексичних інновацій 

та оказіоналізмів.  

2. Лексичні інновації у текстах утворюються переважно за допомогою 

власних словотворчих ресурсів, що підтверджує загальні засади розвитку 

лексики сучасної англійської мови. Іншомовна лексика представлена 

запозиченнями з європейських та східних мов, при цьому останні мають 

здебільшого характер екзотизмів. 

3. Неологізми у досліджених романах виконують номінативну, 

компресивно-інформаційну, когнітивну, аксіологічну, експресивну і 

діагностичну функції. Водночас характерною особливістю літератури жанру 

"чікліт" є домінування експресивної функції над іншими. 
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4. Оказіоналізми утворюються за допомогою як стандартних, так і 

нестандартних способів словотворення. Переважання складних ад’єктивних і 

субстантивних конструкцій свідчить про прагнення до економії мовних засобів 

та створення додаткової експресивності.  

5. Оказіональне словотворення виконує релевантні стилістичні функції у 

текстах. Оказіоналізми виступають виразними епітетами і є важливим засобом 

створення характеристики персонажа. 

6. Розглядані мовні явища як певне відображення національної (у цьому 

разі насамперед "урбаністичної") ментальності є своєрідним відображенням 

етнокультурних цінностей, характерними елементами сучасної англомовної 

картини світу, а також гендерної субкультури англомовного світу як частини 

сучасної масової культури.    

Апробацію отриманих результатів здійснено на ХХ Міжнародній 

науковій конференції імені проф. Сергія Бураго "Мова і культура" (Київ,         

20–23 червня 2011 р.), VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови 

і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, березень 2012 р.),                             

ІІ Всеукраїнській науковій конференції германістів із міжнародною участю 

"Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика"(Харків, 

21 квітня 2012 р.), ХХІ Міжнародній науковій конференції імені проф. Сергія 

Бураго "Мова і культура"(Київ, 26–29 вересня 2012 р.), V Міжнародній 

науково-практичній конференції "Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи 

до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах" (Львів,              

19–21 квітня 2012 р.), Міжнародній науково-практичній конференції "Чинники 

розвитку філологічних наук у ХХІ столітті" (Львів, 16–17 листопада 2012 р.), 

ХХІІ Міжнародній науковій конференції імені проф. Сергія Бураго  

"Мова і культура" (Київ, 24–27 червня 2013 р.), Міжнародній  

науково-практичній конференції "Філологічні науки в умовах сучасних 

трансформаційних процесів" (Одеса, 13–14 вересня 2013 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції "Сучасна філологія: теорія та практика" 

(Одеса, 7–8 листопада 2014 р.). 
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Основні теоретичні положення та результати дисертації викладено в          

6 статтях, 5 із яких опубліковано у фахових наукових виданнях, затверджених 

ДАК України, і одній публікації за кордоном (м. Будапешт, Угорщина).  

Усі публікації виконано одноосібно. 

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаної наукової літератури, списку джерел 

ілюстративного матеріалу та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 

221 сторінок, обсяг основного тексту складає 191 сторінка. 

У вступі обґрунтовано вибір теми, актуальність, мету та завдання 

дослідження, визначено предмет і об’єкт дослідження, основні методи аналізу 

матеріалу, аргументовано наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

дисертації, а також визначено її джерельну базу. 

У першому розділі висвітлено розвиток наукових поглядів на природу 

неологізмів, на процес виникнення нових слів, нових значень слів і шляхи 

входження їх до мови, експліковано сутність обсягу нового слова та критерії 

його визначення, подано основні класифікації нової лексики. 

У другому розділі дається загальна характеристика романів 

постфеміністичного жанру з акцентом на їхні лінгвістичні особливості, 

ідентифікуються лексичні новотвори, аналізується та визначається роль 

неологізмів у зазначених творах, виокремлюваних та класифікованих за 

походженням, тематичним принципом, частиномовною належністю та    

іншими критеріями. 

Третій розділ присвячено авторським неологізмам (оказіоналізмам). 

Охарактеризовано оказіональні лексичні одиниці за структурним, тематичним, 

етимологічним та стилістичним принципами, визначено їхні функції у текстах. 

У висновках підсумовано результати здійсненого дисертаційного 

дослідження й окреслено перспективи подальших досліджень із обраної 

проблематики. 

Список використаної літератури налічує 314 джерел, з яких 107 є 

іноземними, до нього додано перелік художніх текстів (12 позицій). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ 

ПОСТФЕМІНІСТИЧНИХ РОМАНІВ  

1.1.  Мовні особливості романів  

Зміни в економічному, соціально-політичному і культурному житті 

суспільства початку ХХІ ст. знаходять, природно, своє відображення як у мові, 

так і в літературі. З’являються нові жанри, серед яких на особливу увагу 

заслуговує новий напрям у постфеміністичній прозі.  

Феномен постфемінізму з’явився в 90-ті роки минулого століття як 

наслідок цілої низки концептуальних конфліктів і протиріч фемінізму 80-х і  

90-х, що спричинили його подальшу фрагментацію як єдиної течії.  

Основним протиріччям феміністської теорії 90-х називають протиріччя 

між центрованим і децентрованим гендерним суб’єктом, яке зумовлює появу 

феномену постфемінізму. 

На початку 1990-х років дослідники розглядали конкурентні, а іноді й 

суперечливі ідеології, стосовні сучасної жінки. Так звана "третя хвиля 

фемінізму" зосереджує увагу на тому, як жінки, що народилися в період      

1964–1973 років (або навіть пізніше), сприймають досягнення та поразки другої 

хвилі фемінізму (тото 1960-ті та 1970-ті роки) і впоруються з надмірністю 

культурного вибору і образів, якими насичене життя сьогодення [235: 44]. 

Такі протиріччя вибору і образів, наданих для обрання жінкам, можуть 

мати негативні наслідки. Насамперед, більшість жінок (і чоловіків також) не 

підпадає виключно під одну гендерну ідеологію. "Більшість жінок і чоловіків 

не підтверджують стереотипи жіночності і мужності, проте культурні 

очікування досі служать стандартами, за якими люди судять про себе й інших" 

[202: 26].  

Сучасна жінка стикається з суперечливими ідеологіями і намагається 

бути успішною [див. 223, 263, 270]. З одного боку, вона хоче відстоювати свою 

жіночність, тобто щоб її сприймали доброю, товариською, вихованою, 

справедливою і привабливою, з другого – вона прагне рівності з чоловіками, 
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хоче продемонструвати найкращі чоловічі риси, а саме всемогутність, 

раціональність, упевненість у собі й силу [див. 232, 238, 246, 266]. 

М. Берретт і Е. Філліпс називають три основні причини, залежно від дії 

яких сучасний фемінізм, на їхню думку, проходить у кінці ХХ століття стадію 

"радикального самокритицизму": політичний вплив "кольорових жінок" 

всередині фемінізму; переосмислення ролі сексуальної відмінності, а також 

артикуляцію інших типів відмінностей (класових, расових і національних) 

всередині структури жіночої суб’єктивності; вплив постструктуралізму і 

постмодернізму на фемінізм [218: 72].  

М. Квем (M. Quamme) зазначає, що "якщо фемінізм пропонує покращити 

життя за допомогою соціальних і політичних змін, то постфемінізм, у свою 

чергу, вказує на те, що більшу частину життєвих проблем не можна вирішити 

так раціонально" [226: 21]. 

На основі названих причин соціологи визначають у сучасному фемінізмі 

перехід від "фемінізму рівності" до "фемінізму відмінності", тобто від 

фемінізму до постфемінізму. 

У 1995 році американці Кріс Мазза і Джеффрі Де Шелл обрали заголовок 

для анталогії пост феміністичної прози, художніх творів другої хвилі фемінізму 

90–х: Chick lit: Postfeminism Fiction – "Чикліт: Література постфемінізму" [237: 

113]. Парадоксально, але термін "чикліт", який випадково виник, був помічений 

критиками і журналістами, і став активно вживатися в мові на позначення 

нового літературного жанру. Після тріумфу перших романів "чикліт" фактично 

став одним із головних жанрів західної белетристики і наприкінці 90-х закріпив 

свою популярність удалими екранізаціями найвідоміших романів – "Щоденник 

Бріджит Джонс" Х. Філдінг і "Секс у великому місті " К. Бушнелл. 

У 2004 році з’явилася стаття під назвою "Що таке "чикліт"?", у якій було 

подане таке визначення жанру: "чикліт" – це сучасний літературний жанр про 

самотніх жінок, яким зазвичай 20-30 років, які знаходяться у пошуку ідеального 

чоловіка. Жанр "чикліт" відрізняється від класичних жіночих романів тим, що в 

романах сучасного літературного жанру відображене повсякденне життя 
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молодих працездатних чоловіків і жінок і поданий свіжий погляд на їхні 

стосунки [214: 26]. 

Р. Монтгомері заперечує думку багатьох про те, що "романи жанру 

"чикліт" – це невдалі, смішні, бездарно написані жіночі романи, які мають 

негативний вплив на жінок" [226: 26]. Натомість, вона вважає романи нового 

жанру "розважальними, цікавими, і багато сучасних жінок ототожнюють себе з 

їхніми героїнями" [Ibid.]. Підтвердженням цієї тези слугує висока популярність 

романів жанру "чикліт" у світі, яка спричинила розподіл жанру на категорії за 

цільовою аудиторією: романи, присвячені проблемам жінок із надмірною вагою 

(Bigger Girl Lit); літературу для кар’єристок (Career Chick Lit); романи для 

самотніх жінок, які живуть у мегаполісі, (Single City Girl Chick Lit); романи для 

жінок пенсійного віку (Hen Chick Lit); для шопоголіків (Shopping Chick Lit); для 

жінок із дітьми (Kids Chick Lit) тощо. 

П. Кофі намагається пояснити феномен "чикліт" у такий спосіб: 

"постфеміністичний роман не надає пояснення тому, якою є або повинна бути 

сучасна жінка. Насправді, постфеміністичний роман заперечує будь-яку 

конкретику, вичерпність і повномірне значення, чого вимагає визначення". 

Дослідниця описує жанр, виокремлюючи основні якості його героїнь: "це 

впевнені, незалежні, навіть відважні жінки, які беруть на себе відповідальність 

за те, ким вони є, або жінки, які несвідомо засвоїли гендерні норми сучасного 

суспільства і поводять себе відповідно до цих норм" [229: 21]. 

"Постфеміністична" жінка хоче "все відразу", оскільки вона 

відмовляється розділяти і обирати між своєю публічною, феміністичною і 

жіночою ролями. "Постфеміністична" жінка намагається інтегрувати "все" у 

своє життя: поєднати свою роботу, матеріальні досягнення з бажанням мати 

побут, поєднати свою феміністичну силу і незалежність із жіночими радощами 

і романтичними стосунками з чоловіками. "Мати все" означає балансувати між 

професійним успіхом і власними поразками, між феміністичними і суто 

жіночими правами і можливостями. Її самотній статус звеличує її гламурний і 



14 

 

модний стиль життя так само, як і "патологізує" його як неправильну і дефектну 

соціальну проблему [228: 98–99]. 

Іноді жанр "чикліт" виступає як "шикліт" (англ. chiс lit – "шикарна 

література"). Власне, формула "чикліт" розглядається сьогодні як один із 

перспективних напрямків сучасної жіночої прози, як література для молодих 

жінок. Успіх романів "чикліт" дає змогу зафіксувати нові тенденції в розвитку 

сучасної масової літератури для жінок, що використовує стратегії феміністської 

прози, але в дещо спрощеному варіанті. Так, жанр "чикліт" використовує 

мотиви випробувань і трансформації героїв, узятих із фантастичного казкового 

сюжету, і співвідносить їх з "популярним фемінізмом". Отже, жанр "чикліт" 

інкорпорує дискурси традиційної казки та феміністської риторики в контексті 

сучасної масової культури [77: 6]. 

Дискурс жанру "чикліт" відображає постфеміністичні тенденції сучасного 

західного суспільства. Жіночі типажі західного жанру "чикліт" міцно ввійшли 

до парадигми масової культури. 

Безпосередній, неформальний стиль викладу романів жанру "чикліт" 

нагадує епістолярну форму, популярну серед романістів ХVIII ст., наприклад 

Френсіса Берні. В романах широко застосовується техніка "потоку свідомості", 

яку започаткували Вірджинія Вульф та інші модерністи. Всі ці прийоми 

надають читачеві можливість зануритися у свідомість кожного героя, 

спостерігати за його сприйняттям [226: 67]. 

Літературознавці зазначають, що "чикліт" як жанр також дуже схожий на 

жанр сучасних глянцевих журналів для жінок. Жіночі глянцеві журнали 

утримують аудиторію читачів завдяки концентрації уваги на опікуванні їхньою 

зовнішністю, яку обіцяють покращити, але не завжди пояснюють це правильно. 

Так само романи жанру "чикліт" занурюють читача у світ, де краса ніколи не 

зникає. Відмінною рисою "чикліту" є те, що героїні відверто  

говорять про свої недоліки, або навіть глузують із них, підкреслюють, що 

нічого ідеального не буває [241: 61]. 
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Синтаксис жіночих глянцевих журналів так само, як і романів 

постфеміністичного жанру, клаузальний (clausal), тобто часто 

використовуються вбудовані відступи. Речення починаються 

дієприкметниковими або прийменниковими конструкціями, включають 

герундій та інші віддієслівні конструкції. Пасивні конструкції вживаються 

відносно нечасто. Такий синтаксис зазвичай описує дії, думки і почуття, а не 

конкретні факти [Ibid.: 4]. 

Автори романів жанру "чикліт" використовують у своїх творах мовні 

засоби, якими носії мови послуговуються у повсякденному спілкуванні. 

Важливою стильовою особливістю мови сучасних жіночих романів стала 

простота (в деяких випадках вона доходить до примітивності) викладу 

інформації, так званий "легкий стиль", що спричинило практично повну 

відсутність складних і розгорнутих синтаксичних конструкцій. Легкість і 

простота подання матеріалу, з одного боку, дозволяє розширити коло 

потенційних читачів, з другого – є чітким відображенням зниження загального 

культурного рівня сучасного читача. Використання сленгових виразів, 

розмовної (а іноді й ненормативної) лексики стало в наш час нормою, на що 

змушені зважати автори. Причиною такого вжитку є особливості стилю 

"чикліту", "який має бути кокетливим, приємним, комічним, смішним, 

фривольним і легким. Це мова, якою користуються жінки у повсякденному 

житті" [241: 3]. 

Отже, можна сформулювати основні особливості романів "чикліт": 

1. Сюжет романів розкривається за допомогою розповіді від першої 

особи. 

2. Характерною рисою сюжету є формула "хеппі-енд".  

3. Мова романів чималою мірою визначається сучасною масовою 

культурою. 

4. Загальний тон оповіді довірливо-нейтральний, що поєднує в собі 

гумор та іронію. 
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5. Дискурс романів "чикліт" є поєднанням дискурсів традиційної 

казки і сучасної феміністичної риторики. 

6. За генетичною структурою дискурс "чикліту" є інтертекстуальним 

кодом жіночого сприйняття дійсності. Інтертекстуальність романів "чикліт" 

підтверджується тим, що жінки-героїні зображені досвідченими споживачами 

масмедійної продукції, а саме глянцевих видань та телевізійних програм, які 

мають попит на масовому ринку. 

7. Феномен жіночої героїні романів полягає в репрезентації образу 

сучасної жінки в епоху постфемінізму у різних сферах її життя. Героїня 

"чиклті" – тип сучасної емансипованої жінки, яка відстоює свої соціальні 

позиції і не боїться вступати у конфлікт із чоловічим, часто ворожим, світом. 

8. М. Л. Болонєва стверджує, що романи "чикліт" є однією зі сфер 

репрезентації гендерних концептів MAN і WOMAN. Дискурс "чикліту" – 

прямий дискурс відносно концепту WOMAN і перехресний відносно концепту 

MAN. На основі ідеї про те, що будь-яка комунікація заснована на опозиції, 

можна виокремити опозицію гендерного дискурсу у просторі "чикліт": прямий 

гендерний дискурс і перехресний гендерний дискурс. У романах "чикліт" 

представлено комбінацію обох: прямий дискурс – концепт WOMAN – 

репрезентується особою його носія – жінкою, яка і є референтом дискурсу; 

перехресний дискурс – концепт MAN – актуалізується з позиції             

адресанта-жінки. Як наслідок, залежно від адресанта дискурсу отримуємо різні 

картини репрезентації концептів MAN і WOMAN. У прямому і перехресному 

гендерних дискурсах з’являється можливість представити концепт WOMAN у 

сприйнятті чоловіка і навпаки. Дискурсний простір романів "чикліт" дозволяє 

простежити реалізацію механізму прямого гендерного дискурсу і виявити, в 

який спосіб концепт MAN репрезентується у світі жінки [23: 263–264]. 

Англомовні романи постфеміністичного жанру не лише описують життя 

сучасної жінки, а й відображають сучасний стан англійської мови. У межах 

нашого дослідження ми розглядаємо зміни у лексичному складі англійської 

мови, які знайшли своє відображення на сторінках романів жанру "чикліт".   
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1.2. До проблеми ідентифікації нового слова 

Насамперед спробуймо окреслити картину попередніх досліджень для 

того, щоб зрозуміти всю складність проблематики, стосовної нової лексики 

сучасної англійської мови. У наші дні англійська мова, як і багато інших мов у 

світі, переживає так званий "неологічний бум". Це пов’язано з радикальними 

змінами у житті суспільства, стрімким розвитком новітніх технологій, науки і 

техніки. Усі ці чинники впливають на кількісне зростання лексики сучасної 

англійської мови.  

Зростання темпів розвитку людського суспільства, багатоваріантність 

буття, плюралізм людської природи – все це потребує поглибленого вивчення 

нових явищ у процесах розвитку словникового складу. Особливого значення 

набуває дослідження того, як словниковий склад реагує на ситуацію в світі, що 

змінюється. У такий спосіб висвітлюється саме соціальна сутність мови, її 

властивість бути водночас інструментом та дзеркалом соціальних відносин. 

Словниковий склад мови є відкритою системою. Збагачення мови – це 

поява нових слів, значень слів, нових виразів і стійких словосполучень.            

Це явище розглядається як розвиток мови: "будь-яке нове слово є новим 

монументальним каменем, який входить до складу піраміди мови, на яку 

спираються впродовж століть, як доказ існування свого народу і останній 

камінь якої буде покладено тоді, коли створення спиниться, тобто коли сам 

народ перестане існувати" [98: 5]. 

Поява нових слів і необхідність їхнього вивчення стали передумовою 

створення окремого розділу лексикології – неології – науки, яка займається 

вивченням нових слів. Серед зарубіжних учених питання неології висвітлювали   

В. Г. Адмоні, Ш. Баллі, Е. Бенвеніст, А. О. Брагіна, Р. О. Будагов,  

В. В. Виноградов, І. Г. Дегтярь, В. І. Заботкіна, Є. А. Земська,  

П. М. Каращук, Н. З. Котєлова, Є. С. Кубрякова, В. В. Лопатін, О. Г. Ликов,  

О. Д. Мєшков, Є. В. Розен, М. Д. Степанова, І. С. Улуханов, А. А. Уфімцева,  

П. В. Царьов. Серед вітчизняних робіт на особливу увагу заслуговують 

дослідження Ю. А. Зацного, М. В. Бєлозьорова, О. А. Стишова,                         
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Ю. О. Жлуктенка, І. В. Андрусяк, Д. В. Мазурик, А. Е. Левицького,                    

О. Л. Гармаш, С. М. Єнікєєвої тощо. 

Істотні здобутки у розробці теорії неології мають французькі 

лексикологи. Починаючи з класичних робіт А. Дармстетера (Darmsteter 1877, 

1927) французька лінгвістична школа зробила значний внесок у розвиток теорії 

і практики неології завдяки таким дослідникам як Л. Деруа (L. Deroy 1971),     

М. Коен (M. Cohen 1972), Б. Ґарден (B. Gardin), Л. Ґільбер (L. Guilbert 1975)        

та інші. 

У дослідженнях неологізмів слід враховувати національні відмінності. 

Французькі дослідники заглиблюються у теоретичні й методичні питання 

неології, в той час як лінгвісти англійські й американські здебільшого 

акцентують увагу на розв’язанні практичних лексикографічних проблем. 

Теорія неології в германістиці з’явилась і почала свій інтенсивний 

розвиток наприкінці ХХ століття. Наразі мова йде про розвиток двох суміжних 

дисциплін – лексикології неологізмів (неології) і лексикографії неологізмів 

(неографії). 

Слова зі значенням новизни не тільки визначають рівень сучасного 

розвитку суспільства, а й водночас наповнюють відповідним змістом мовний 

образ сучасника. І дійсно, в усіх підходах – від наукового до побутового – ми це 

помічаємо. Зокрема, у лінгвістиці інтенсифіковано процес відбору, вивчення і 

опису нових фактів у словниковому складі мови й усвідомлено необхідність 

систематизації цих фактів. 

Нові слова, які входять до мови постійно, на всіх етапах її існування і 

розвитку, можна, без сумніву, назвати закономірним й історично обумовленим 

явищем. У сфері неології є багато невирішених як у теоретичному, так і в 

практичному плані проблем. Більшість авторитетних у цій галузі фахівців 

визнає найактуальнішими такі напрямки дослідження: 

• проблема віднесення новотвору до неологізму, визначення того, як 

довго має вживатися слово в мові, щоб набути статусу неологізму і потрапити у 

словник; 
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• визначення зв’язку між оказіоналізмом, авторським уживанням 

лексичної одиниці і неологізмом; 

• необхідність створення особливих словникових статей або 

позначок, що дозволяють маркувати неологізми, оскільки наявна система вкрай 

незручна і не враховує соціальної диференціації мови, звідси: 

• нечіткість у стилістичній характеристиці неологізмів, а отже і в 

питанні про віднесення до неологізмів сленгових одиниць, професіоналізмів, 

термінів та інших лексичних розрядів. 

Згадаймо, що поява нового слова – результат боротьби двох тенденцій – 

тенденції розвитку мови і тенденції її збереження [153: 14].  

Це обумовлено тим, що в мові існує досить сильна тенденція до 

зберігання стану комунікативної придатності. Проте для того, щоб адекватніше 

відтворити і закріпити нові ідеї і поняття, мова взагалі і лексика зокрема 

повинні перебудовуватися, породжувати нові одиниці. При цьому поява нового 

слова не завжди викликана прямими потребами суспільства в позначенні 

нового. Часто неологізм – це результат усунення аномалії або результат появи 

нових асоціацій, тобто при створенні неологізму часто діють тільки 

внутрішньомовні стимули. 

Важливим питанням у межах нашого дослідження є особливості 

створення нового слова. Встановлено, що в акті первинної номінації об’єкта 

бере участь певний індивідуум. Складне поєднання інтенцій мовця і його 

особистих смислів, тобто індивідуальне смислове завдання мовця, лежить в 

основі структури акту номінації. Мовець обирає з наявного лексичного 

"репертуару" те, що найкращим чином відображає його думки і почуття. Якщо 

у лексиконі мовця такого слова немає, він видозмінює стару або створює нову 

лексичну одиницю [102: 15–20]. Як слушно зазначає Г.-Л. Брекле, нові лексичні 

одиниці створюються у процесі мовлення для здійснення мовцем певного 

комунікативного наміру, а не як одиниці, які він заздалегідь планує ввести для 

розширення і поповнення лексичного складу мови [221: 68–77].  
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Ю. Найда має своє пояснення появи нового слова. Людина, яка створює 

нове слово (originator), прагне до індивідуалізації і оригінальності. Потім слово 

проходить декілька стадій соціалізації (прийняття його в суспільстві) і 

лексикалізації (закріплення в мовній системі). Слово сприймається 

посередниками (purveyors), які поширюють його серед мас. Це, як правило, 

викладачі університетів, шкільні вчителі, репортери, працівники засобів 

масової інформації. Слово фіксується у друкованих виданнях; наступна стадія 

соціалізації – прийняття слова широкими масами носіїв мови. Далі відбувається 

процес лексикалізації, а потім – набуття навичок адекватного вживання нового 

слова, тобто набуття комунікативно-прагматичної компетенції носіями мови 

[259: 297–304]. 

Умовно "ланцюжок неологізації" об'єкта дійсності можна представити у 

вигляді такої схеми: 

 

 

         Рис. 1.1 

Для опису нових лексичних одиниць у сучасній лінгвістиці 

використовується декілька близьких за змістом, але різних за внутрішньою 

формою термінів: неологізм, інновація, новотвір. Найуживанішим і 

найпоширенішим є перший із термінів – "неологізм". 
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Поняття "неологізм" характеризується неоднозначністю визначення. 

Складність визначення терміна пояснюється тим, що дане поняття відносне, 

історично нове, недостатньо конкретне і потребує уточнень. 

 
О. О. Селіванова неологізм – слово чи сполука, використані 

мовою в певний період на позначення 

нового або вже наявного поняття або в 

новому значенні", що "усвідомлюються як 

такі носіями мови [286: 417]. 

Дж. Алджео нове слово – це форма чи вживання форми, 

не відображене в загальномовних словниках 

[197: 2] 

В. Фляйшер, М. Д. Степанова неологізм – словникова одиниця, тобто 

узуальна, якій властива певна новизна [159: 

190] 

М. І. Фельдмана неологізм – це нове слово для певного 

періоду розвитку мови [177: 64] 

М. О. Князєв, Р. Ласс неологізм – лексична одиниця, якій 

властива новизна, але яка створена за 

словотворчими моделями, які вже існують в 

мові, виникла і стала фактом мови у зв’язку 

з суспільною потребою і яка може вийти з 

ужитку внаслідок змін у соціальних умовах 

[88: 8; 242: 305]. 

Розен Є. В.  неологізм – це нове слово (стійке 

сполучення слів), яке відповідає потребам 

спілкування, нове за значенням і за формою 

(або тільки за значенням, або тільки за 

формою), яке створене за словотворчими 

законами даної мови або запозичене з іншої 

мови і яке сприймається носіями як нове 

впродовж певного проміжку часу  

[147: 41]. 

Г. Пааске неологізм – це мовний новотвір, який 

позначає одне або декілька нових понять, 

характерною рисою є поява у мові 

впродовж останніх 15–20 років. 

Н. З. Котєлова Розуміє під новими словами як власне нові, 

вперше виявлені або запозичені з інших мов 

слова, так і слова, відомі раніше, але які 

вживалися обмежено, за межами 

літературної мови, або вийшли на якийсь 

час із активного вжитку, а зараз стали 

широко використовуватися в мові, а також 

похідні слова, які існували в мові 

потенційно і були утворені від слів, що 

давно утворилися за відомими моделями 

лише впродовж останніх років (їх 

реєструють письмові джерела тільки 
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останніх років) [284: 7]. 

І. В. Арнольд неологізми – нові слова, що входять в мову 

з ростом культури, техніки або змінами в 

суспільному житті, побуті [11: 301]. 

Словник лінгвістичних термінів слово або мовний зворот, створені для 

позначення нового поняття / предмета [281: 

147] 

Енциклопедичний словник Брокгауза і 

Єфрона 

неологізми тлумачаться як слова, введені в 

обіг письменником [290: 458]. 

Ециклопедії "Українська мова" неологізм – слово, а також його окремі 

значення, вислів, які з’явилися у мові на 

даному етапі її розвитку (загальномовні 

неологізми) або були вжиті тільки в 

певному акті мовлення, тексті чи мові 

конкретного автора (стилістичні або 

індивідуально-атворські неологізми) [289: 

408]. 

Рис. 1.2. Трактування поняття "неологізм" вченими-мовознавцями 

Безумовно, список визначень можна продовжувати, але на наш погляд, 

цього переліку достатньо, аби зрозуміти, що на даний час щодо терміна 

"неологізм" існує низка розбіжностей у трактуванні.         

Для того, аби краще зрозуміти сутність об’єкта дослідження, варто 

окреслити критерії визначення нового у лексико-семантичній системі мови.  

У зв'язку з великою кількістю і соціально-лінгвістичною значущістю 

нових слів природними були пошуки найточніших характеристик неологізмів, 

за якими можна було б визначити міру новизни певного слова. Вітчизняні і 

зарубіжні лінгвісти у своїх дослідженнях приділяють значну увагу критеріям і 

способам ідентифікації нових слів. 

Більшість слів не має будь-яких ознак, які б дозволили визначити вік 

слова і значення, час їхньої появи. У мові постійно відбувається процес 

збагачення словника новими одиницями, що є основною тенденцією                   

її розвитку.  

Для визначення і опису нової лексики у словниковому складі мови           

Є. В. Розен виокремлює принаймні 3 моменти: що таке "нова" лексика і чим 

вона відрізняється від інших розрядів лексики; як довго нова лексика може 

вважатися новою і в чому саме полягає "новизна" лексики [147: 31]. 
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На думку дослідниці, лінгвістичні підстави для входження нового слова у 

мову можуть бути закладені в таких характеристиках: 

 в активності (поширеності, відомості) слова, у його словотворчій і 

 фразеологічній активності; 

 у характері його звучання: менш звичне звучання сприяє тривалішому 

перебуванню слова у розряді нових; 

 у характері його словотворчої структури: слова, утворені на основі 

рідкісної словотворчої моделі, довше сприймаються як нові; 

 в експресивності нового слова; 

 у характері словникового поля і зрушень в ньому внаслідок входження 

нового слова [Там само: 41]. 

Н. З. Котєлова вирізняє такі ознаки неологізму : 

1) неологізм – це стилістична категорія, причому головне у сприйнятті 

слова – "відчуття новизни"; 

2) неологізми – слова, які означають нові реалії і з'являються з розвитком 

науки, техніки тощо; 

3) до неологізмів відносяться слова, не фіксовані у словниках, випадково 

пропущені або свідомо ігноровані авторами загальних словників із певних 

причин, а також екзотизми, які зараховуються до нових слів за ознакою 

незвичності; 

4) неологізми – це слова і словосполучення, що знову з'явилися в мові 

[98: 5–26]. 

Отже, неологізми можна визначити як слова, значення слів та ідіоми, які 

наявні в певній мові, підмові і які не існували в попередній період у даній мові, 

підмові, мовній сфері [Там само: 22]. 

Через те, що немає відповідної систематизації критеріїв, метою цього 

підрозділу є їхнє представлення і опис на основі вивчення теоретичних 

розробок у цьому напрямку. 

Першим назвімо експресивно-стилістичний критерій. За цим критерієм 

основною ознакою нового слова є "відчуття новизни" під час його сприйняття. 
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За словами О. В. Калініна, "єдиний критерій, мабуть, відчуття незвичності, 

свіжість слова" [78: 115]. Ореол новизни лексичної одиниці, яка з’явилася в 

мові, психологічно важливий для її віднесення до неологізмів, оскільки ця 

ознака завжди була ключовим поняттям неології і завдяки якій слова 

сприймалися як нові. Проте цей критерій не можна вважати головним через 

низку причин. 

По-перше, на думку багатьох дослідників, поняття новизни досі не має 

достатньої конкретизації і вимагає уточнень. Так, О. Г. Ликов уважає, що при 

аналізі ця ознака не може бути кількісно виміряною і не має формалізованих 

характеристик [111: 100].  

По-друге, відчуття новизни, що виникає при сприйнятті певної лексичної 

одиниці, є надзвичайно суб’єктивним: те, що одній людині здається новим, для 

іншого носія мови є звичним і тому суб'єктивно відомим, "старим". 

У дослідженні мовної одиниці підкреслюється суб’єктивність відчуття новизни 

носіями мови, яке є суто індивідуальною властивістю кожної людини: його 

поява у реципієнта і втрата: сприйняття слів багато в чому визначається мірою 

ерудиції реципієнта, його смаками, мовним чуттям тощо. Р. Ю. Намітокова 

також говорить про те, що "психологічна оцінка факту новизни слова є 

суб’єктивною, не піддається абсолютизації" [122: 7], але при цьому вважається 

можливим дати визначення неологізму з опорою на цей критерій, максимально 

розширивши коло носіїв мови, на думку яких зважали б під час кваліфікації 

певного слова як неологізму. О. А. Габінська пропонує поєднувати 

"індивідуальний характер відчуття новизни з колективним визнанням цієї 

новизни" [40: 16]. На думку О. Г. Ликова, обов’язковою ознакою неологізму є 

"об’єктивне відчуття новизни", оскільки воно існує в усіх носіїв мови, хоча і 

може бути "дещо різним по відношенню до деяких конкретних слів в окремих 

людей" [111: 100]. Подібної думки дотримується В. Г. Гак: "Оскільки різні 

люди по-різному оцінюють "неологічність" слова, його правильність тощо, 

необхідно спиратися на відчуття мови різних осіб" [43: 41]. 
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Водночас Л. Ґільбер указує на необхідність колективної мовної 

свідомості. Для того, щоб мати можливість спиратися на колективну мовну 

свідомість, про яку говорять прибічники названого підходу, необхідно 

досліджувати характер сприйняття кожного нового слова членами суспільства 

і, порівнявши отримані дані, вичислити середньоарифметичну величину, яка і 

буде, очевидно, показником мовної свідомості колективу [215: 31–33]. 

Практично здійснити все це дуже важко, через це подібні психолінгвістичні 

дослідження не здійснювалися до теперішнього часу, а висловлені в лінгвістиці 

міркування про сприйняття окремих неологізмів, хоча і підтверджувалися 

спостереженнями, залишалися гіпотетичними. 

По-третє, відчуття новизни, яке повинне супроводжувати кожний 

неологізм, носить, швидше, психолінгвістичний, аніж суто лінгвістичний 

характер: воно більшою мірою пов’язане із сприйняттям слова конкретним 

носієм мови, з його мовною здатністю і компетенцією, ніж із мовою  

як системою.  

По-четверте, ореол новизни спирається переважно на ознаку 

відомості/невідомості слова носієві мови, на ступінь його вживаності, на 

входження до активного або пасивного запасу мови.  

По-п'яте, слід враховувати і те, що відчуття новизни швидко втрачається 

внаслідок активного вживання слова, за продуктивною словотворчою або 

семантичною моделлю. Н. З. Котєлова вважає, що "багато нових слів відразу 

засвоюються мовцями і відчуття новизни швидко стирається" [98: 12].  

О. В. Сенько зазначає, що неологізми як одиниці, марковані часом, "існують 

лише певний період, переходячи у свідомості мовців у розряд одиниць, не 

маркованих часом" [151: 22].  

В. І. Заботкіна стверджує, що будь-яке нове слово має якість неологізму, 

тобто тимчасову конотацію новизни, доки колективна мовна свідомість реагує 

на нього як на нове [64: 12]. Але недолік експресивно-стилістичного критерію 

полягає в тому, що він базується на суб’єктивному чинникові – на відчутті, яке 

перебуває в прямій залежності від ступеня лексичної компетенції осіб. 
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Оскільки носії мови по-різному оцінюють "неогенність" слова, об'єктивну 

думку про новизну словникової одиниці, вважається, скласти неможливо. 

О. О. Тараненко зазначає, що "новизна неологізму звичайно 

усвідомлюється мовцями, але сама його суть визначається насамперед часом 

його появи в мові, а не стилістичним забарвленням" [289: 409]. 

Існує також функціональний критерій. Життя людини в суспільстві з 

усіма його складними взаємозв'язками вимагає, щоб нові реалії отримували свої 

найменування. У більшості випадків нові слова слугують саме цілям номінації.  

Це один із найпоширеніших критеріїв визначення неологізмів.  

Він представлений у роботах О. С. Ахманової, В. А. Козирєва, В. Д. Черняк,  

Ю. А. Зацного, М. В. Бєлозьорова, Р. Фішер тощо. За цим критерієм,  

неологізм – це слово, що означає нове явище (денотат, реалію) або поняття. 

Так, В. О. Козирєв і В. Д. Черняк визначають словник неологізмів як "тип 

словника, в якому описуються слова або словосполучення, створені для 

позначення нового предмета або для вираження нового поняття" [89: 69]. 

Недоліком цього критерію є те, що він не враховує внутрішньомовні 

причини появи неологізмів (прагнення носія мови до експресивності, 

виразності, економності номінації тощо) і те, що неологізми можуть означати 

різні з погляду новизни явища і поняття. Не завжди неологізми позначають нові 

явища і поняття, тому функціональний критерій неологізму охоплює лише 

частину нової лексики і може бути прийнятий із деякими застереженнями. 

Іншим критерієм є статистичний. Прихильники цього критерію вважають, 

що неологізми – це слова, які відсутні в сучасних словниках, не зафіксовані 

словниками. Такий підхід набув значного поширення в західній неології. Саме 

цей критерій лежить в основі концепції словника англійських неологізмів  

Роберта К. Барнхарта, його дотримуються французькі лексикографи. Слід 

зазначити, що вони намагаються скоригувати це визначення і включають до 

словників семантичні неологізми – зафіксовані словниками старі слова, які 

набули нових значень. 
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Проти такого суто позитивістського визначення неологізмів зазвичай 

висуваються наступні аргументи. 

По-перше, логічним наслідком такого розуміння неологізмів є уявлення 

про те, що неологізми є лише в тій мові, яка має письмову форму, а мови, які 

існують тільки в усній формі, не мають неологізмів узагалі, або принципи 

їхнього визначення нечіткі. 

По-друге, фіксація слів у словниках залежить загалом від 

"лексикографічної ситуації" в країні, від того, скільки укладено словників, які 

описують конкретну мову, і до яких типів вони належать. Якщо 

лексикографічний опис будь-якої мови тільки починається, то важко 

відмежувати нові слова від уже наявних. Крім того, слова, які існують давно, 

можуть бути пропущені лексикографами випадково або свідомо, якщо вони не 

відповідають принципам відбору матеріалу для словника, встановленим 

автором-укладачем [136: 5–7]. 

Недоліком цього підходу є те, що слово, як факт активного словника, не 

буде одночасно частотним за своїм уживанням. Низькочастотними, окрім 

неологізмів, є й деякі інші лексичні групи: в текстах літературної мови 

порівняно рідко зустрічаються діалектизми, терміни, професіоналізми.  

Лексикографічна реєстрація важлива. Немає сумнівів у тому, що дата 

першої появи засвідчує народження нового слова, але це не вказує на його 

поширеність та соціалізацію. Якщо враховується тільки дата першої цитації, то 

реєстрації підлягають ті слова, з якими велика кількість мовців ще не знайома. 

Об’єктивнішим є критерій визначення неологізмів на основі обліку 

частотності слова в сучасних текстах літературної мови, ступінь якої має бути 

нижчим від того порогу, який дозволив би говорити про ці слова як про 

традиційні елементи загальновживаної лексики. Індекс частотності, що 

наближається до нуля, за словами Б. І. Косовського, дає достатньо підстав 

зараховувати слова до розряду неологізмів [95: 141–143]. 

На думку американського мовознавця П. Макфедриса, неологізм має 

відповідати таким параметрам: не бути зареєстрованим у словниках; уперше 
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вживатися у письмовому мовленні не раніше 1980 року; бути зафіксованим у 

трьох різних періодичних виданнях (щонайменше у трьох статтях, написаних 

трьома різними авторами) [252: 9]. Укладачі словника сучасної англійської 

мови "Лонґмен" керуються таким критерієм: потрібно мати, принаймні, три 

писемні чи усні цитати з відповідним словом, які походять із трьох різних 

джерел [311: 1698].  

Таким чином, неологізм – це слово, яке втратило свій оказіональний 

статус, але все ще вважається новим більшістю членів мовної спільноти. 

Ця дефініція передбачає певну дистрибуцію (поширеність) та частотність 

досліджуваної одиниці. Однак, враховувати слід не тільки частотність в 

обумовлений період часу, а й, що найважливіше, дистрибуцію в різних 

комунікативних контекстах та сферах. Саме за цим та іншими критеріями 

видавництво "Меріем-Вебстер" добирає неологізми для поповнення нового 

міжнародного словника англійської мови [215: 17а]. 

4. Існує і суто лексичне трактування поняття "неологізм". Воно 

полягає в тому, що неологізми розглядаються як одиниці певного розряду 

лексики – слова пасивного запасу: "неологізми – це слова, які ще не увійшли 

або ніколи не входили і не увійдуть до активного словникового запасу мови" 

[202: 158–161]. 

Цей підхід сам по собі правомірний і викликати заперечень не може, але 

він є похідним критерієм, виступає як критерій-наслідок, який виходить із 

інших контрольних ознак, оскільки, щоб довести, що те чи те слово належить 

до пасивного запасу словникового складу мови, потрібно довести, що воно має 

відтінок новизни (або застарілості) і що воно не є словом загального вжитку. 

Таким чином, у цьому випадку відбувається ніби накладання названого 

критерію на деякі інші. 

5. Найпоширеніша точка зору, за якою нові слова визначаються суто 

хронологічно, спирається на інші критерії.  

На думку Н. З. Котєлової, поняття "неологізм" має бути уточненим із 

погляду часу і мовного простору [98: 12], що дозволить скласти повніше 
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уявлення про сутність неологізму. Річ у тому, що "поняття неологізму 

історичне і відносне" [111: 91], тому йому потрібні конкретизатори [Там само: 

14–18]. 

Перший і основний конкретизатор – конкретизатор за ознакою "час". 

Новими вважаються лексичні одиниці, які існують у мові в певний період і 

були відсутні у ній раніше. При цьому дослідники не намагаються точно 

встановити часові проміжки, за якими визначається належність слова до 

неологізмів. Деякі дослідники вважають відправним пунктом початок другої 

світової війни [126: 8]. Роберт К. Барнхарт у своєму словнику нових слів 

визначає часовою межею неологізмів 1963 рік. В "Оксфордському словнику 

нових слів" нове слово розглядається як будь-яке слово, фраза, або значення, 

які увійшли до загального вжитку або були популярними (модними) у 80-ті 

роки та на початку 90-х [320: 5]. Ф. М. Березін і Б. М. Головін визначають точку 

відліку так: нові слова – це "слова, що виникли на пам'яті покоління, що 

застосовує їх" [20: 91]. 

Другим орієнтиром є конкретизатор за параметром "мовний простір", 

тобто за сферами і жанрами вживання мови. При цьому можуть 

використовуватися наступні показники новизни слова : 

а) нове для багатьох (усіх, деяких) мов; 

б) для цієї національної мови; 

в) для літературної мови; 

г) для конкретної підмови (певної терміносистеми, жаргону, діалекту тощо); 

д) для мови і/або мовлення [98: 26–32]. 

Конкретизатори часу і соціально-мовного простору використовуються не 

лише в лінгвістиці, але і в психолінгвістиці, при цьому вони мають інше 

наповнення: "у лінгвістиці час виступає як засіб хронологічної фіксації 

колективного знання, у психолінгвістиці – як світовідчуття суб'єкта, при цьому 

"відчуття буття" одиниці номінації (для людини це завжди одиниця 

індивідуального лексикону) зумовлено не фіксацією слова в тексті, а іншими 

чинниками" [169: 99] – досвідом усієї мовномисленнєвої і когнітивної 
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діяльності людини. Поняття простору в лінгвістиці і психолінгвістиці досить 

близькі: в лінгвістиці це сукупність усіх ідіолектів мови, а також місце слова в 

системі мови або мовної одиниці в тексті, в психолінгвістиці простір – це 

"сукупність соціально обумовлених ідіолектів носіїв мови" [Там само: 100]. 

Третій конкретизатор, який називає Н. З. Котєлова, – це тип новизни 

мовної одиниці. Він більшою мірою важливий для визначення типу неологізму, 

аніж його сутності: слово або фразеологізм можуть мати нове значення (це 

семантичний неологізм), нову форму (неологізм – синонім до вже наявного в 

мові слова) або дві характеристики одночасно (власне неологізм) [125: 29–30]. 

О. А. Стишов підтримує точку зору дослідниці і вважає, що 

характеристика терміна "неологізм" включає такі критерії: час, новизна, мовний 

простір, мовна свідомість [162: 21].  

Хронологічний критерій видається найбільшою мірою правомірним, що 

мотивується передусім самою сутністю поняття нового, для якого час є однією 

з іманентних ознак. 

Отже, представлена і описана система критеріїв дозволяє в процесі 

їхнього порівняння виявити оптимальний підхід до трактування новизни в слові 

і, зрештою, до виокремлення саме нового слова. Обґрунтованість правомірності 

і доцільності одного або кількох з представлених критеріїв у вивченні процесу 

неологізації дозволить визначити, на наш погляд, несуперечливу і єдину у своїй 

основі систему інновацій.  

Іншим важливим аспектом нашого дослідження є визначення обсягу 

поняття "неологізм", оскільки на сучасному етапі існують суттєві розбіжності 

щодо денотативної основи цієї лексичної категорії. У більшості робіт поняття 

"неологізм" описується в такий спосіб: "за походженням, за історією слова 

бувають новими (неологізмами) і старими (архаїзмами)" [32: 6, 197: 128].  

Виходячи з того спільного, що містять ці визначення, можна дійти 

висновку про те, що неологізм – це будь-яке нове слово. Іншими словами, 

неологізмом є нове слово (стійке сполучення слів), нове за формою або змістом 

(і за формою, і за змістом). Проте в сучасній лінгвістиці під новим словом 
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розуміють різні типи інновацій. Окрім цього, у ряді випадків категорія 

неологізму виходить за межі інновацій словесного характеру. У зв’язку з цим, 

як слушно зазначають дослідники, термін "неологізм" не задовольняє основної 

вимоги, що стосується спеціального найменування, а саме однозначності. 

Твердження про невизначеність меж нового слова вважається вже певною 

мірою тривіальним, проте теоретичне осмислення і узагальнення такого 

положення не здійснювалися. Лінгвісти, за правило, обмежуються лише його 

констатацією, у кращому випадку – перерахуванням деяких типів різнорідних 

інновацій, що об’єднуються в одному понятті – "неологізм". Тому метою цього 

підрозділу є уточнення поняття "неологізм" і виокремлення характеристик, які 

констатують новизну лексичних інновацій. Необхідно конкретно визначити, в 

чому виявляється відсутність диференціації, які неоднорідні елементи 

об’єднуються під одним загальним терміном. Це допоможе накреслити шляхи 

до уточнення одного з найважливіших понять лексикології і ключового поняття 

нової лінгвістичної спеціалізації – неології. 

Теоретичні дослідження засвідчують, що невизначеність обсягу поняття 

"неологізм" виявляється у різних аспектах. 

У структурному аспекті, тобто у структурній організації мовних 

одиниць, які дослідники відносять до неологізмів. Традиційним є віднесення 

розгляданого поняття до одиниць лексики, проте деякі дослідники, крім слів, до 

складу неологізмів включають також фразеологізми, нові морфеми і стійкі 

поєднання (С. І. Алаторцева, О. С. Ахманова, А. О. Брагіна, Н. З. Котєлова,      

В. І. Заботкіна, Р. Ласс).  

У генетичному плані поняття "неологізм" змінюється: звужується або 

розширюється, залежно від того, чи вживається термін "неологізм" до нових 

слів іншомовного походження.  

Більшість мовознавців, які досліджують сучасний етап розвитку 

англійської мови, відносять щойно засвоєні іншомовні слова до розряду 

неологізмів (Р. Фішер, Ю. А. Зацний, Л. П. Попко тощо).  
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Дія цього чинника тісно пов’язана з процесами суспільного розвитку, 

тому мовні контакти, як правило, передбачають також наявність інших видів 

контактів – культурних, економічних, політичних, етнічних тощо [154: 285].     

В. В. Акуленко визнає, що "мовні контакти мають розглядатися як один з 

аспектів творчості в мові" [2: 4], адже мовець може не лише спиратися на 

можливості власної мови, але й знаходити стимули та зразки для створення 

нових знаків за межами власної мови, в іншій мові. 

Процес запозичення іншомовної лексики детермінується, насамперед, 

дією екстралінгвістичних чинників, до найголовніших із яких на сьогоднішній 

день належать процеси широкої політичної та економічної інтеграції країн 

європейського та світового співтовариства, бурхливий розвиток науки і 

техніки, застосування досягнень науково-технічного прогресу в різноманітних 

сферах практичної діяльності людей, широка міжнародна співпраця в галузях 

культури, освіти, спорту тощо. 

Розширення поняття "неологізм" у деяких мовах пов’язане також із 

їхньою поліваріантністю, як у випадку з англійською мовою. Так, уживання 

запозиченої з американського варіанта англійської мови лексичної одиниці в 

британському варіанті слід визнати новим, оскільки "запозичення з одного 

варіанта в іншому вважаються у варіанті-рецепторі новими одиницями, навіть 

якщо вони не є новими для варіанта-донора" [66: 99]. На думку                          

С. С. Ібрагімової, "поняття неологізм в рамках взаємодії національних варіантів 

позначає, по-перше, новостворені у варіанті-донорі мовні одиниці, залучені у 

інші варіанти, а по-друге, запозичення, що давно функціонують у           

варіанті-донорі і є новими тільки для варіанта-реципієнта [75: 6]. У ході 

міжваріантної взаємодії та взаємовпливу можуть запозичуватися не тільки 

слова і фразеологізми, що вважатимуться новими в іншому варіанті, а й нові 

значення спільних одиниць лексико-фразеологічного фонду англійської мови. 

Так, американські значення спільних слів, якщо вони починають функціонувати 

у британському варіанті, сприймаються саме як нові значення, навіть якщо 

вони не є новими для американського варіанта.  
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У функціонально-стильовому плані неоднорідність поняття "неологізм" 

виявляється по відношенню до слів, що є так званими внутрішніми 

запозиченнями. Схожі лексичні одиниці були відомі раніше в певній мовній 

сфері, новими вони вважаються тільки для загального літературного словника, 

коли входять до нього і стають загальновживаними. Щоб акцентувати увагу на 

тому, що новизна подібних слів є такою лише по відношенню до певної 

функціональної сфери мови, використовують термін "відносні неологізми" 

[150: 49]. 

До факторів внутрішньосистемного характеру, які є релевантними для 

процесу запозичення, потрібно віднести такі: 

1. тенденція до економії мовних засобів, яка є особливо актуальною за умов 

загального прискорення ритму життя в період науково-технічної 

революції та постійної інтенсифікації всіх життєвих процесів сучасного 

суспільства; 

2. тенденція до диференціації, уточнення в межах загальнішого поняття, 

тобто іншомовні лексеми є гіпонімами; 

3. прагнення до створення більшої емоційності та експресивності мовних 

висловлювань. 

У неології існує і протилежна точка зору, згідно з якою вважається 

недоцільним відносити внутрішні запозичення до неологізмів. "Достовірно 

новими є лише слова, які поєднують нове звучання з новим понятійним 

змістом, і які є продуктом запозичення або сучасних словотворчих процесів" 

[143: 43–43].  

У хронологічному плані виникає питання, чи вважати новими словами 

лексичні одиниці, відомі літературній мові раніше, але які активізувалися лише 

на сучасному етапі мовного розвитку. Більшість учених не включає подібні 

слова в об’єм поняття "нове", оскільки активізація тих або тих  

лексичних одиниць не є формою прояву процесу неологізації, бо вона не 

пов’язана зі зміною ані тимчасових, ані просторових характеристик 

функціонування слова [150: 51]. 
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Огляд наявних поглядів на сутність однієї з найважливіших лексичних 

категорій дозволяє констатувати факт виняткової суперечливості її 

денотативної основи. У лінгвістичних роботах під назвою "неологізм" 

недиференційовано виступають факти мови і факти мовлення незалежно від 

реального моменту їхньої появи в мові, входження/невходження до пласту 

загальновживаної лексики, належності до того чи того мовного рівня й інших 

специфічних рис різних типів інновацій.  

Ряд лінгвістів, віддаючи перевагу дослідженню оновлення словникового 

складу мови, не розмежовує групи інновацій і не оперує самим терміном 

"неологізм". А. О. Брагіна обмежується вказівками такого зразка: "Нові реалії 

вносять до мови свої найменування. Так виникають неологізми" [25: 213]. 

Отже, в сучасній неології досить очевидно постала необхідність 

конкретизувати обсяг даного поняття, окреслити шляхи визначення його 

відносності. Названі вище протиріччя зумовлюються, на наш погляд, 

недостатнім розумінням сутності категорії нового. Для осмислення останньої 

доцільно звернутися до категорій і законів діалектики як методологічного 

знаряддя вирішення цієї проблеми. 

Такий підхід невипадковий, він характеризує специфіку сучасного 

мовознавства, одна з відмінних рис якого, на думку  

О. С. Кубрякової, – експансіонізм [104: 124], тобто розповсюдження в 

лінгвістиці ідей з інших наукових галузей. 

Нове слово, визначене і виокремлене нами в цьому розділі, не є 

статичним, таким, що зупинилося у своєму розвитку. Три основні моменти в 

руху нового слова визначила Є. В. Розен: 

1) момент створення нової одиниці; 

2) момент втрати новизни і переходу до розряду традиційних; 

3) зникнення слова [147: 48–51]. 

У свідомості носіїв мови зв’язок нових слів із сьогоденням виявляється у 

вигляді експресії новизни. Остання зростає на ґрунті знань про слова мови, що 

складаються на підставі мовного досвіду носіїв сучасної мови. Закріплюються 
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насамперед ті одиниці, які передають актуальні поняття, пов’язані з важливими 

проблемами часу. 

У такий спосіб, за допомогою критеріїв виділення нового слова і обсягу 

цього поняття, можна сформулювати власне трактування неологізму, на яке ми 

спиратимемося в подальшому практичному дослідженні. Беручи за основу 

визначення Л. В. Попко, під неологізмом ми розумітимемо вид лексичної 

інновації (елемент будь-якої лексичної категорії), який функціонує в мові в 

певний період її існування. Отже, крім лексики літературної мови, ми також 

розглядатимемо розмовні лексеми, сленг, терміни тощо. 

 

1.3. Лінгвістичні класифікації лексико-семантичних інновацій 

 

Поява великої кількості неологізмів наприкінці XX – на початку            

XXI століття ставить перед лінгвістами проблему теоретичного 

переосмислення розуміння неологізму, яке існувало раніше. У сучасній ситуації 

потрібно, передусім, розширити розуміння неологізму як явища мови, а також 

розглянути неологізм як явище культури. Узагальнюючи різні думки провідних 

теоретиків-неологів (Н. З. Котєлової, Л. П. Крисіна. А. О. Брагіної. В. Г. Гака, 

М. С. Ретунської, С. І. Алаторцевої, В. І. Заботкіної, Ю. А. Зацного тощо), у 

загальному вигляді доцільно класифікувати неологізми з різних позицій: 

1) за формою мовної одиниці: лексичні, семантичні, фразеологізми;  

2) за мірою новизни: від сильних неологізмів (абсолютних) до відносних 

неологізмів (відомих раніше слів, що вживаються по-новому); 

3) за способом номінації: новотвори (нові слова, морфеми, значення, 

поєднання) і одиниці, що увійшли у мову, зовнішні і внутрішні запозичення      

(з інших мов і різних сфер мови – локальні і тимчасові); 

4) за параметром мова – мовлення: оказіональні й узуальні. Неологізм як 

елемент динамічної мовної системи зберігає свої властивості лише протягом 

деякого часу: потенційне в мові переходить в узуальне, мовленнєве може стати 
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мовним, узуальним, узуальний неологізм через певний час може перетворитися 

на історизм; 

5) за тривалістю свого існування неологізми можна розділити на: факти 

короткого існування на рівні мова – текст (одноразове вживання); одиниці, які 

увійшли в мовну систему, стали її повноправними членами; новації, що живуть 

деякий час, а потім виходять із системи. 

Кожний із пунктів і підпунктів цієї загальної класифікації може бути 

розширений і деталізований. Так, певного роз’яснення потребують     

семантичні неологізми. 

Під семантичними інноваціями розуміють нові значення вже наявних у 

мові слів. При цьому можливі такі варіанти: старі слова повністю змінюють 

своє значення і втрачають минуле значення; у семантичній структурі слова 

з'являється ще один лексико-семантичний варіант за збереження всіх 

традиційних значень. 

Семантичні неологізми утворюються передусім у ході внутрішньої 

семантичної деривації: 

• метафоризації – перенесення за схожістю; 

• метонімізації – перенесення за суміжністю; 

• звуження або розширення значень: звуження значення зазвичай 

супроводжується спеціалізацією певного значення. 

Семантична неологізація лексики є наслідком еволюційних процесів у мові, що 

зумовлено дією цілого комплексу факторів: 

1. соціальних (зміна векторів суспільного розвитку, кардинальна 

трансформація певних політичних, соціально-економічних реалій або поява 

нових); 

2. універсально-психологічних (тенденції до узагальнення, експресивності й 

образності, варіювання способів позначення одного й того ж денотата) і 

індивідуально-психологічних (прагнення дати суб’єктивну оцінку об’єктові 

номінації, виокремити певні якості, властивості, функції предмета або явища, 

нестандартно називати об’єкт з метою привернути до нього увагу адресата); 
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3. інтралінгвістичних, зумовлених потребою удосконалити засоби мовного 

позначення, системності мовних одиниць, а також пов’язаних зі структурою, 

будовою того чи того системного рівня мови [Там само]. 

З-поміж вищезазначеного тенденція до економії мовних засобів є рушійною 

силою мовних процесів, які змушують, на думку Н. В. Чернікової, уникати 

кількісного збільшення лексики за рахунок формування нових значень в уже 

наявних у мові номінативних одиниць [197: 82]. 

Семантичні неологізми становлять відносно самостійну мікросистему у 

цілісній лексико-семантичній системі мови. Кожна одиниця цієї системи 

виступає одночасно і як образ, відображення об’єктивної картини світу, і як 

структурний елемент лексико-семантичної системи мови. 

Поповнення словникового складу мови відбувається не лише за рахунок 

новоутворень і запозичень з інших мов. Запозичення, які вирізняються 

фонетичною дистрибуцією, нехарактерною для англійської мови, а також 

нетиповим морфологічним членуванням і відсутністю мотивації, вважаються 

"сильними" неологізмами [64: 17]. Перерозподіл мовних засобів у видах і 

жанрах мови також обумовлює проникнення до загального літературного 

вживання слів з усного мовлення, народних говорів, спеціальних мов тощо. 

Детальну класифікацію неологізмів із урахуванням продуктивності 

способів словотворення запропонував Луї Ґільбер. Він пропонує виділити такі 

групи неологізмів за способом створення. 

1. Фонологічні неологізми, які утворюються з окремих звуків або 

своєрідних конфігурацій звуків. 

У цих новоутвореннях відчувається деяка штучність. Неологізми цієї 

групи відносяться до сильних неологізмів. Загальною тенденцією для них є те, 

що вони мають фонетичну дистрибуцію, нехарактерну для звичайної лексики. 

У них відсутня мотивація, вони мають нетипове для англійської мови 

морфологічне членування.  

2. Неологізми-запозичення, до яких відносяться слова і фразеологізми, 

перенесені з однієї мови до іншої або з однієї підмови до іншої підмови тієї ж 
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мови. Залежно від того, що є донором – інша мова або підмова однієї  

мови – розрізняють зовнішні і внутрішні запозичення.  

3. Морфологічні неологізми, які створені за зразками мовної системи і з 

наявних у цій системі морфем. Тут так само виділяють декілька груп: 

a) неологізми афіксації – багато словотворчих моделей є результатом 

вичленення з неологізмів словотворчих елементів, тобто афікси розширюють 

своє значення або змінюють його; 

b) конвергенти: конверговані одиниці становлять особливий вид 

дериватів, оскільки їх похідність має внутрішній (семантичний) характер; 

c) композити – в останньому десятилітті роль словоскладання значно 

зросла, так само як збільшилася кількість моделей; 

d) до четвертої групи морфологічних неологізмів відносяться скорочення 

[215: 54–120]. 

Морфологічні неологізми складають відносно найбільшу групу нових слів у 

більшості індоєвропейських мов. Тобто, більшість лексичних інновацій 

утворюється за допомогою відомих мові словотвірних процесів.  

Ю. К. Волошин називає лексичними новотворами "наново створені на матеріалі 

рідної мови, у повній відповідності до наявних у мові словотвірних моделей 

(рідше запозичених), слова або словосполучення, які позначають нові, невідомі 

раніше, неіснуючі предмети, явища" [37: 8–9]. 

Розвиток словникового складу англійської найкраще ілюструє словотворення 

на основі власної та запозиченої лексики. Кількісне збільшення лексичного 

складу англійської мови насамперед відбувається за допомого власних 

словотворчих процесів. Ю. А. Зацний, А. В. Янков вирізняють окрему 

категорію "словотворчі інновації", що матеріально втілюються в нових 

словотворчих елементах (у "нематеріальному вигляді" вони представлені також 

новими словотворчими моделями) [69: 6]. Утворення нових слів – це 

найважливіший засіб розвитку словникового складу мови, а також важливий 

фактор асиміляції іншомовних надходжень до лексичної системи мови. 
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За словами Ю. А. Зацного, "збагачення і розвиток словникового складу 

англійської мови (який складається з похідних і непохідних слів) тісно 

пов’язані зі змінами в житті суспільства. Тісний взаємозв’язок словотвору та 

лексики спричиняє наддинамічні параметри першого – система словотворення 

активно "реагує" на своєрідне соціальне замовлення, на щоденну потребу 

найменувати щось нове" [66: 6]. 

Важливим є той факт, що "кількість інновацій на лексичному рівні не 

піддається точним підрахункам, оскільки неологізми виникають не в мові 

взагалі як системі об’єктивно існуючих, соціальнозакріплених знаків, а в 

реалізації цієї системи – у мовленні конкретних носіїв" [Там само: 6]. 

Кількість лексичних неологізмів у різних сферах функціонування мови 

неоднакова. В. Г. Гак визначає основні сфери діяльності та життя, які 

породжують найбільшу кількість неологізмів: економіка, соціологія, 

психологія, спорт , мода [43: 44–45]. Кількість нових лексичних надходжень 

різниться залежно від історичного періоду. Так, у 90-х роках минулого сторіччя 

головними "сферами-постачальниками" нових слів стали політика, мас-медія та 

мережа Інтернет [199: 146], а на початку нового сторіччя, як зазначає  

Н. Ю. Бондаренко, "інноваційні мовні процеси на лексико-семантичному рівні 

найактивніше відбуваються в тих сферах, що знаходяться під впливом такого 

макросоціального чинника, як інформаційна революція" [24: 101]. 

Насамперед необхідно визначити зовнішні і внутрішні причини 

активізації певних словотворчих моделей у конкретний період розвитку мови, 

оскільки "нові слова кожного окремого періоду в смисловому вигляді несуть 

широку інформацію про економічне, політичне і культурне життя епохи, в них, 

як у зародку, виявляють ті мовні тенденції, які розвинуться у майбутньому" 

[121: 10]. 
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1.4. Статус оказіоналізмів і фактори їхньої появи 

Дослідження оказіоналізмів сучасної англійської мови на рівні 

індивідуального словотворення становить, на наш погляд, величезну 

теоретичну і практичну цінність. У зв’язку з цим нам видається доцільним 

проаналізувати в роботі на матеріалі романів постфеміністіческого жанру ті 

лексичні одиниці, які мають певною мірою випадковий характер і не 

зафіксовані в лексикографічних джерелах. 

Перш ніж аналізувати оказіоналізми в англомовних романах жанру "чикліт", 

варто детальніше визначити їхній статус і основні характеристики. 

Повний і всебічний аналіз мови неможливий без теоретичного 

осмислення оказіоналізмів, що посідають у ній важливе місце як своєрідний 

зображувальний засіб. У лінгвістичному плані оказіоналізми привертають увагу 

не тільки під час лінгвістичного аналізу тексту, але й при дослідженні 

словотворчих можливостей мови, при визначенні продуктивності тих або тих 

словотворчих моделей. Також вони становлять інтерес у з’ясуванні 

співвідношення різних способів номінації, які діють у мові в певний період        

її розвитку. 

Оказіоналізмам присвячено дослідження Т. М. Бєляєвої, В. А. Хомякова, 

І. Г. Дегтярь, М. Д. Степанової, О. Г. Ликова, В. В. Лопатіна, Р. Ю. Намітокової, 

Л. В. Рацибурської, Е. Ханпіри, В. Н. Хохлачова, О. А. Земської, О.А. 

Габинської, І. С. Улуханова, Г. Е. Гончаренка, Н. І. Фельдман, О. А. Стишова, 

Л. М. Чумак, В. А. Чабаненко , Н. Ю. Степанова (стилістичні особливості 

лексики чик-літ). Але, незважаючи та це, єдиної й загальновизнаної теорії 

оказіональності досі немає. 

Термін "оказіоналізм" досить широко використовується в лінгвістичній 

літературі, проте дотепер тлумачення оказіонального слова характеризується 

неоднозначністю.  

Для глибшого розуміння специфіки оказіоналізму як лексичної одиниці 

виокремлюють певні ознаки оказіоналізмів. Детальний опис оказіоналізмів 

зробив О. Г. Ликов. Дослідник виокремлює дев’ять ознак, які відмежовують 
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оказіональне слово від канонічного. На його думку, оказіоналізми мають       

такі ознаки: 

1. Належність до мовлення як найважливішу ознаку оказіонального слова. В 

оказіональному слові міститься протиріччя між фактом мовлення і нормою 

мови, оскільки оказіональні слова становлять порушення лексичної норми. 

Факт створення (і вживання) оказіонального слова – це факт мовлення. 

2. Здатність до створення (рос. творимость) оказіоналізму, тобто створення 

нового слова в процесі самого акту мовлення, протиставляється 

відтворюваності канонічного слова, тобто функціональному повторенні мовної 

одиниці у готовому вигляді. Оказіональне слово, на відміну від узуального, не 

відтворюється, а створюється наново для кожного конкретного випадку       

його вживання. 

3. Що ж до словотвірної деривації, то оказіональне слово обов’язково має бути 

похідним словом, оскільки оказіональне слово становить результат відносно 

вільної комбінації, принаймні, двох морфем, що зумовлює дериваційний 

характер оказіонального слова. 

4. Функціональну одноразовість – властивість, яка виражається в тому, що 

оказіональне слово створюється мовцем для використання у мовленні лише 

один раз. При цьому функціональну одноразовість не заперечують наявні факти 

вживання різними авторами того самого новотвору. 

5. Залежність від контексту. Залежність оказіонального слова від контексту 

значно більша, ніж залежність канонічного слова. В узуального слова 

залежність від контексту відносна, що допускає можливість його вживання у 

мовленні і поза контекстом у вигляді окремого слова-речення, однослівної 

репліки тощо. Залежність оказіонального слова від контексту у більшості 

випадків абсолютна. Відтворити лексичне значення оказіоналізму поза 

контекстом часто буває неможливим. 

6. Експресивність оказіонального слова. Усі естетично значущі оказіоналізми 

характеризуються експресивністю, в той час як експресивність узуальних слів 

факультативна. Обов’язкова експресивність – найхарактерніша риса 
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оказіоналізмів, на відміну від канонічних слів. Оказіональне слово пов’язане з 

контекстом лише смислом, лексичним значенням, експресивність має 

незалежний характер. Оказіоналізм, як засіб експресії, посилює вплив мовлення 

і передає його неповторну своєрідність. Експресивність оказіоналізмів має 

інгерентний характер. Інгерентна експресія означає, що оказіональне слово 

експресивне саме по собі, через особливості своєї внутрішньої словотвірної 

будови, хоча воно й залежне від контексту, пов’язане з ним у конкретному 

мовленнєвому вживанні. Ступінь оказіональності і експресивності різних 

оказіоналізмів неоднакова: чим менше формальних і семантичних порушень 

правил мовного словотворчого стандарту відбувається під час творення 

оказіонального слова, тим менше оказіональності міститься у слові і навпаки. 

7. Номінативну факультативність (необов’язковість) – ця ознака вказує на 

характер номінації оказіонального слова на відміну від номінації канонічного 

слова. Оказіональне слово є факультативним, не необхідним фактом у плані 

номінації, оскільки за таким словом у мовній класифікації немовного світу 

дійсності не закріплений жодний із її елементів. 

8. Синхронно-діахронну дифузність – маємо на увазі "одномоментність" 

існування оказіоналізму, його абсолютну нездатність "зістаритися", зазнавати 

історично обумовлених змін як у семантичному, так і в формальних аспектах. 

9. Індивідуальну належність, тобто належність оказіоналізму певному автору, 

що визначає ступінь "художності" новотвору, можливості декодування його 

значення, семантичну і стилістичну своєрідність. Належність окремій особі – 

одна з основних ознак оказіоналізму, саме тому їх часто називають 

індивідуально-авторськими новотворами. 

10. Ненормативність. Оказіональне слово порушує лексичну норму, але не 

кожний оказіоналізм порушує словотворчу норму. Свідома, мотивована 

неправильність, відхилення від норми обов’язково виступають образним 

засобом. Свідоме відхилення від норми несе в собі також і естетичну 

інформацію, поняття "правильності-неправильності" у поетичному мовленні 

зникає, оскільки в ній факти мовної неправильності розглядаються і 
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оцінюються з урахуванням конкретного художнього навантаження, яке вони 

несуть [110: 72]. 

Оказіональні номінації відображають динаміку мови, її форм і 

словотвірні можливості, дають можливість побачити мову в дії. До того ж, 

оказіоналізми становлять інтерес як феномен, безпосередньо пов’язаний із 

особливостями сприйняття і розуміння нової інформації. 

На думку І. Г. Дегтярь, оказіоналізми створюються: з метою адекватного 

вираження думки при незнанні загальновживаного найменування певної реалії, 

для надання висловленню більшої виразності, оригінальності, інформативності. 

Дослідниця відзначає, що "перше зазвичай характерне для людей, які 

недостатньо добре володіють загальновживаною лексикою мови і недостатньо 

ознайомлені з її словотвірною нормою (іноземці, діти), друге найчастіше 

спостерігається у людей з багатою уявою і тонким відчуттям мови 

(письменники, поети)" [50: 17].  

Л. В. Сахарний зазначає основні причини появи оказіональних 

новоутворень: недостатньо міцна закріпленість в самій мові лексичних 

одиниць; недостатнє володіння лексичної системою носіїв мови; вживання 

індивідуальних новоутворень (порушують лексичну норму) у спеціальних 

стилістичних цілях (засоби створення гумору) [148: 79]. Н. Г. Бабенко серед 

причин, які спонукають до створення індивідуально-авторських утворень, 

називає такі: необхідність точно висловити думку (узуальних слів для цього 

може бути недостатньо); прагнення автора стисло висловлювати думку 

(новотвір може замінити словосполучення або навіть речення); потребу 

підкреслити своє ставлення до предмета мовлення, дати йому свою 

характеристику, оцінку; прагнення своєрідним оформленням слова звернути 

увагу на його семантику, деавтоматизувати сприйняття; уникнення тавтології; 

збереження ритму, забезпечення рими (останні дві характерні для поезії)  

[див. 14]. Перші три причини, на думку дослідника, є основними. Дуже часто 

виникнення оказіоналізмів зумовлене не однієї, а відразу декількома 

причинами. 
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На основі розглянутих класифікацій оказіоналізмів Л. В. Сахарного,  

Н. Г. Бабенко, В. І. Шведа, Ш. Д. Стрельцової, ми виокремлюємо наступні  

антропо-комунікативні фактори появи оказіоналізмів у текстах: 

1). надання висловлюванню більшої виразності та оригінальності; 

2). економію мовних засобів для вираження думки; 

3). прагнення привернути увагу до семантики слова незвичністю форми. 

Насамперед, виникнення і функціонування оказіоналізмів обумовлені 

комунікативними потребами автора, оскільки вони виступають засобами 

реалізації його індивідуальної настанови, спрямованими на створення 

ефективного та емоційного впливу на адресата. Оказіоналізми 

характеризуються яскравою емоційною спрямованістю, їхнє основне 

призначення полягає у вираженні емоцій, почуттів, переживань, волі, бажань 

автора. Оказіоналізми створюються з метою реалізації суб’єктивної ідеї або 

оцінки предмета, явища, ознаки, якості, процесу. У безпосередній мовленнєвій 

реалізації оказіоналізми дуже специфічні, несподівані й унікальні. 

Автори оказіоналізмів розвивають притаманні мові словотворчі межі, 

змушують норму перебувати в стані майже безперервного руху і розширювати 

можливості утворення слів. Уживання оказіоналізмів дає автору можливість, 

по-перше, висловити своє ставлення до предмета опису, по-друге, створити 

необхідний вплив на адресата, направити його сприйняття у потрібному руслі. 

Оказіоналізм – це завжди засіб для створення свіжого, нешаблонного, 

оригінального, яскравого словесного образу, який розрахований на ефект 

несподіванки. Оказіоналізми, завдяки своїй незвичності, унікальності, здатні 

зупинити увагу адресата, змусити вдуматися і проникнути в авторський задум. 

Поява оказіоналізмів обумовлена комунікативною індивідуальною потребою в 

нових, незвичних засобах виразності. 

Людський фактор, тобто мовна і творча діяльність, спирається на 

соціальний досвід і служить головним імпульсом створення оказіональних слів. 

Відомо, що творча діяльність людини залежить від соціальних моментів. 
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Накопичений досвід, мотивування, мета, умови, в яких протікає така діяльність, 

багато в чому визначають відбір засобів для вираження авторської  

думки – авторської ідеї.  

Існують різні підходи до класифікації оказіональних лексичних одиниць. 

Н. Г. Бабенко подає класифікацію оказіоналізмів за формою мовної одиниці: 

1. Фонетичні. З’являються в тому випадку, коли автор пропонує як новотвір 

будь-який звуковий комплекс, уважаючи, що цей комплекс містить певну 

семантику, обумовлену фонетичними значеннями звуків, його складових. 

2. Лексичні оказіоналізми створюються в більшості випадків комбінацією 

різних узуальних основ і афіксів відповідно до норм словотвору або в деякому 

протиріччі з ними. Рідше оказіональні слова створюються  

лексико-синтаксичним і морфолого-синтаксичним способами. У творенні 

лексичних оказіоналізмів діє історично сформований механізм словотворення. 

3. Морфологічні оказіоналізми представлено утвореннями, в яких, у плані 

узусу, в конфлікті перебувають лексична семантика і граматична форма. 

4. Семантичні оказіоналізми є результатом появи семантичних збільшень, 

інакше кажучи "обертонів сенсу, контекстуальних значень, естетичних 

значень", які істотно змінюють семантику вихідної узуальної лексеми, що 

вживається в художньому тексті. 

5. Фразеологічні оказіоналізми – це оказіональні словосполучення, які 

мотивовані стійким сполученням слів і побудовані на обіграванні 

співвідношення фразеологічної основи і похідного оказіонального поєднання 

[див. 14]. 

М. Д. Степанова розрізняє такі три види оказіоналізмів: 

1. Слова, які відповідають закономірностям словотвірних моделей та їхньому 

заповненню: це слова системні, зрозумілі незалежно від контексту. Вони 

відповідають системі мови, проте не обов’язково входять до її норми.  

2. Другий вид оказіоналізмів – системні утворення, але малозрозумілі або 

зовсім незрозумілі без контексту. 
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3. Слова несистемні в даний час, утворені внаслідок порушення чинних норм 

словотворення або закономірностей їхнього наповнення [158: 42]. 

І. С. Улуханов відмежовує закономірні оказіоналізми від незакономірних [176: 

53].  

За твердженням О. А. Земської, при утворенні оказіоналізмів відбувається 

порушення наявних у мові законів побудови тих чи тих одиниць. З огляду на те, 

як саме порушуються під час оказіонального словотворення закони дії 

словотвірного типу, дослідниця розрізняє два типи оказіоналізмів: 

1) одиниці, які побудовані з порушенням законів системної продуктивності 

словотворчих типів; 

2) одиниці, які побудовані за зразком непродуктивних і малопродуктивних  

у ту або ту епоху типів, тобто з порушенням законів емпіричної продуктивності 

[74: 240]. 

В оказіоналізмів першого виду порушуються умови творення похідних 

слів певного типу, незалежно від того, чи має даний тип емпіричну 

продуктивність. Найчастіше в такому випадку в ролі зразка виступають 

продуктивні типи. 

В оказіоналізмів другого виду порушується загальна пасивність, 

бездіяльність типу в конкретний період, але умови творення похідних слів не 

порушуються. Авторка підкреслює, що зразком для побудови оказіоналізмів 

може бути не тільки непродуктивний словотвірний тип, а й окреме непохідне, 

але подільне слово. У цьому випадку мова йде про словотворення за                  

конкретним зразком. 

На думку О. А. Земської, оказіональне словотворення зазначених видів 

відбувається під впливом аналогії [Там само: 241]. Аналогія при цьому діє і як 

чинник регулярності, однаковості, оскільки оказіоналізм бере за зразок 

звичайне слово, і як фактор порушення регулярності, оскільки оказіоналізм, 

який бере за зразок звичайне слово, відрізняється від нього. На основі 

класифікації М. Д. Степанової та І. С. Улуханова, в нашій роботі ми 

виокремлюємо такі два види оказіоналізмів: 
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1. Оказіоналізми, структура яких не суперечить мовній системі. Утворення 

оказіоналізмів цього виду здійснюється шляхом наявних у мові словотворчих 

способів, однак вони не кодифікуються словниками. Це – системні слова, що 

залишилися за межами норми. Вони є продуктами загальноприйнятих моделей і 

несуть при цьому особливе стилістичне забарвлення, створюються для 

одноразового вживання в мові і не відтворюються. 

2. Оказіоналізми, які є не тільки звичайними, але і неправильними з огляду на 

словотворчі моделі. Утворення таких оказіоналізмів відбувається шляхом 

застосування способів, які не відповідають загальноприйнятим мовним нормам. 

Такі оказіональні слова – відхилення від словотворчої норми мови. Вони 

"неправильні", ненормативні, перебувають за межами мовної норми і 

уособлюють протиріччя між системою і нормою. 

Для аналізу одиниць дослідження за допомогою зазначених класифікацій 

ми скористалися також структурною і тематичною класифікаціями. 

 

1.5. Особливості оказіонального словотворення 

 

Оказіональний словотвір у просторі лексичної системи сучасної 

англійської мови – активний процес, що вимагає пильної уваги і вивчення. 

Оказіоналізм є мовленнєвою реалізацією не реалізованих мовою можливостей, 

які закладені в її системі. Внаслідок цього оказіональний словотвір – зі всією 

своєю специфічністю – є частиною загального словотворення і вирізняється 

всередині нього. О. Г. Ликов підкреслює, що "безліч оказіональних слів, які 

мали або мають місце у різних мовних творах, складає одну з форм прояву 

нескінченності словника. Словотвір – як загальний, так і  

оказіональний – механізм, що забезпечує цю нескінченність" [110: 57]. 

Мовна діяльність становить складний процес творчого характеру. При 

цьому творчість охоплює всі сторони даного процесу, включаючи синтаксичне і 

словотворче конструювання. Будь-який мовний акт виникає у зв’язку з 
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потребами певної ситуації, яка диктує вибір синтаксичних і словотворчих 

конструкцій та їхнє лексичне наповнення з усього арсеналу засобів у пам'яті. 

Свобода від дії обмежень різного роду виявляється в активності 

індивідуального словотворення, результатом якого є оказіональні утворення. 

Оказіональний словотвір становить процес комбінування нових ланцюжків, 

нових поєднань із відомих уже морфем. Специфіка оказіонального слова 

закладена в характері сполучуваності значень його компонентів. Оказіональне 

слово, як правило, зводиться до нового, невідомого поєднання вже відомих 

морфем, що завжди створює ефект несподіванки в мові певного персонажа.  

О. А. Земська стверджує, що часто мовця не задовольняє неточність 

слова, воно заважає йому висловити свою думку, спотворює його мовленнєвий 

намір.  

У таких випадках, відштовхуючись від узуального слова, він створює 

слово, неприйнятне для узусу, але яке точніше передає його наміри [72: 27]. 

Слово, яке оказіонально розміщене в абсолютно невластивому йому оточенні, 

вступає в протиріччя з формально-структурною правомірністю його створення 

та вживання. Внаслідок такого незвичайного, експресивного та образного 

індивідуального використання загальновживаного слова відбувається відхід 

"суспільно створених контактів його вживання, від конкретних лексичних 

зв’язків його з іншими словами, обумовлених властивими даній мові законами 

поєднання словесних значень" [33: 165]. 

На перший погляд може видатися, що оказіональний словотвір – це 

стихійний, нічим не обмежений процес. Проте це хибна думка, оскільки кожне 

оказіональне слово, розраховане на нормальне його мовленнєве сприйняття і 

розуміння, так чи так пов’язане формальними або семантичними аналогіями з 

узуальними словами. На думку Дж. Лайонза, у розвитку мови значну роль 

відіграє тенденція до створення нових форм за аналогією зі звичними і 

регулярними мовними моделями [107: 48]. Оказіональний словотвір, при 

всьому своєму індивідуально-авторському характері, заздалегідь заданий і 

визначений системою мови. Практично кожне оказіональне слово нагадує 
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знайомий або відомий узуальний словотворчий процес. Уся індивідуальна 

множина і різноманітність конкретних словотворчих структур за своїм 

звучанням, будовою і морфологією базується на потенційних можливостях і 

передумовах, які закладені в самій мовній системі. За твердженням  

О. А. Земської, оказіоналізми – це засоби реалізації мовленнєвого 

потенціалу мови, які забезпечують його нормальне існування і функціонування. 

Оказіональні слова створюються спеціально, навмисно і нагадують уже відомі 

мові словотворчі зразки. Вони або реалізують певні активні моделі, або 

реалізують у новому матеріалі наявні в мові "конкретні зразки" [72: 29]. 

Словотворення за аналогією зазвичай базується на розумінні частковості, 

умовності відповідних мотивувань, інакше свобода майже будь-якого 

словотворення була б значною мірою обмежена семантичним 

перенавантаженням, багатозначністю відповідних афіксів і основ [182: 118]. 

В. І. Швед розглядає оказіональний словотвір як один із різновидів 

комунікативної номінації з метою здійснення мовленнєвої діяльності, в основі 

якої лежать динамічні стереотипи словотвору, що існують у свідомості носіїв 

мови і відображають структурно-семантичні моделі творення нових слів, які 

утворилися в тій або тій мовній системі [191: 93]. 

О. С. Кубрякова виокремлює три типи словотворчих процесів у 

ситуативному словотворенні: аналогічне словотворення лексичного типу, 

аналогічне словотворення морфологічного (кореляційного) типу, або 

парадигматичне вирівнювання, і словотворення на синтаксичній основі, або 

дефініційне словотворення. Дослідниця вказує на зростання семантичної 

складності цих процесів, оскільки: при аналогічному словотворенні у похідних 

виникає смислова структура, яка повторює словотвірне значення свого 

прототипу; при кореляційному словотворенні виникає смислова структура, яка 

повторює лексичне значення безпосередньо мотивувального слова, а новим 

виявляється словотворче значення, яке і будує вихідну кореляцію; при 

словотворенні на синтаксичній основі смислова структура похідного виступає 

як іще складніше утворення, яке містить не лише певне новоутворене значення, 



50 

 

лексичне значення свого джерела, але і приховані семи, які з’являються 

унаслідок впливу синтаксичної і/або лексичної сполучуваності безпосередньо 

мотивувального слова у вихідному судженні / дефініції [103: 143]. 

І. Г. Дегтярь зазначає, що можливість оказіонального словотвору (без 

порушення процесу комунікації) зумовлена тим, що "мовленнєва діяльність 

полягає не тільки у відтворенні готових лексичних одиниць, які зберігаються у 

пам’яті, але й у динамічній побудові в даній ситуації лексичних утворень із 

кореневих і службових морфем, які зберігаються у пам’яті, на основі їхньої 

комбінаторики з орієнтацією на контекст" [50: 21]. Автор розглядає 

оказіональне словотворення як особливий вид мовленнєвої діяльності, в якому 

оригінальним способом використовуються вже складена в мові система засобів 

номінації [Там само]. 

На думку І. Г. Дегтярь, зі словотворчого погляду процес створення 

оказіоналізмів відбувається з опорою на: 

1) готовий лексичний зразок, що зустрічається в тому самому контексті 

(аналоговий словотвір); 

2) певну мовну модель (у різних її варіантах, яка передбачає 

новоутворення як елемент певної бінарної кореляції (кореляційний словотвір); 

3) синтаксичну структуру, яка стверджує наявність у предмета номінації 

певних властивостей (дефініційний словотвір). Дефініційний словотвір – це 

спонтанний процес певною мірою компресії висловленої думки в єдиному 

похідному або складному слові [Там само].  

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє наочно уявити картину 

індивідуального словотворення в англійській мові. При оказіональному 

словотворенні використовуються не тільки словотворчі засоби мови, а й 

словотворчі засоби мовлення (оказіональні моделі). Це означає, що 

оказіональні номінації створюються шляхом як стандартних, так і 

нестандартних способів словотворення, тобто відповідно до мовної норми або 

всупереч їй. 
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І. Р. Гальперін стверджує, що найбільший інтерес становлять ті 

оказіоналізми, які утворені нестандартними способами. Їм властивий більший 

ступінь новизни і незвичайності на відміну від оказіоналізмів, які створені 

шляхом стандартних словотворчих засобів [45: 77]. Утворення оказіоналізмів за 

стандартною моделлю зовсім не впливає на критерій "новизни". Воно є новим 

тому, що це нове поєднання морфем і воно нове для системи мови.  

Варто уточнити, що ми розуміємо під стандартними і нестандартними 

способами в оказіонального словотворення. До стандартних способів ми 

зараховуємо чинні в мові словотворчі засоби. Тут словотвір здійснюється за 

правилами мовної системи, тобто відповідає закономірностям словотворчих 

моделей.  

Під нестандартними способами ми розглядаємо такі, які становлять 

відхилення від словотворчої мовної норми. У такому випадку ситуативна 

словотворчість здійснюється з порушенням правил мовної системи. 

 

1.6. Методи дослідження лексичних інновацій 

 

Для аналізу лексичних інновацій використовується системний підхід, 

який полягає у комплексному вивченні форми, семантики й особливостей 

функціонування цих лексичних одиниць у письмовому мовленні. 

Для опрацювання матеріалу дослідження застосовано такі основні 

методи: індуктивний метод – для визначення напряму пошуку від накопичення 

мовного матеріалу до його систематизації та вивчення нової англійської 

лексики як складової мовної картини світу, метод дистрибутивного аналізу 

використано для сегментації тексту та ідентифікації лексичних одиниць, 

описово-аналітичний метод застосовано для аналізу, класифікації та 

інтерпретації нової лексики в англомовних романах жанру "чікліт", метод 

компонентного аналізу – задля розрізнення лексичних одиниць та аналізу їхньої 

структури, метод контекстуального аналізу, який дав змогу, з огляду на 

текстове оточення нової лексики, точно встановити значення новоутворень, 
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метод кількісних підрахунків дозволив установити кількісні співвідношення в 

межах аналізованої лексики. 

Дослідження виконано у три етапи: 

Перший етап було присвячено збору фактичного матеріалу та 

ідентифікації нової лексики. 

Матеріал дослідження є автентичним (романи англомовних 

письменниць), сучасним (твори видані у ХХІ столітті), достатнім за обсягом 

(5373 сторінки). 

Вибір емпіричного матеріалу обумовлений прогресивним розвитком 

суспільства, який знаходить своє відображення в усіх сферах людського 

існування, а також необхідністю дослідження нової лексики в художніх творах 

сучасного літературного жанру. 

На першому етапі здійснювалася суцільна вибірка нової лексики за 

характеристиками, виокремленими Є. В. Розен: поширеність (відомість), 

характер звучання, характер словотворчої структури, характер словникового 

поля. 

Наступним кроком стало відмежування неологізмів від оказіоналізмів 

шляхом аналізу кількості фіксацій. На думку П. Макфедриса, одним із критеріїв 

відбору неологізмів є трикратна фіксація нового слова у друкованих джерелах. 

Розглядані в роботі лексичні одиниці, кількість фіксацій яких була менше 

трьох, уважаємо оказіоналізмами. 

На всіх етапах дослідження використовувалися описово-аналітичний 

метод для аналізу, класифікації та інтерпретації нової лексики в англомовних 

романах жанру "чікліт" та індуктивний метод – для визначення напряму 

пошуку від накопичення мовного матеріалу до його систематизації та вивчення 

нової англійської лексики як складової мовної картини світу. 

Другий етап було спрямовано на виявлення походження неологізмів, 

аналіз їхньої структури та встановлення їхніх функцій у текстах романів. 
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За допомогою елементів етимологічного та компаративного аналізу 

встановлено походження неологізмів за принципом "питома – запозичена 

лексика". 

Наступним кроком дослідження став структурно-семантичний аналіз  

питомих лексичних інновацій, який здійснено в поєднанні з методом 

компонентного аналізу.  

Одним із аспектів дослідження стало вивчення функцій новотворів у 

постфеміністичних романах. Метод контекстуального аналізу дав змогу, з 

огляду на текстове оточення нової лексики, точно встановити значення і 

функції новоутворень.   

Третій етап роботи передбачав застосування усіх згаданих методів 

дослідження для опису оказіональних лексичних одиниць.  

На другому і третьому етапах застосовано метод кількісної обробки 

даних, який дав змогу точно окреслити квантитативні параметри нової лексики 

та об’єктивно й систематично висвітлити розвиток лексичного складу у тому 

вигляді, в якому він відображений у текстах постфеміністичних романів. Так, у 

дисертаційній роботі підраховано кількісний склад неологізмів і оказіоналізмів, 

визначено їх відсоткове співвідношення. Встановлено кількісне домінування 

атрибутивних новоутворень над іншими частинами мови. 

Отже, комплекс зазначених методів дослідження та репрезентований 

матеріал забезпечують достовірність, об’єктивність отриманих результатів і 

висновків. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Розділ присвячено висвітленню теоретичних засад об’єкта  

дослідження – нової лексики. Огляд теоретичних робіт зарубіжних і 

вітчизняних дослідників розкриває неоднозначність трактування нового слова. 

Для більшої конкретизації у сучасному мовознавстві існує ряд аспектів і 

критеріїв, за якими вчені відносять лексичні одиниці до категорії нового. 

За допомогою критеріїв виділення нового слова і обсягу цього поняття, 

ми сформулювали власне трактування неологізму, на яке ми спиратимемося в 

подальшому практичному дослідженні. Беручи за основу визначення  

Л. В. Попко, під неологізмом ми розумітимемо вид лексичної інновації 

(елемент будь-якої лексичної категорії), який функціонує в мові в певний 

період її існування. Отже, крім лексики літературної мови, ми також 

розглядатимемо розмовні лексеми, сленг, терміни, тобто до розгляду 

потрапляють усі ідіоми мови (маємо на увазі те, що традиційно позначається 

терміном "ідіом"). 

За хронологічним критерієм неологізмом ми вважаємо лексичну 

одиницю, яка була зафіксована у друкованих джерелах після 2000 року. 

Тлумачення неологізму за П. Макфедрисом, де одним із критеріїв відбору є  

трикратна фіксація нового слова у друкованих джерелах, ми застосували на 

практиці. Неологізми, які нам не вдалося визначити за допомогою наявних 

друкованих і електронних словників, ми ідентифікували за допомогою 

розширеного пошуку пошукової системи Google. У такий спосіб було виявлено 

фіксації нових лексичних одиниць в електронних варіантах сканованих 

друкованих текстів, які збережені у форматі pdf (Portable Document Format).     

Це електронний формат документів, призначений насамперед для 

представлення поліграфічної продукції в електронному вигляді, він дозволяє 

зберігати скановані зображення з текстом [див. 318]. 

Натомість оказіоналізм – це незвичне, здебільшого експресивно 

забарвлене слово, утворене на основі наявного в мові слова або 
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словосполучення, іноді з порушенням законів словотворення чи норми мови, 

що існує лише в певному контексті, в якому воно виникло.  

Неологізми є частиною мовної системи і можуть бути використані 

кожним мовцем у типових ситуаціях, у той час як оказіоналізми – слова, що 

виникають під час мовленнєвої комунікації і не виходять за межі конкретних 

ситуацій спілкування. 

Детальний аналіз лексичних інновацій у творах постфеміністичного 

жанру здійснюється у другому розділі роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

НЕОЛОГІЗМИ В РОМАНАХ ЖАНРУ "ЧИКЛІТ" 

 

2.1. Лексичні новотвори в текстах англомовних романів жанру "чикліт" 

 

Система номінації як найважливіша частина мови відповідає за лексичну 

фіксацію, найменування нових елементів людського досвіду. Нове в соціальній 

діяльності людей визначає неологічні тенденції розвитку мови. Нові слова 

виступають специфічною формою мови людини, яка відображає тенденції 

загального розвитку. 

Номінативна система сучасної англійської мови становить складне 

утворення, що має цілий ряд взаємодіючих номінативних механізмів, які 

виконують різні функції, однією з них є гносеологічна – виокремлення, фіксації 

і закріплення в людській свідомості важливих фрагментів суспільного досвіду. 

Процес номінації відбувається на основі різноманітних засобів, які надає 

мовна система, а також за допомогою іншомовних надходжень. Лексична 

фіксація нового досвіду або старого у новому ракурсі відбувається шляхом 

нової комбінації наявних основ і афіксів у новому похідному утворенні, вже 

наявних слів у новому словосполученні, за допомогою зміни семантичної 

структури слова, шляхом створення нових елементів, запозичення тощо.  

Морфологічні неологізми складають відносно найбільшу групу нових 

слів у більшості індоєвропейських мов. Тобто, більшість лексичних інновацій 

утворюється за допомогою відомих мові словотвірних процесів.  

Ю. К. Волошин називає лексичними новотворами "наново створені на 

матеріалі рідної мови, у повній відповідності до наявних у мові словотвірних 

моделей (рідше запозичених), слова або словосполучення, які позначають нові, 

невідомі раніше, неіснуючі предмети, явища" [37: 8–9]. 

Розвиток словникового складу англійської найкраще ілюструє 

словотворення на основі власної та запозиченої лексики. Кількісне збільшення 
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лексичного складу англійської мови насамперед відбувається за допомого 

власних словотворчих процесів. Ю. А. Зацний, А. В. Янков вирізняють окрему 

категорію "словотворчі інновації", що матеріально втілюються в нових 

словотворчих елементах (у "нематеріальному вигляді" вони представлені також 

новими словотворчими моделями) [69: 6]. Утворення нових слів – це 

найважливіший засіб розвитку словникового складу мови, а також важливий 

фактор асиміляції іншомовних надходжень до лексичної системи мови. 

За словами Ю. А. Зацного, "збагачення і розвиток словникового складу 

англійської мови (який складається з похідних і непохідних слів) тісно 

пов’язані зі змінами в житті суспільства. Тісний взаємозв’язок словотвору та 

лексики спричиняє наддинамічні параметри першого – система словотворення 

активно "реагує" на своєрідне соціальне замовлення, на щоденну потребу 

найменувати щось нове" [66: 6]. 

Важливим є той факт, що "кількість інновацій на лексичному рівні не 

піддається точним підрахункам, оскільки неологізми виникають не в мові 

взагалі як системі об’єктивно існуючих, соціальнозакріплених знаків, а в 

реалізації цієї системи – у мовленні конкретних носіїв" [Там само: 6]. 

Кількість лексичних неологізмів у різних сферах функціонування мови 

неоднакова. В. Г. Гак визначає основні сфери діяльності та життя, які 

породжують найбільшу кількість неологізмів: економіка, соціологія, 

психологія, спорт , мода [43: 44–45]. Кількість нових лексичних надходжень 

різниться залежно від історичного періоду. Так, у 90-х роках минулого сторіччя 

головними "сферами-постачальниками" нових слів стали політика, мас-медія та 

мережа Інтернет [199: 146], а на початку нового сторіччя, як зазначає  

Н. Ю. Бондаренко, "інноваційні мовні процеси на лексико-семантичному 

рівні найактивніше відбуваються в тих сферах, що знаходяться під впливом 

такого макросоціального чинника, як інформаційна революція" [24: 101]. 

Насамперед необхідно визначити зовнішні і внутрішні причини 

активізації певних словотворчих моделей у конкретний період розвитку мови, 

оскільки "нові слова кожного окремого періоду в смисловому вигляді несуть 
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широку інформацію про економічне, політичне і культурне життя епохи, в них, 

як у зародку, виявляють ті мовні тенденції, які розвинуться у майбутньому" 

[121: 10]. 

У цьому розділі ми маємо на меті проаналізувати лексичні інновації у 

романах постфеміністичного жанру, утворені внаслідок дії словотвірних 

процесів; визначити найактивніші словотворчі способи та найпродуктвиніші 

словотворчі моделі, на базі яких відбувається формування нових лексичних 

одиниць; виявити особливості дії словотвірних способів у появі інновацій на 

сторінках романів жанру "чикліт". 

 

2.1.1. Афіксальні засоби утворення неологізмів  

 

Афіксальний механізм утворення нових слів широко застосовується в 

англійській мові. Дослідників приділяють багато уваги цьому способу творення 

лексичних інновацій і вважають його продуктивним [див. 48; 62; 66; 135]. 

Проте не всі лінгвісти виокремлюють афіксальні неологізми у розряд 

лексичних інновацій. 

Існує думка про те, що нові слова, утворені афіксальним способом, не 

можна вважати новими через те, що неологізми, утворені за продуктивними 

моделями, залишаються непоміченими носіями мови і лексикографами, тобто 

не справляють ефект "новизни". Так, М. Гаспелмат (М. Haspelmath) зазначає 

низьку вірогідність того, що нові слова з суфіксом -less уважатимуться новими. 

Більше того, словники неологізмів часто не фіксують нові слова, які утворені 

афіксальним способом [233: 100]. 

Ми дотримуємося думки про те, що лексичні інновації, утворені 

афіксальним способом, слід зарахувати до розряду неологізмів, оскільки вони 

відповідають основним критеріям нових слів, про які йшлося вище у     

першому розділі. 

Дослідження лексичного корпусу неологізмів у романах 

постфеміністичного жанру підтвердило, що афіксація, яка представлена 
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суфіксацією і префіксацією, є найпродуктивнішим способом словотвору. 

За допомогою суфіксів та префіксів в романах жанру "чикліт" утворено близько  

43 % неологізмів (див. Додаток А). 

Афіксальні інновації утворюються не лише за допомогою простого 

афіксального способу, а й шляхом афіксації повнозначних лексем і 

морфемізації фрагментів лексем із наступною афіксалізацією цих фрагментів. 

За твердженням Ю. А. Зацного, "роль кожного продуктивного афікса 

варто вважати більш важливою в порівнянні з роллю окремого лексичного або 

фразеологічного неологізму, оскільки кожна словотворча морфема дає життя 

багатьом лексичним неологізмам (деякі нові афікси "породили" багато сотень 

лексичних інновацій), розширює можливості словотвору" [64: 6]. 

Аналіз суфіксальних інновацій дає можливість виокремити 

найпродуктивніші суфікси, які виступають у романах жанру "чикліт". Серед 

іменникових суфіксів найчастотнішим, за нашими підрахунками, виявився 

агентивний суфікс -er. Цей суфікс служить для утворення ідентифікаційних 

назв людини за професією, родом діяльності, належністю до певної соціальної 

групи. Здебільшого всі слова мають розмовний характер і утворені шляхом 

поєднання іменників, дієслів і прикметників зі словотвірним суфіксом. Серед 

віддієслівних іменників, які ми подаємо у прикладах, можна зазначити такі:  

She laughed at his bluster. Oh! You're such a blagger [332: 14]. Іменник 

blagger не фіксується у словниках літературної мови, проте існує однокореневе 

дієслово зі значенням ‘умовити будь-кого заради власної вигоди’, у такий 

спосіб за допомогою агентивного суфікса -er слово набуває значення ‘людина, 

здатна умовити будь-кого заради власної вигоди’;  

I'm many things but I'm not a puker [332: 147]. Цей іменник походить від 

розмовного дієслова to puke ‘нудити’, за допомогою суфікса -er слово набуло 

агентивних значень ‘людина, яку нудить’ і ‘нудна людина’; I’m purely a 

window-shopper, bur Betty doesn’t seem to mind too much [336: 10], новотвір 

window-shopper походить від іменника window-shopping ‘похід по магазинах із 
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метою перегляду товарів, але без конкретної мети купити щось’ і, відповідно 

позначає особу, яка займається такою діяльністю. 

Суфікс -er також бере участь у створенні похідних-композитів: ‘Should be 

interesting to see who tries to buy the apartment’. – ‘A rich hedge-funder, I would 

imagine’ [329: 14]. Неологізм утворено шляхом поєднання іменного 

словосполучення hedge fund і словотвірного суфікса. Відсутня реєстрація цієї 

лексеми у словниках, однак електронна енциклопедія Wikipedia визначає hedge 

fund як ‘інвестиційний фонд, відкритий для обмеженого кола інвесторів, якому 

дозволено здійснювати ширше коло інвестиційної та торговельної діяльності за 

інші інвестиційні фонди і який виплачує заохочувальні премії своєму 

інвестиційному менеджерові’. Отже, hedge-funder набуває значення ‘інвестор 

хеджового фонду’. 

Менш частотними суфіксами в літературі постфеміністичного жанру 

виявилися демінутивний суфікс -ie, який у романах здебільшого оформлює 

належні до розмовного стилю лексеми жартівливої, зменшувальної семантики. 

Наприклад: No bother at all. Take a biccie for the drive [331: 448]. Слово biccie є 

стилістично зниженим синонімом слова bicycle – ‘велосипед’ (пор. укр. розм. 

велик). У цьому випадку суфіксація відбувається одночасно з процесом 

скорочення вихідного слова.  

Наступний приклад ілюструє утворення прикметника шляхом додавання 

демінутивного суфікса до іменника: On the other hand, I’m impressed. It's wussie 

motor-cycle, that's for sure [330: 243]. Крім того, слово зазнало інших змін у 

семантиці – внаслідок метафоричного переносу wussie отримало значення 

‘слабкий, крихкий, ненадійний’. 

Абстрактні іменники здебільшого утворюються шляхом додавання 

суфікса -ness. Більшість іменників, утворених таким способом, належать до 

розмовних лексичних одиниць, наприклад: Нis narkiness looked quite nice. Quite 

sexy, actually [331: 456]. Так, слово narkiness утворилося від розмовного 

варіанта narky – ‘дратівливий, чутливий до образ’ і, відповідно, означає 

‘дратівливість, чутливість’. Інший приклад: Not that she and the rest of the team 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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sat around giggling about Matt's yumminess [332: 101]. Слово yumminess також 

походить від розмовного yummy ‘смачненький’, але стосовно людини, шляхом 

метафоризації слово набуває значення ‘привабливість, сексуальність (хлопця)’. 

Найпродуктивнішими прикметниковими суфіксами неологізмів у 

романах жанру "чикліт" виступають -ish, -y. Суфікс -ish указує на частковий 

ступінь якості й утворює модальні "тактовні" слова, які створюються як 

оказіональні, якщо мовець не хоче говорити прямо, різко і категорично  

[10: 3], ці якості властиві й значенням похідних. Прикметники, утворені таким 

способом, указують на наявність певної якості або властивості, але значно 

меншою мірою, ніж у вихідному понятті. Слова, які утворені шляхом 

додавання суфікса -ish, властиві розмовній мові й уживаються у неформальних 

ситуаціях [287: 162]: He was still finding her every utterance absolutely enchanting. 

A dress. Formalish [332: 115]; It's all in the hair – which is fairish and longish and 

wavyish – and the jaw, which is square [Ibid.: 6]. У зазначених словах  

суфікс -ish надає частковості значенню вихідного слова, йдеться про опис 

зовнішності юнака, яким захоплюється дівчина, вона описує його волосся як 

fairish – ‘світлувате’, longish – ‘довгувате’, wavyish – ‘дещо хвилясте’. 

Розгляньмо інший приклад: Somehow I manage a normal-ish voice – but I can 

hardly contain myself [334: 144]. Завдяки суфіксу -ish прикметник normal-ish у 

цьому контексті означає, що через роздратування героїні її тон був лише 

"наближений до нормального". Інші подібні випадки: An hour later and my house 

still looks like a handbag factory, but it looks like a tidy-ish one [336: 167], у даному 

контексті йдеться про часткове прибирання в будинку наспіх, після якого він 

став виглядати tidy-ish, тобто слово набуває іронічного значення ‘відносно 

прибраний’; Now, in my current reasonable-ish state I don’t know why I would have 

agreed to that [328: 69], за контекстом авторка цієї репліки переживала 

депресію, але з часом її стан покращився. Цей приклад також ілюструє 

частковий ступінь вихідного прикметника; новоутворене слово набуває 

значення ‘відносно розсудливий’. 
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Суфікс -ish також поєднується з іменниками, у таких випадках утворений 

прикметник набуває дерогативного відтінку значення, наприклад: Zack, the 

bassist, who looked more like a musician than his counterparts but whose cool spiky 

hair and wallet chain and subtle swipe of eyeliner actually made him seem more 

poseurish [337: 111], де останнє слово утворене шляхом поєднання іменника 

poseur із суфіксом -ish, новоутвір у цьому контексті набуває значення 

‘ганебний’ або навіть ‘безглуздий’; This may be all my dreams come true, but 

there’s certainly a nightmarish quality to it as well [336: 152], у цьому прикладі до 

іменника nightmare ‘нічний кошмар’ додається суфікс -ish для утворення 

прикметника з відтінком значенням ‘жахливий’, тобто ‘страшнуватий’. Так 

героїня намагається пояснити свої відчуття, стосовні відкриття нового бізнесу. 

Прикметники також утворюються шляхом поєднання суфікса -ish із 

числівниками. Слова, утворені в такий спосіб, набувають схожого значення 

порівняно з попередньою моделлю. Дуже часто новотвори з числівниковим 

компонентом функціонують на позначення часу, наприклад: You could wait till I 

get back at around sevenish [328: 92], де sevenish має значення ‘близько сьомої 

години’. 

Специфічним є графічне оформлення новотворів із суфіксом -ish, які 

утворені від прикметників. Як засвідчує фактичний матеріал, трапляється різне 

графічне оформлення таких слів. У більшості випадків  

слова-деривати пишуться разом, проте існує і написання через дефіс, 

наприклад: normal-ish, tidy-ish, reasonable-ish. Уживання дефісів викликає 

зацікавлення дослідників жіночих романів. Автори романів досить вільно 

поводяться з дефісами, спостерігається різне написання слів, які утворені за 

однією словотвірною моделлю [255: 20]. Як відомо, суфікс – афіксальна 

морфема, що стоїть після кореня (безпосередньо чи після іншої морфеми) і 

служить для творення нових слів чи граматичних форм слова. Ми вважаємо, що 

написання слів-дериватів через дефіс зумовлене стилістичними інтенціями 

автора, за допомогою такого графічного оформлення слова акцентують на собі 

увагу читача, створюють додатковий стилістичний ефект. 
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Високочастотними в текстах романів є прикметники зі словотвірним 

афіксом -y.  

Суфікс -у вирізняється високою продуктивністю в розмовній мові, 

сполучається з іменниками й утворює прикметники, які несуть емоційне, часом 

іронічне конотативне значення. Наприклад: «Don’t get so stressy!» I say. «Why is 

it such a big deal where I bank?» [334: 114]. Вживання прикметника stressy у 

цьому контексті є розмовним варіантом прикметника stressful ‘напружений’.     

В іншому прикладі вживається прикметник Christmassy, який має значення 

‘типовий для Різдва; той, що пов'язаний із Різдвом’: “Winter Wonderland” is 

being piped out of a nearby speaker and I suddenly feel so Christmassy I can’t help 

closing my eyes, clenching Minnie’s hand and wishing [Ibid.: 67]. У фразі There's a 

chubby, cheruby freshness about her because she was once a farm girl [332: 7] 

прикметник cheruby походить від іменника cherub ‘херувим; людина з 

янгольською зовнішністю’. Новоутворене слово набуває значення 

‘янгольський, невинний’. Особливість цього слова полягає в тому, що у романі 

воно вживається з порушенням правил англійського правопису. Іменник cherub 

закінчується на одиночну приголосну, перед якою у слові стоїть коротка 

наголошена голосна, але остання приголосна у даному випадку не подвоюється. 

Як видається, таке графічне оформлення слова зумовлене особистими 

вподобаннями автора (якщо це не просто друкарська помилка). Інший випадок: 

Well, she had, but she’d resisted the idea of putting her mincey little thoughts out 

there on the Internet with her name attached for all to see [334: 73], у цьому разі 

новотвір походить від дієслова to mince ‘говорити або промовляти щось 

нещиро, награно’ і означає ‘нещирий, підступний’. У прикладі  She flashed me a 

sudden minxy smile [331: 354] слово minxy походить від прізвища героїні 

Youtube міс Анни Мінкс, новоутворений дериват означає ‘зухвалий, 

нерозсудливий’. Це слово існує і як вульгаризм зі значенням ‘нерозбірливий у 

сексуальних зв’язках’. Інші ілюстрації : But this girl, he thought, with her poochy 

lips turned up at the corners in a manner that was almost obscene [329: 99], тут 

прикметник poochy утворився внаслідок поєднання дієслова to pooch 



64 

 

‘вип’ячувати губи для поцілунку’ і суфікса -у і набуває значення ‘вип’ячений’; 

And now that I was there and the groany cello music was going full blast [331: 316], 

де новий прикметник також утворений від дієслова шляхом додавання суфікса, 

неологізм набуває значення ‘той, що стогне’, у нашому контексті мова йде про 

музику віолончелі; She sat painting thick nails with blood-red varnish, layering it so 

thickly it was gloopy [328: 49], останнє слово утворилося від розмовного 

іменника gloop – ‘липка напіврідка речовина, неприємна на вигляд’, 

новоутворене слово набуває, відповідно, значення ‘неприємно липкий’; But I 

still can't see him with a self-obsessed, whingey bitch like Willow [333: 112], 

новоутворене слово походить від розмовного дієслова to whinge ‘нав’язливо 

скаржитися’ і характеризує людину, яка весь час чимось невдоволена                   

і скаржиться. 

Також за допомогою суфікса -y було утворено абстрактний іменник  

do-goodery: she was nice enough for a do-goodery Protestant, but Jill was obsessed 

with hotels [332: 89], новотвір походить від агентивного іменника  

do-gooder ‘благодійник’ і набуває дерогативного значення ‘діяльність 

благодійника’, тобто його ‘"хороші" помисли’. 

У 80–90-ті роки з’явилася значна кількість новотворів, побудованих за 

зразком alcoholic, на позначення людей, які мають пристрасть до  

чогось. Друга половина слова (тобто -holic, а саме частина кореня й суфікс), 

виокремлений зі слова alcoholic, перетворилася в такий спосіб на суфікс, хоча 

морфологічно суфіксом у цьому слові є -ic. Дослідники зарахували його до 

елементів, "які не представлені в літературному стандарті й виступають у 

словотвірній функції тільки в субстандарті" [34: 5]. Словотвірні елементи 

такого зразка мають суперечливий характер. А. Лерер зазначає, що такі 

елементи, як -thon, -holic, -gate і -scape утворюють так багато нових слів, що 

варто вважати їх новими морфемами [див. 244: 12]. Суфікс(оїд) -holic бере 

участь в утворенні похідних від іменників і дієслів, наприклад: Minnie could 

turn into a shopaholic herself? [334: 261], у цьому разі дериват побудований 

шляхом поєднання слова shop ‘магазин’ і суфікса -holic, новоутворене слово 
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(‘оніоман, шопоголік’ [282: 491]) виступає у значенні ‘людина, яка має 

нав’язливу пристрасть до покупок’. Слова, з суфіксом -holic також беруть 

участь у творенні похідних, наприклад: Are you advocating workaholicism? [328: 

59]. Як відомо, іменник workaholic означає ‘трудоголік’ (слова такого зразка 

теж набули певного поширення в сучасній українській та інших мовах), а 

похідний абстрактний іменник, який утворився шляхом додавання до вихідного 

слова суфікса -ism, може перекладатися як ‘трудоголізм’. 

Висока продуктивність розмовних словотвірних афіксів у текстах 

постеміністичних романів зумовлена особливостями літературного жанру 

"чикліт", якому властиве широке використання розмовних елементів. Крім 

того, романи нового жанру засвідчують тенденцію до певної "демократизації" 

стильових (насамперед лексичних) засобів. 

Така демократизація лексики виявляється не лише у збільшенні масової 

частки розмовних елементів у мові, а й у високій продуктивності розмовних 

словотвірних елементів у словниковому складі сучасної мови. 

Значну активність у творенні неологізмів, уживаних у романах 

розгляданого жанру, виявляє префіксальний спосіб. Здебільшого, до 

словотворчих процесів залучаються префіксоїди іншомовного походження, 

належні до розряду "інтернаціоналізмів". Характерним прикладом може 

слугувати формант латинського походження super-, що означає загалом 

‘першокласний, дуже великий’ тощо. У текстах романів нашого жанру цей 

елемент поєднується з прикметниками, дієприкметниками теперішнього і 

минулого часу, іменниками і дієсловами для надання гіперболічного відтінку 

значенню вихідного слова, наприклад: Just that I know it’s super-crazy today, and 

I think you’re doing an amazing job handling it all [337: 280], у цьому випадку 

оцінний префіксоїд поєднується з прикметником. Слова, утворені поєднанням 

super- із прикметниками, підкреслюють прояви відповідних якостей у незвично 

високому ступені [287: 311]. За сюжетом мова йде про складний день у житті 

героїні, який вона описує як "супершалений". Речення I’d been moisturizing 

regularly with Candy Grrrl’s Hands Up, our super-hydrating 
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 hand-cream [331: 40] ілюструє вживання префіксального елемента з 

дієприкметником теперішнього часу, а новоутворене слово описує властивість 

крему як "суперзволожувальну". His days were spent toiling in the aisles, pushing a 

massive super-trolley device off which branched twelve baskets [332: 46] – у цьому 

разі той самий формант бере участь у побудові складного іменника super-trolley 

(device), який за контекстом означає "супервізок; візок із надможливостями". 

Наступний приклад демонструє вживання super- із дієприкметником минулого 

часу: Nothing’s wrong with that…sophomore in college you’re super-psyched to 

look cute at your first sleepover at his fraternity [337: 82], у даному контексті 

новоутворений дериват набуває значення "суперстурбований". У реченні The 

walls were covered in framed photographs of Blake, some of which had been blown 

up and super-sized [328: 356] зазначений новотвір демонструє поєднання з 

дієсловом, яке в цьому випадку вживається у минулому доконаному часі 

пасивного стану і означає ‘надмірно збільшувати’. Префіксоїд super- також 

бере участь в утворенні складних слів синтаксичного типу, наприклад: The 

camera panned back to show a super-king-sized bed [332: 410], де king-sized 

означає ‘більший за розміром від звичайного предмета’ [296: 851], завдяки 

префіксоїду новоутворене слово позначає ‘ліжко, яке набагато більше за 

розмірами, ніж звичайне широке двоспальне ліжко’. Варто сказати, що давно 

відоме й свого часу переважно розмовне словосполучення king-size (букв. 

‘королівський розмір’) набуло майже термінологічних ознак і може стосуватися 

розмірів різних предметів, а в промисловості і сфері послуг (зокрема готельній) 

стало фактично офіційним (поряд з іншими на зразок queen-size, що стосується 

дещо менших розмірів).   

Іншим важливим формантом латинського походження є префіксоїд extra-, 

що містить у собі сему ‘надмірність’ і відповідає (певною мірою) укр. над-. 

Його варто віднести до одновалентних префіксів, оскільки він з’єднується лише 

з ад’єктивними основами. Префіксоїд extra- вживається для утворення нових 

прикметників  на позначення чогось надмірного, що має більшу сферу 

використання або виходить за межі значення вихідного прикметника, позначає 
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інтенсивнішу за проявами якість. Здебільшого префіксоїд extra- приєднується 

до позитивно спрямованих оцінних прикметників і створює "надпозитивну" 

суб’єктивну або об’єктивну оцінку, проте в романах обраного нами жанру він 

сполучається також із негативно-оцінними прикметниками. Розгляньмо 

декілька прикладів: Instantly, she resolved to be extra-polite and kind but making 

small talk across a language divide was hard work and it was a long reception [332: 

238], де новоутворене слово означає ‘надувічливий’ і має іронічне стилістичне 

забарвлення, оскільки героїня намагається всіма силами справити позитивне 

враження на оточення; цей приклад ілюструє вживання префіксоїда з 

негативно-оцінним прикметником: ‘I want her to be at home,’ his daughter 

continued, trying out her extra-whiny voice [336: 58], тут whiny ‘плаксивий’ із 

додаванням префікса набуває значення "надмірно плаксивий". 

До цієї ж групи належить префіксоїд грецького походження hyper-. 

Розгляньмо приклад: Her Hyper-Botoxed face would probably reveal nothing [338: 

34], конструкт hyper-Botoxed уживається для опису обличчя жінки, яка 

надмірно захоплюється "ін’єкціями краси". Новотвір можна пояснити як 

"занадто наколотий ботоксом". 

У текстах досліджуваних романів в утворенні нових слів бере участь 

високопродуктивний у сучасній мові префіксоїд mega-. Здебільшого, за його 

допомогою творяться нові словоформи на основі наявних у мові іменників. 

Нові назви вказують на надзвичайно великі розміри або на особливу значущість 

позначуваного предмета [287: 200]. Зібраний фактичний матеріал засвідчує, що 

префіксоїд mega- сполучається не лише з іменниками, а й зі словами іншої 

частиномовної належності, наприклад: I got up mega-early in order to leave 

myself hours of calm and collected preparation, so I can walk into my college in a 

Zen-like state ready to absorb knowledge like a sponge [336: 47], де mega-early 

означає ‘дуже-дуже рано’; цей приклад ілюструє поєднання префіксоїда mega- 

з прислівником, що надає гіперболічного значення вихідному слову, а названий 

формант функціонує на рівні префіксоїда super-. Іще одна ілюстрація: Now I 

have to sit tight and wait and see whether it translates into mega-orders [Ibid.: 216], 
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тут префіксоїд mega- сполучається з іменником order, а створений у такий 

спосіб конструкт набуває значення (букв.) ‘мегазамовлення’. 

Цікавим є той факт, що слово mega функціонує і як самостійний 

прислівник у значенні ‘дуже, надзвичайно’, наприклад: I’ve got Paris Fashion 

Week coming up. That’s mega important [Ibid.: 225], де прислівник mega посилює 

значення прикметника important (описується тиждень моди у Парижі, який є 

"надзвичайно важливим" для героїні). 

Префіксом питомого походження, який надає значення надмірності, є 

over-. Префікс over- уживається для утворення нових іменників, прикметників, 

дієслів від уже наявних у мові. Слова, утворені таким способом, указують на 

надмірність якогось стану або дії [287: 243]. Розгляньмо декілька прикладів: 

‘Did you think about what I said?’ he asks with an over-casual air [336: 41]; у 

наведеному прикладі префікс over- поєднується з прикметником casual 

‘випадковий, ненавмисний, невимушений’, новоутворене слово набуває 

іронічного значення ‘награно невимушений (тон)’ (хоча насправді герой дуже 

переймається ситуацією); Harry and the girl … were engrossed in their own little 

adrenaline love fest … each following up the other's description with an 

overenthusiastic 'Me too!' [328: 380], цей приклад також демонструє поєднання 

префікса over- із прикметником, новоутворене слово означає ‘надмірно 

захоплений’, автор намагається описати надмірне захоплення героїв один одним 

і за допомогою гіперболічних лексичних елементів створює відповідну 

атмосферу. Той самий префікс сполучається і з дієсловами, наприклад: You’re 

right. I’m probably overthinking it [336: 46], значення виділеного  

слова – ‘надумувати; накручувати себе’. Префікс over- має здатність 

сполучатися з дієприслівниками недоконаного виду: Mum said, taking the 

flowers from me and over-exaggerating her thanks as though she'd just been handed 

the Miss World title [328: 28], у цьому прикладі нове слово вживається  іронічно 

у буквальному значенні ‘занадто перебільшуючи’. 

З-поміж інших словотвірних елементів для утворення нових слів варто 

назвати антонімічний за значенням щодо попереднього префіксоїд  
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micro-. Він уживається для утворення іменників, що позначають дуже маленькі 

розміри або незначущість, наприклад: Today, Ms Nell McNamara,                

micro-entrepreneur, is wearing a black dirndl skirt, red blouse and ballet flats 

[336: 82], де слово micro-entrepreneur (букв. ‘мініпідприємець’) уживається на 

позначення "підприємця-початківця з невеликим бізнесом", а мова йде про 

героїню-бізнесвумен, яка щойно розпочала свій малий бізнес із пошиття і 

продажу жіночих сумочок. 

Префікс arch-, що означає ‘першочерговий; найважливіший’, має, як 

відомо, грецьке походження. Нині він є досить продуктивним в англійській 

мові, особливо у розмовній мові, наприклад: Katie was baffled by her own 

audacity: you tussled with Penny Richmond, arch-martyr, at your peril [332: 143], де 

іменник martyr ‘мученик, жертва’ поєднується з префіксом arch- і позначає 

"найнещаснішу жертву", тобто новотвір має іронічний відтінок значення. 

Префікс perma- має латинське походження, означає ‘постійний’ і стає 

дедалі частотнішим, наприклад: I was picturing someone macho, with a permatan 

and gleaming teeth and a sequinned jockstrap [334: 133]. Слово permatan довгий 

час уважалося сленговим, але у виданні "Оксфордського словника" 2010 року 

це слово воно вже зафіксоване, що дозволяє нам уважати його неологізмом, 

який потрапив із соціолекту до загальновживаної мови, а створено його за 

аналогією до слів на зразок permafrost на позначення ‘коричневого кольору 

шкіри, який забезпечується природною або штучною засмагою протягом 

усього року’. 

Варто згадати ще один префікс латинського походження, а саме semi- зі 

значенням ‘напів-; частковий", який зустрічається в досліджених текстах, 

наприклад: Conall’s risk had paid off: the warmth of his family had convinced her 

that he might just be semi-sane [332: 160]. У цьому прикладі новоутворене слово 

набуває значення ‘трохи не в собі’. Поряд із цим іншомовним префіксом на 

позначення частковості використовується синонімічний питомий напівафікс 

half-. Слова з цим елементом виражають незавершеність або часткову 

достовірність дії або ознаки [287: 125]. Дослідники по-різному кваліфікують 
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такі словотвірні елементи, оскільки вбачають у них ознаки як компонента 

складного слова, так і напівпрефікса [60: 32]. У наведеному прикладі, на нашу 

думку, half- є напівафіксом, оскільки внаслідок семантичного "відриву" цього 

елемента від його повнозначного корелята він набуває значення – ‘неповний, 

недостатній’ і виступає в ролі модифікатора значення другого складника: I can't 

help laughing at his expression, even though I half-want to cry, too [333: 333].        

У нашому випадку префікс поєднується з дієсловом. Слова, утворені таким 

способом, виражають незавершеність, часткову достовірність або вираження 

дії. За контекстом, у реченні йдеться про неоднозначні почуття жінки: з одного 

боку, їй смішно, а з другого – вона хоче заплакати. Новоутворене слово 

означає, так би мовити, ‘частково хотіти’. 

З інших префіксоїдів-запозичень варто назвати також уживається 

словотвірний елемент грецького походження mono- у значенні ‘один; єдиний’. 

В англійській мові він традиційно широко використовується як термінотворчий 

елемент, проте в романах жанру "чикліт" цей префіксоїд уживається для 

побудови слів із загальними значеннями, наприклад: Life was all chat but finally 

realized after my delayed mono-worded answers that I didn’t want to talk [336: 411]; 

They assume it’s to do with associations: if they meet a short mono-browed woman, 

they remember the time that another short mono-browed woman had helped them…  

[332: 12]. Наведені приклади ілюструють уживання префікса mono- з 

прикметниками: mono-worded answer  ‘однослівна відповідь’, mono-browed 

woman ‘жінка з однією бровою’. Уживання таких слів стилістично зумовлене, 

оскільки привертає увагу читача своєю незвичністю, "термінологічністю" 

і новизною. 

Західні дослідники називають слова, утворені з додаванням афіксів із 

класичних мов, неокласичними складними словами, тобто словами, в яких 

одним зі структурних елементів виступає слово грецького або латинського 

походження, яке додається до іншого слова для створення нового слова, яке ще 

не зафіксоване у мові. Досить складно охарактеризувати природу таких 

неокласичних елементів. Деякі мовознавці вважають, що це афікси, які беруть 
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участь у творенні слів афіксальним способом. Водночас на думку німецького 

дослідника І. Плаґа такі елементи варто розглядати на прикладі форманта bio-. 

Як приклади наводяться два слова: biorhythm і biology. За словами названого 

автора, перший приклад показує, що елемент bio- виступає як префікс, а в 

другому прикладі елемент -logy виступає як суфіксом. У такому разі виникає 

проблема, оскільки виходить, що слова на зразок biology складаються з 

префікса і суфікса. Це суперечить усім правилам побудови слова. Існує й інша 

думка, згідно з якою йдеться не про афікси, а про зв’язані корені, тобто не про 

афіксацію, а про словоскладання. Єдина різниця між неокласичними формами і 

власними елементами полягає в тому, що запозичені елементи завжди зв’язані, 

тобто пишуться разом або через дефіс. Саме через цей факт їх іще часто 

називають комбінаційними формами [264: 74]. 

У досліджених текстах уживаються слова з префіксоїдами, запозиченими 

не лише з класичних мов. Префікс uber- був запозичений із німецької мови 

(пор. нім über-). Ю. А. Зацний і А. В. Яков зазначають, що цей префіксоїд в 

американському варіанті англійської мови успішно конкурує з super-, 

утворюючи неологічні іменники. Останнім часом з’являється дедалі більше 

неологізмів із цим словотвірним елементом і в британському варіанті. В обох 

варіантах найчастіше вживається не німецький, а "англізований" варіант 

префіксоїд uber- (без умлаута) [69: 3]. Фактичний матеріал дослідження 

засвідчує обидва варіанта уживання префіксоїда, наприклад: There were two 

editorials about the moral implications of such a deal, and how it might be a sign that 

high-earning individual in the financial world could bond together to form their own 

kind of uber-government, with influence over the policies of other countries [329: 

346], де зазначений новотвір означає (букв.) ‘надуряд, суперуряд’, а мова йде 

про групу фінансово могутніх осіб, які об’єдналися, аби справляти вплив на  

рівні держави. Our is going to be überstylish [338: 40], уживаний неологізм 

описує журнал, над створенням якого працюють героїні роману. 

У романах обраного нами жанру зустрічаються словотвірні елементи з 

різною етимологією і способами сполучення з основами. Найчастотнішим 
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посткореневим елементом у досліджених текстах виявився -fest. Ця морфема 

бере участь у номінативному процесі як ономасіологічна ознака, що модифікує 

основу, додаючи до концептуального значення похідного слова ідею великої 

кількості, численності того, що зазначено основою. У поєднанні з  

іменниками -fest набуває значення ‘фестивалю або великого зібрання людей, 

що передбачає особливі дії або має особливу атмосферу’ [307: 566]. Виявлено 

різні способи графічної фіксації слів із компонентом -fest. Зустрічається 

написання новоутворених слів як разом, так і через дефіс: It was bad enough to 

have a room full of books but to make books even more accessible, well, that was a 

downright dorkfest [327: 94], за контекстом мова йде про пересувну бібліотеку, 

яку героїня описує як dorkfest, тобто ‘місце для збору розумників, заучок’;  

I watch Toy story 3 – weepfest, Up – total weepfest – and by midnight I’m on Finding 

Nemo [333: 343], у цьому прикладі іменник weep ‘плач’ поєднується зі 

словотворчим елементом і набуває значення ‘оплакування якоїсь події’. 

Важливо зазначити, що новоутворена лексема вживається стосовно як 

негативних, так і позитивних подій: Didn't you come across his background story 

during your little Google-fest? [Ibid.: 207], де новоутворене слово, яке набуло 

останнім часом широкої популярності, означає ‘безкоштовну  

онлайн-конференцію, організовану спеціально для благодійних організацій, 

малого бізнесу, освітян’; My boss had an inkling I was pregnant – though it was 

after the holidays and annual gorge-fest had been a wild boar short of a Tudor  

banquet [328: 5], у цьому прикладі словотвірний елемент -fest поєднується з 

дієсловом gorge  ‘переїдати’, а новотвір можна перекласти українською мовою 

як, приміром, ‘свято живота’. 

З-поміж інших суфіксоїдів у текстах романів зафіксовано формант -phobe 

і його дериват -phobic. Перший елемент бере участь у творенні іменників і 

надає їм значення ‘людина, яка не любить певні предмети або певних осіб’. 

Другий елемент сполучається з іменниками й утворює прикметники, які 

описують людей, що відчувають сильний необґрунтований страх або відразу до 

чогось [307: 1137]. Розгляньмо приклади: He's such a commitment-phobe, he 
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couldn't even commit to a fucking proposal! [333: 317] – словотвірний елемент 

phobe поєднано з іменником commitment ‘зобов’язання’, утворене слово набуває 

значення ‘той, хто боїться стосунків’;We live in carb-phobic time [328: 80], у 

цьому прикладі словотвірний формант поєднується зі складною словоформою 

carbohydrate ‘вуглевод’, тут мова йде про ті часи, коли люди стали боятися 

вживати вуглеводи через те, що вони сприяють збільшенню ваги, отже, 

неологізм уживається у значенні (букв.) ‘той, хто боїться вуглеводів’. 

Продуктивними останнім часом в англійській мові стали елементи -free. 

Афіксоїд -free вживається для утворення прикметників від іменників, нові 

прикметники вказують на відсутність предметів і явищ, що їх позначають 

вихідні іменники.. Фактичний матеріал засвідчує наявність неологізмів із 

названим афіксоїдом, наприклад: I can understand why he likes his life to be as 

laid-back and as stress-free as possible [337: 94], за контекстом новотвір 

уживається на позначення вільного від стресу життя. 

У ролі префіксоїда виступає названий вище eco-. Він уживається для 

утворення нових іменників і прикметників від уже наявних у мові. Похідні 

слова вказують на зв'язок людини з навколишнім середовищем, наприклад:  

It’s prototype from his new eco-couture collection [334: 317]; She was wearing 

penny loafers, a navy eco-cashmere cardigan that she might have stolen from her 

husband, and buff-coloured, fair-trade chinos that might also have been stolen from 

her husband [332: 233]. Обидва приклади ілюструють уживання префіксоїда з 

іменниками, які у реченнях виступають у ролі прикметників. У першому 

реченні новоутворене слово eco-couture уживається на позначення колекції 

одягу з екологічно чистих матеріалів. Другий приклад також має стосунок до 

текстильної промисловості і позначає матерію – екологічно чистий кашемір.  

У текстах романів "чикліт" знайшов своє функціональне відображення 

інший словотвірний елемент префіксального типу – near-, який уживається для 

створення нових іменників і прикметників, виражає думку про те, що в 

значенні похідного слова наявні майже всі ознаки вихідного поняття, 

наприклад: And then we’re into a blur of hairdryers blasting, … dressed being taken 
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off to go to the loo, sandwiches being delivered, a spray-tan near-disaster (it was 

actually just a blotch of coffee on Annalise’s knee) [333: 353], де новоутворене 

слово означає ‘майже катастрофа’. У даному контексті слово має 

гіперболічне значення, а йдеться про пролиття невеликої кількості кави на 

коліно героїні. 

Високочастотним виявився словотвірний елемент self-, який описує дію, 

спрямовану на себе. Слова з цим елементом описують зазвичай життєву 

позицію людини і якості, які характеризують її особистість, наприклад:  

‘It’s the neurosis of the new millennium. It’s not self-absorption (‘зацікавлення 

власною персоною’). It’s self-addiction (‘нав’язливе захоплення власною 

персоною’). And that’s why’ – he began sputtering – ‘that’s why I wrote about David 

Bushnell’ [329: 93]. 

Фактичний матеріал засвідчує, що такий спосіб словотворення є 

високопродуктивним у романах постфеміністичного жанру. Серед словотвірних 

елементів афіксального зразка належить виокремити суфікси і префікси різного 

походження, а також інші комбінаційні елементи, які виконують               

функції афіксів.  

 

2.1.2. Складні неологізми  

 

Матеріал дослідження засвідчує, що словоскладання виступає другим за 

продуктивністю після афіксації способом утворення нових слів. За допомогою 

словоскладання у романах постфеміністичного жанру утворено, за нашими 

підрахунками, 27 % неологізмів. За структурою компонентів складні одиниці 

романів жанру "чикліт" поділяються на такі типи: 

1) складні слова, утворені з простих основ (lady-garden, sleep-shop); 

2) складно-похідні слова (pool-goer, leg-waxer); 

3) лексикалізовані синтаксичні утворення-холофрази (fake-it-girl,  

fly-on-the-wall documentery, half-in-half-out). 
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Найпродуктивнішим способом творення складних неологізмів у 

досліджених текстах є модель N+N – N, наприклад: Better than looking like I 

keep my lady-garden in the deep freeze [332: 149], lady-garden = lady-garden 

‘лобкове волосся’, шляхом метафоризації архісема слова garden ‘сад’ змінилася 

на ‘волосся’, в той час як функціональна сема первинного значення 

‘рослинність’ лишилася; Or maybe I was sleep-shopping! [334: 161] – тут       

sleep-shop = sleep + shop – ‘займатися онлайн-покупками уві сні‘ (йдеться про 

різновид психічного розладу); I even did shark-cage diving in Capetown, not to 

mention a hot-air balloon trip [328: 245], де shark-cage diving = shark + cage – 

‘вид екстремальних розваг, коли клітку з людиною занурюють у воду з 

акулами’. 

Інші композити, утворені за цією моделлю, представлені неологізмами, 

другий компонент яких виражений віддієслівними агентивними іменниками, 

наприклад: the three Kevins, the hilarious Bulgarian leg-waxer,  

her hilarious friend and the tall silent woman who, in retrospect, belonged to no one 

[332: 148], leg-waxer = leg + wax(er) – ‘людина, яка видаляє небажене волосся 

на ногах за допомогою воску’; Her fellow pool-goers apparently disagreed 

[337: 88], де pool-goer = pool + go(er) – ‘постійний відвідувач басейну’; Phil 

Preston, my boss and fish-fryer extraordinaire, looks at his watch [336: 1], тут 

fish-fryer = fish+fry(er) extraordinaire – ‘майстер-гурман із приготування риби 

на грилі’. 

Серед інших моделей утворення складних неологізмів-іменників, у яких 

бере участь іменник із агентивним суфіксом, вирізняємо модель  

Num+N – N. Таким способом утворено неологізм zero-consumer: Tom and I have 

taken the decision to be zero-consumers, or as near as possible [334: 114],  

zero-consumer = zero + consumer – ‘людина, яка майже не витрачає грошей на 

свої потреби’ (бо необхідне вона зазвичай отримує шляхом бартеру).  

Особливу групу складних слів-іменників представлено лексичними 

одиницями, в яких перший компонент є дієсловом,  

а другий – прислівником. Другий компонент таких неологізмів має здатність до 
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широкої сполучуваності з дієслівними основами, тому кількість таких одиниць 

весь час зростає [105: 74], наприклад: Franklin and Mary-Jane fronted each other 

in a hostile face-out [331: 439], іменник face-out набуває значення ‘поза, коли 

співрозмовники стоять обличчям один до одного’; I head over to the hob and 

start a quick tidy-up [333: 34], де tidy-up означає ‘прибирання’. 

З іншого боку, такі елементи можна вважати конверсивами – новими 

словами, утвореними шляхом переходу однієї частини мову в іншу. Тобто 

спосіб створення таких неологізмів можна пояснити переходом фразового 

дієсліва в іменник: Ph V – N. 

Менш продуктивною виявилася модель Adj+N – N. Такий спосіб 

утворення неологізмів викликає найбільше суперечок серед науковців, оскільки 

розмежування таких елементів на складні слова і словосполучення у більшості 

випадків має спірний характер. Ми відносимо неологізми, утворені за моделлю 

Adj+N – N, до складних слів, оскільки вони характеризуються функціональною 

і семантичною цілісністю, наприклад: … and she got on her high horse and said 

why should she support throwaway consumerism just for one  

night? [334: 293–294], throwaway consumerism уживається на позначення 

‘надмірного споживання товарів, коли замість того, аби полагодити якусь річ, 

люди купують нову’; 'A peacock', she suggested. 'A fashion victim? A fop?  

A banty-cock?" [332: 127], неологізм banty-cock у даному контексті набуває 

значення ‘людина, яка зазнається’. 

Основна маса прикметників у романах жанру "чикліт" утворюється за 

такими моделями: Adj+PI, Adj+PII, N+PII, N+Adj. Найчисельнішою групою 

прикметників виявилися складні слова, утворені шляхом поєднання 

прикметника з дієприкметником минулого часу (Adj+PII – Adj), наприклад: 

Mervyn, a short fake-tanned tyrant, stared at Grainne, his mouth curled into a sneer 

[Ibid.: 131], fake-tanned описує людину як ‘ту, що має штучну засмагу’; 

He bounded off the bed and stalked, rigid-necked, from the room to nurse his 

grievance in his basket [Ibid.: 447], rigid-necked позначає людину з закляклою 

шиєю; When he and his three big-haired, craggy-faced, liver-damaged compadres 
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left for Germany, she'd be very grateful [Ibid.: 35], craggy-faced – ‘той, що має 

грубий втраз обличчя’; He had dropped her like a hot potatoe when he took up with 

the fragrant, large-bosomed Kati [Ibid.: 448], де за контекстом large-bosomed 

описує дівчину як ‘ту, що має великі груди’. 

Наступною за чисельністю є група прикметників, утворених за моделлю 

Adj+PI – Adj. Здебільшого в таких словах уживається дієприкметник 

теперішнього часу looking. 

Структурно складні слова, утворені за моделлю Adj+PI – Adj, виражають 

якість, властивість через складання компонентів, семантичні відносини між 

якими відповідають синтаксичним відносинам між дієсловом і предикативним 

членом [39: 53]. Прикладами таких складно-структурних утворень у наших 

романах є: I turn to see a bubbly-looking girl with a pink with a pink scarf tied in 

her hair approaching us with the TV-camera guy [333: 254], bubbly-looking  

girl – ‘дівчина з веселим виглядом’; Within five seconds I’m in the corridor. Ten 

seconds, through the deserted lobby, avoiding the eye of the disconsolate-looking 

barman [Ibid.: 283], disconsolate-looking man – ‘чоловік із засмученим виглядом’; 

But all I saw lots of shouty meatheads with saucer-like pupils, and trashy-looking 

girls necking vodka straight from the bottle [331: 60], trashy-looking girl – ‘дівчина 

з неохайним виглядом’; He’d travelled all over and done an impressive varuity of 

jobs from teaching physics to being a nanny in a progressive-thinking family in 

Vancouver [332: 23], де progressive-thinking family – ‘родина з           

прогресивним мисленням’; My handbag-buying has been severely curtailed in 

recent years [336: 12], handbag-buying = handbag + buying – ‘купівля сумок’;. 

Найпродуктивнішими виявилися складні прикметники з другим 

компонентом – -looking, які, очевидно, можуть утворюватися без будь-яких 

обмежень. Словотвірна модель зразка disconsolate-looking за своїми  

структурно-семантичними особливостями подібна до високопродуктивних 

предикативних словосполучень на зразок looking disconsolate. За структурою 

перший компонент – просте або похідне слово, за семантикою – зовнішня 

ознака особи, предмета чи явища [54: 2]. 
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Компонент -looking сполучається з прикметниками різної семантики: 

прикметниками, що вказують на схожість об’єктів; на позначення зовнішнього 

вигляду референта; на позначення додаткових характеристик  

об’єктів [Ibid.]. 

Синонімічне значення щодо складних слів з елементом -looking мають 

складні слова з компонентом -like. Семантичні класи іменників, з якими 

сполучається компонент -like, вирізняються більшим розмаїттям [170: 7].  

У наших прикладах представлені іменники на позначення, зокрема, тварин: 

Magnus is sweet and puppy-dog like, he's almost irresistible [333: 347], puppy-dog 

like – ‘піддатливий, залежний’, у цьому випадку відбувається зміна архісеми та 

актуалізація асоціативної семи, розвиток семантики спричинили периферійні 

вихідні семи ‘маленький’, ‘залежний’, архісема ‘тварина’ змінилася на 

‘людину’; посуду: all I saw lots of shouty meatheads with saucer-like pupils 

[331: 247], де saucer-like – ‘огрядний’, як і в попередньому прикладі, відбулися 

зміни у структурі слова, асоціація зі словом saucer відбувається за формою  

предмета – ‘круглий’, ‘великий’, архісема ‘предмет’ змінилася на ‘людину’; 

філософських (релігійних) понять: I got up mega-early in order to leave myself 

hours of calm and collected preparation, so I can walk into my college in a Zen-like 

state ready to absorb knowledge like a sponge [336: 47], Zen – ‘дзен’ (одна з 

найважливіших шкіл китайського і всього східноазійського буддизму, вчення 

про просвітлення); у цьому контексті неологізм Zen-like описує стан дівчини, 

яка вступила до коледжу дизайну і готова повністю присвятити себе навчанню. 

Семантика компонентів -looking, -like несе в собі вказівку на зовнішні 

властивості описуваних подій, осіб, предметів, явищ тощо. Проте зміст 

складно-структурної лексеми загалом визначається концептуальною 

семантикою першого компонента, який виявляє іманентні якості об’єкта, що 

описується, при яких його оформлення стає другорядним [170: 7]. 

У художніх творах письменники використовують складні утворення з 

компонентами -looking, -like коли йдеться про приблизність, у зв’язку з чим 

подібність не виражається, а створюється внаслідок зіставлення семантичних 
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концептів. Морфологічна стислість складних утворень із елементами  

-looking, -like зумовлює міру їхньої вживаності, забезпечує динамізм розповіді, 

а також легкість декодування одержуваної інформації [Там само]. 

У романах також знайшли своє відображення складні прикметники, 

утворені за моделлю N+PI – Adj, проте кількість таких лексем незначна, 

наприклад: "Impressive, eh?" – "Mind-numbing, speech-robbing, breathtaking" 

[336: 115], де speech-robbing – ‘той, від якого відбирає мову’. 

Частотнішими у романах виявляються прикметники, які утворилися за 

допомогою додавання дієприкметника минулого часу до іменника (модель 

N+PII – Adj), наприклад: when he and his three big-haired, craggy-faced,  

liver-damaged compadres left for Germany, she'd be very grateful [332: 35],  

liver-damaged compadres (іспанське слово із значеннями ‘кум;  

приятель’) – ‘товариші з хворою печінкою’; I could just make out the tip of a  

back-combed bouffant hair-sprayed head [328: 49], де hair-sprayed  

head – ‘оброблена лаком для волосся голова’.  

У текстах романів трапляються прикметники, утворені за моделлю   

N+Adj – Adj: Mind you, he'd further to come, ego-wise, having been sequestered in 

the bleak back-arse-of-beyond of Pokey [332: 213], ego-wise – ‘той, що пізнав 

себе’; And at least he hadn't told her to be fashion-forward (although would a 

straight man even know such a term?) [Ibid.: 116], fashion-forward – ‘той, що сам 

створює моду’; This new carbon-thingy client sounds cool [334: 155],           

carbon-thingy – ‘той, що пов’язаний із вуглецем’.  

Прикладом іншої моделі творення прикметників служить неологізм 

falling-down drunk. Ця інновація створена за моделлю PI+Adj – Adj, але її 

характерною особливістю є те, що дієприкметник виражений фразовим 

дієсловом. Розгляньмо, як функціонує ця лексема у контексті: everyone agreed 

that if they were going to be accused of binge-drinking they might as well get the 

most out of it and get proper falling-down drunk [332: 150], get falling-down drunk 

уживається на позначення стану алкогольного сп’яніння, коли людина ледь 

тримається на ногах. 
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Найменш частотними у романах виявилися складні слова, утворені за 

моделлю Adj+V – V, наприклад: Riley dropped Mum home to Glendalogh; she’d 

drunk too much at dinner and had come over all emotional and drunk-dialled Father 

[328: 462], drunk-dial – ‘телефонувати напідпитку’; They each reflectively  

fake-smiled [337: 301], де fake-smile – ‘нещиро посміхатися’. 

Отже, фактичний матеріал дослідження засвідчує, що складні неологізми 

здебільшого представлені складними іменниками і прикметниками. 

Найпродуктивнішими моделями виявилися N+N – N, Adj+N – N, Adj+PI – Adj, 

Adj+PII – Adj, N+PII – Adj, N+Adj – Adj. Окрему групу неологізмів становлять 

складні слова синтаксичного способу творення, але кількість фіксацій таких 

одиниць у романах жанру "чикліт" незначна. 

 

2.2. Неологізми з "нерегулярним" способом словотвору 

 

Термін "нерегулярний" спосіб словотвору був уведений  

В. І. Заботкіною [64: 35]. За допомогою "нерегулярних" способів словотвору в 

досліджених нами текстах утворено 18 % неологізмів. Серед "нерегулярних" 

способів словотвору найпоширенішим є телескопія (телескопізми складають  

9 % від загальної кількості неологізмів). Під телескопією розуміємо 

самостійний спосіб словотвору в англійській мові, а саме злиття двох або 

більше усічених ("уламків") основ або слів, а також злиття повного 

слова/основи з усіченням (уламком), унаслідок чого утворюється нове  

слово – телескопічна одиниця, яка повністю або частково поєднує значення всіх 

його структурних компонентів [61: 182].  

Телескопія – відносно новий спосіб словотвору, який здебільшого 

стосується утворення назв, поширених у різних галузях науки і техніки. Проте 

останнім часом за допомогою телескопії утворюється дедалі більше лексичних 

інновацій. Доказом цієї тези слугують дослідження останніх років, в яких 

дедалі більше уваги приділяється телескопії як "одному з найпродуктивніших 

способів англійського словотворення" [105: 13].  
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Кількість телескопних слів увесь час збільшується, тому цей спосіб 

словотвору вже не вважається другорядним. Багато таких слів не зареєстровані, 

читачі і слухачі можуть зрозуміти їхнє значення, спираючись на контекст. 

С. М. Єнікєєва підкреслює комплексний характер телескопії, оскільки в 

процесі формування телескопізмів беруть участь і механізми стягнення основ 

(які є провідними в словоскладанні), і механізми скорочення, фрагментації слів 

(що є типовими для формотворення). Механізми утворення телескопізмів 

мають багато спільного зі словоскладанням. По-перше, в основі утворення 

телескопізмів і складних слів лежать вільні лексичні одиниці. По-друге, у 

семантичному плані обидва способи словотвору становлять універбацію, тобто 

конденсацію семантики сполучення слів у межах одніє лексичної одиниці.     

По-третє, основу зв’язку між компонентами як композитів, так і телескопізмів 

складає співположення основ [61: 432]. 

У лінгвістиці виділяють такі послідовні етапи утворення телескопічних 

слів, які відбуваються за умови наявності двох вихідних елементів як 

скорочення однієї або двох основ та складання скорочених основ. В англійській 

мові розрізняють таку класифікацію телескопічних слів відповідно до їхнього 

структурного типу: повні телескопічні слова, часткові та гаплологи, або 

"накладні" телескопізми [13: 184; 44: 83]. 

У нашому корпусі досліджених одиниць основна кількість телескопних 

слів представлена частковими телескопізмами. Часткові телескопічні слова 

утворюються шляхом поєднання цілого слова з фрагментом іншого за такими 

моделями: 

1. телескопізми, які утворюються сполученням цілого першого компонента 

з кінцевим компонентом другого (ab+cd—abd); 

2. телескопізми, які утворюються сполученням початку  

фрагмента першого слова цілим другим компонентом  

(an+cd – acd) [168: 38]. 

У текстах романів жанру "чикліт" зафіксовано телескопізми, утворені 

обома способами, наприклад: Wikipedia [337: 89] = wiki + encyclopedia. Слово 
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wiki запозичене з гавайської мови, де воно означає "швидкий’. В англійській 

мові слово набуло іншого значення, а саме ‘вебсайт, наповнення якого може 

змінювати або доповнювати кожен користувач у будь-який час’. У такий 

спосіб нове слово має значення ‘енциклопедія, де кожен користувач може у 

будь-який час змінювати або доповнювати інформацію’ [див. 325]. 

Іще один приклад: volumetastic = volume + fantastic – ‘той, що має 

фантастичний об’єм’.  

У творенні телескопних слів бере участь розмовна лексика, наприклад: 

celebtastic = celeb (від celebrity) + fantastic – ‘зірково-фантастичний’. Лексичні 

одиниці з елементом fantastic здебільшого використовуються для утворення 

складних прикметників і додають першим компонентам гіперболічного 

значення, наприклад:  

‘Hey you know, Anna, thanks, man, for that Candy Grrrl big hair mousse,’ 

Shake said, It’s the gear. Volumetastic [331: 180] (‘надзвичайно великий’); Well, it 

was obvious: clearly she was more in thrall to that glittering, celebtastic world than 

she’d realized [Ibid.: 28], у цьому разі подібне до попереднього за формою слово 

має значення (букв.) ‘надзвичайно славнозвісний’;  

Infomercial = info (від information) + commercial – ‘довга реклама по 

телебаченню, яка надає багато інформації про предмет, тому виникає 

враження, що це не реклама’, наприклад: Were you in an infomercial, by  

any chance? [328: 256]; 

Yogacise = yoga+exercise – ‘тренування з йоги’, наприклад: Janice and 

Martin were in the car already, coming back from Yogacise [334: 188], остання 

лексема також може виступати у ролі дієслова; 

Gorillagram = gorilla+telegram – ‘жартівливе привітання до дня 

народження або іншого свята, яке доправляє людина, перевдягнена в горилу, 

наприклад: ‘A singing telegram?’ asks the man in steel glasses suspiciously. ‘Like a 

Gorillagram?’ I offer. ‘Only singing’ [333: 25]. 
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Bridezilla = bride + Godzilla – ‘наречена, яка занадто переймається 

підготовкою до весілля’, наприклад: Oh my God, Poppy, are you turning into a 

bridezilla at last? [Ibid.: 302]. 

Bridesmaidzilla = здогадно від bridesmaid + Godzilla – ‘дружка, яка 

надмірно контролює підготовку до весілля, ніби свого власного’, наприклад:  

I'll help. I'll be a bridesmaidzilla [Ibid.: 302]. 

Також телескопічні слова утворюються шляхом злиття початкового 

"уламка" (апокопи) одного слова з кінцевим "уламком" (аферезою) іншого, 

наприклад: moob = man + boob – ‘груди чоловіка, які за формою нагадують 

жіночі’, – I looked him up and down, disgusted. You have moobs [328: 167].  

Отже, зазначені приклади підтверджують тезу Ю. А. Зацного про те, що 

телескопія створює умови для появи нових словотвірних елементів шляхом 

виділення "осколків" (як правило, кінцевих), що входять до складу 

телескопізму. Такі словотвірні елементи починають виділятися внаслідок 

створення цілого ряду неологізмів за аналогією до слова-зразка [69: 56]. Серед 

прикладів можна виокремити такі: yogacise, pilatecise, cardiocise, fabutastic, 

volumetastic, bridezilla, groomzilla, girlfriendzilla тощо. 

Телескопія дозволяє виражати поняття, якими б складними вони не були, 

у межах одного слова. Проте прагматична значущість цього способу 

словотвору визначається не лише формальною зручністю, а й експресивністю 

похідних телескопізмів. Фонологічна незвичність форми телескопізмів, 

насиченість змісту цих новоутворень роблять їх експресивними, емоційними.  

А це, у свою чергу, надає оригінальності, виразності, яскравості 

висловлюванням мовця, який їх уживає [61: 432]. 

Серед інших нерегулярних способів утворення неологізмів у нашій роботі 

ми виокремлюємо редуплікацію. Цей спосіб утворення нових слів виявився 

менш продуктивним порівняно з телескопією і складає 3,2 % від загальної 

кількості неологізмів. 

На думку Л. М. Чумак, редуплікація – це повтор, подвоєння одиниць 

різних мовних рівнів через повне або (частіше) часткове повторення кореня, 
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основи або всього слова, без зміни або з деякою зміною їх звуку, складу, і є 

способом створення нових слів, фразеологічних одиниць, синтаксичних 

конструкцій, що можуть передавати граматичне значення з семантичним 

посиленням і/або експресивним увиразненням цих одиниць [див. 200].  

Редуплікати за морфофонетичними характеристиками поділяють на дві 

категорії: 

1. повні редуплікати, утворені шляхом ідентичного повтору базового 

елемента; 

2. часткові редуплікати, утворені шляхом повтору базового елемента у дещо 

видозміненому вигляді. 

Повна редуплікація полягає у точному копіюванні морфофонемного 

образу основи і його відображення у вигляді редупліканта, внаслідок чого 

зазвичай з’являється нова лексична одиниця зі значенням, відмінним від 

основи. В інших випадках редуплікат виконує роль інтенсифікатора значення 

основи [див. 201]. 

У нашій роботі слова-повтори представлені як повними, так і частковими 

редуплікатами. Прикладом повної редуплікації в романах жанру "чикліт" 

виступає, приміром, прикметник nicey-nicey ‘награно привітний’, утворений 

шляхом повтору повнозначних елементів, наприклад: She’s all nicey-nicey 

[334: 257]. У такий спосіб, завдяки повторенню, утворилася лексична одиниця з 

дещо зміненим значенням вихідного слова nice. 

Кількість часткових редуплікатів, представлених у текстах 

постфеміністичних романів, більша. Серед цієї групи слів-повторів за типом 

морфемного варіювання розрізняють: редуплікати з чергуванням голосних 

звуків і редуплікати з чергуванням приголосних звуків. 

Часткова редуплікація, так само, як і повна, веде до появи повністю нової 

лексичної одиниці або інтенсифікує значення основи. 

Редуплікати першої групи представлені звуконаслідувальними 

повтореннями. В нашому дослідженні звуконаслідувальні повтори 

представлено вигуком bish-bash-bosh – наприклад: Ten seconds it took him to 
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write this; no agonizing, no soul-searching, just bish-bash-bosh and it was  

done [332: 311]. Це так звані "слова-відлуння", побудовані за принципом 

ономатопеї. Цей приклад викликає зацікавлення, оскільки він, на відміну від 

більшості слів-повторів, являє собою триплікат і позначає швидке і вдале 

виконання якогось завдання – ‘раз, два, три і кінець’. 

Інша підгрупа редуплікатів, утворених шляхом чергування голосних, 

містить слова зі стандартної лексики і видозмінений за принципом чергування 

голосних елемент, який зазвичай виконує функцію посилення, наприклад:  

Matt and Maeve were roused gently from their slumber and welcomed into the day by 

a Zen alarm clock, a plinky-plonky affair, which sounded like Tibetan goat  

bells [Ibid.: 48], де слово plinky означає ‘дзвінкий’, а слово-повтор plonky його 

посилює, додає емоційно-експресивного відтінку значення. 

У романах жанру "чикліт" також зустрічаються редуплікативи з 

чергуванням приголосних звуків. У нашому випадку слова-повтори цієї 

підгрупи представлені редуплікативами, які не містять вільних морфем. 

Здебільшого це слова-ономатопи. У таких словах складові елементи позбавлені 

лексичної мотивації, вони несуть лише звукову символіку, наприклад: If I’m 

ever going to consider myself rufty-tufty, international business woman, then I must 

learn to do this things by myself [336: 278], rufty-tufty – "сильний у професії" (tough 

and professional). 

Ще одна група редуплікатів представлена словами з розширеною 

морфемною структурою, наприклад: That's a co-inky-dinky [328: 325], тут слово 

co-inky-dinky є розмовним еквівалентом слова coincidence ‘збіг’. 

У досліджених текстах було визначено лексичні інновації, які утворилися 

"штучно". Частка таких слів складає 5,2 % загальної кількості неологізмів. 

Переважно це слова, стосовні сучасних комп’ютерних технологій, які стали 

загальновживаними. Здебільшого це власні назви, які з плином часу стали 

загальними (епонімами). Власні імена, хоча вони й зараховуються до розряду 

повнозначних лексичних знаків, протиставляються останнім як за своїм 
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значенням, так і за сферою та обсягами реалізації, займаючи периферійне 

положення в лексиці будь-якої мови. 

Творення будь-якого епоніма передбачає певну зміну значення слова. 

Дуже часто для створення епоніма береться певна власна назва: визначне ім’я, 

міфічний або історичний герой, географічна назва, назва бренду тощо, значення 

яких розширюється, виходячи за межі конкретного слова, у такий спосіб власна 

назва стає загальновживаний словом [271: 15]. 

Якщо серед іменників конкретні загальні імена є центральною 

семантичною категорією, то саме тому, що вони володіють двома 

властивостями: означати (франц. signifier у Є. Куриловича) і позначати 

(désigner), у них є певний семантичний зміст і в той же час вони застосовні до 

реальних об’єктів. Загальні імена мають повну семантичну структуру 

[106: 252]. Власні імена, на відміну від загальних, обмежуються однією 

функцією – позначення, що дозволяє їм тільки розрізняти, ідентифікувати 

позначувані предмети, особи, без вказівки на якісну, змістовну характеристику 

індивідуума або одиничного предмета, факту. 

Основним недоліком власних імен є "нездатність" виражати узагальнене 

поняття; їхня роль у мові суто називна, через що їх називають 

"розпізнавальними знаками" [276: 73].  

Розгляньмо детальніше процес переходу власних назв, а саме 

найменувань торгових марок, до слів загального вжитку. Назви торгових марок, 

які стали загальновживаними словами, є позначеннями певної категорії товарів 

або послуг, які виробляються або надаються під ними. Серед причин переходу 

назв торгових марок до слів загальновживаних можна виокремити такі: 

1. відсутність такого товару або послуги до появи торгової марки; 

2. відсутність у мові слова на позначення такого предмета або послуги.  

3. тривала відсутність конкурентів у торгової марки [див. 198]. 

Так, неологізм Google походить від слова googol, що є словесним 

еквівалентом математичного числа 10
10

, в якому автори Сергій Брін і Ларрі 

Пейдж припустилися орфографічної помилки. У 2006 році конверсив слова, а 
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саме дієслово to google увійшло до Оксфордського словника і словника Меріам 

Вебстер зі значенням ‘вводити слова у пошукову систему Google з метою 

пошуку інформації’ [307: 670]. У листопаді 2009 року американська компанія 

Global Language Monitor розмістила слово Google на сьомій сходинці рейтингу 

"Слова десятиліття" [див. 317]. Неологізм Google став найпоширенішою 

інновацією в творах постфеміністичного жанру і зустрічається в усіх 

досліджуваних текстах, здебільшого у формі дієслова (пор. сучасне укр. розм. 

(про)гуглити): I won’t admit I Googled’ green worthy present recycle environment 

lentils giftwrap [334: 10]; I google at the pages in amazement [Ibid.: 85]; Annalise 

had Googled emerald rings [330: 58]; Yes! Google him! George stood up [332: 371]; 

Had youin fact already Googled him? [333: 55]; He checked and rechecked his         

e-mails, his Amazon ranking, his Google ranking, and looked up his name on any 

possible   media-related websites [329: 290]; I'd received two similar letters already 

and I'd Googled the symbol [328: 2].  

Приклади демонструють різні варіанти написання неологізмів. Можна 

зробити припущення про те, що орфографічне оформлення зумовлюється 

частковим збереженням за лексичною інновацією характеристик власної назви 

у сприйнятті певної частини носіїв мови. 

Неологізм Skype має схожу історію появи. Слово Skype утворилося за 

допомогою скорочення Skyper (SkyPeertoPeer) до Skype шляхом випущення 

останньої літери. Дехто з дослідників вважає, що способом творення цієї 

інновації є своєрідна телескопія Sky peer to peer = Skype. Авторами цього слова 

стали Янус Фріс із Данії та Ніклас Зеннстрем зі Швеції (Janus Friis, Niklas 

Zennström), які створили його у 2003 році. Спочатку слово Skype не мало 

конкретного значення, що створювало багато проблем для споживачів під час 

його тлумачення. Проте згодом, коли сервіс набув великої популярності, слово 

стало загальною назвою [див. 323]. Зараз слово Skype зареєстроване у 

словниках, зокрема Оксфордський словник надає таке пояснення неологізму: 

‘телефонна система, яка працює за допомогою прямого зв’язку між 

користувачами в Інтернеті без залучення центрального сервера’ [307: 1444]. 
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Завдяки конверсії неологізм Skype може виступати у формі дієслова, наприклад: 

She still Skypes me every day from Boston for calculus and Mandarin practice [334: 

108], I'll be staying up till two or three, always happy to Skype from home [330: 

167]. 

Неологізм Ebay був створений П’єром Омідьяром на позначення 

"Інтернет-аукціону" у 1995 році. Спочатку П. Омідьяр назвав свій продукт Echo 

Bay Technology Group, але така назва не прижилася, тому він придумав 

скорочену назву [див. 299]. Зараз слово фіксується у словниках, зокрема в 

Оксфордському словнику воно має значення ‘вебсайт в Інтернеті, де люди 

можуть виставляти товари на аукціон’ [307: 481]. Для носіїв мови слово не 

лише позначає торгову марку, а й завдяки конверсії має різну частиномовну 

належність, наприклад: eBaying, eBayer або to eBay: My parents bought me and 

expensive suit for graduation and after it was over I eBayed it without telling them  

[330: 546]. У проаналізованих текстах також зустрічається вищеназвана 

інновація, наприклад: where Minnie is doing Play-Doh and I’m idly  

eBaying [334: 106].  

Явище переходу власних назв у загальновживані спостерігається не лише 

на прикладі слів тематичної групи комп’ютерних технологій. Зустрічаються 

також слова на позначення предметів побуту. Серед прикладів таких інновацій 

можна виокремити неологізми onesie і jiffy bag. 

Onesie – це назва торгової марки, під якою випускає дитячі комбінезони 

компанія Gerber Childrenswear. З часом слово увійшло до лексикону багатьох 

носіїв мови, стало загальновживаною назвою зі значенням ‘дитяче боді, 

комбінезон для немовлят’. Цікавим є той факт, що у 2012 році у світі набули 

популярності комбінезони для дорослих, які в англійській мові також отримали 

назву onesie. У текстах романів неологізм уживається у першому значенні, 

наприклад: Sidney was asleep, dressed in a blue onesie in a blue crib in a blue room 

with a wallpaper band of yellow ducks encircling the ceiling [Ibid.: 73]. Miranda 

gave her recommendations for putting together the perfect layette: short-sleeved 

onesies, long-sleeved onesies… [338: 87]. 
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Подібних змін зазнає назва торгової марки Jiffy Bag, під якою 

виготовляється пакування для безпечного перевезення товарів.  

Як загальновживана назва jiffy bag уживається на позначення товстого, м’якого 

конверта, що використовується для пересилання крихких речей, наприклад: 

Angela dumps a jiffy bag in front of me [333: 300]. 

Серед епонімів, які з’явилися внаслідок переходу назв торгових марок у 

загальновживані слова, виокремлюємо лексему aga. Слово Aga зафіксоване в 

Оксфордському словнику як торгова марка, яка позначає печі з Британії, 

зроблені з суцільного заліза, використовані для обігрівання  

приміщень [307: 28]. Про перехід до розряду загальновживаної лексики 

свідчить "декапіталізація" слова, тобто його написання з малої літери, 

наприклад: she closed the kitchen cabinets and went to the aga for my  

Breakfast [327: 61].  

Слова, утворені за зразком onesie, jiffy bag, або aga, деякі дослідники 

називають словами, які утворилися шляхом "узагальнення". До цієї ж групи 

слів можна віднести загальновідомі зразки kleenex і xerox [196: 24–25].  

Іншим продуктивним способом словотвору в контексті нашого 

дослідження можна назвати конверсію. За допомогою конверсії у романах 

жанру "чикліт" утворено, за нашими підрахунками, 2,6 % неологізмів. 

Конверсія притаманна англійській мові завдяки її аналітизму.  

Л. Алефіренко зазначає, що при утворенні нового слова шляхом конверсії 

з твірною основою відбуваються такі зміни:  

1. нове слово отримує всі закінчення, які слугують для утворення 

граматичних форм у новій частині мови; 

2. нове слово отримує іншу синтаксичну функцію; 

3. нове слово отримує нове лексико-граматичне значення [4: 80]. 

Конверсія в англійській мові відбувається за певними моделями. 

В текстах досліджуваних романів виокремлюємо модель N – Adj, наприклад: 

Which I know is really immature and teenager of me [334: 72],  

teenager (ім.) – ‘підліток’; teenager (прикм.) – ‘підлітковий, незрілий’.  
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Серед інших моделей, за якими утворюються конверсиви, вирізняємо 

модель N – V. За такою моделлю утворилося дієслово to text, воно походить від 

іменника text message і означає ‘посилати текстові повідомлення за допомогою 

супутникового зв’язку або мережі Інтернет’ або ‘писати та надсилати    

СМС-повідомлення’ [282: 541], наприклад: Lola gave him an icy stare before 

texting his mother to tell her the good news [329: 118]. Інший приклад ілюструє 

утворення дієприкметника минулого часу від іменника, наприклад: She didn’t 

frown, didn’t smile too largely, her forehead rarely crumpled, just like her Botoxed 

mother [328: 317], Botox – торгова марка, під якою виготовляється  

ботулотоксин – лікарський препарат, що використовується в косметології з 

метою розгладжування зморщок. У цьому контексті слово Botoxed уживається 

як дієприкметник минулого часу, описує жінку (матір), яка користувалася     

цим препаратом. 

До конверсії ми також відносимо новотвори синтаксичного типу, тобто 

лексикалізовані синтаксичні конструкції (голофразис). Цей спосіб 

характерніший для утворення оказіональних слів, проте дедалі частотнішими 

стають випадки утворення канонічних слів у такий спосіб. 

Сьогодні існує чимало питань стосовно їхньої природи, проте сутність і 

статус лексикалізованих синтаксичних конструкцій ще й досі залишаються 

невизначеними або мають дискутивний характер. У лінгвістиці немає єдиного 

загальновизнаного терміна для номінації цих лінгвальних одиниць.  

Дослідники пояснюють це явище їхнім двоїстим характером: з  

одного боку – словоподібністю, а з другого – наявністю певних  

синтаксичних ознак [6: 7].  

М. І. Задорожний визначає їх як голофразис, при якому декілька слів 

зливаються в одне, причому кожне фонетичне слово зберігає при цьому свій 

наголос [65: 38]. Т. В. Попова і Л. В. Рацибурська називають такий спосіб 

словотвору інтеграцією – "утворенням нового слова на основі словосполучення 

або цілого речення шляхом ліквідації пропусків між ними" [137: 109].  

І. Г. Ольшанський уважає ці конструкції універбацією, під якою розуміється 
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перетворення синтаксичного комплексу (словосполучення, речення) на 

цільноофрмлене слово-універб. Уся розмаїтість підходів до вивчення проблеми 

утворення та функціонування лексикалізованих синтаксичних конструкцій 

відбивається у різноманітності термінів, що застосовуються для найменування 

цих одиниць, з-поміж яких вирізняють: складні слова з внутрішнім 

синтаксисом, зрощення, слова-фрази, складні слова синтаксичного типу, 

цитатні слова, або голофразис, словоречення , полікомпонентні лексичні 

одиниці , синтаксичні композити, голофрастичні композит-комплекти, 

"композитоїди", універбати-речення [див. 58: 60]. 

Трансформація синтаксичних одиниць у лексичні становить своєрідний 

спосіб словотвору, характерною відмінністю якого є те, що вихідною основою 

для здійснення акту словотворення служить не коренева морфема, а цілий 

синтаксичний комплекс, до того ж механізм формування нової  

лексеми – інтеграція словосполучення або речення – є теж досить своєрідним. 

Процес трансорієнтації синтаксичних одиниць можна також назвати 

лексикалізацією, оскільки його кінцевим результатом є утворення лексичної 

одиниці з усіма характерними для одиниць цього рівня властивостями.                

У кожному конкретному висловленні лексикалізовані синтаксичні одиниці 

функціонально наближаються до слова, оскільки використовуються для 

найменування конкретного предмета або явища з тими чи тими важливими для 

певного акту комунікації ознаками. Незважаючи на різноплановість 

лексикалізованих синтаксичних конструкцій, значна їхня кількість становить 

усталені лексичні одиниці з властивими їм категорійними ознаками. Головними 

ознаками лексикалізованих синтаксичних одиниць є їхнє смислове зрощення, 

фонологічна та графічна цільнооформленість, здатність виступати окремим 

членом речення [58: 12]. 

Аналіз мовних фактів дає можливість стверджувати, що найтиповішим 

функціональним проявом лексикалізації синтаксичних одиниць є ад’єктивація. 

Лексичне значення ад’єктивованої синтаксичної одиниці містить вказівку на 

ознаку. Новоутворення, що функціонально вподібнюються до прикметників, 
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характеризуються наявністю ад’єктивного граматичного значення, 

синтаксичної функції означення або іменної частини присудка, наприклад: I feel 

as if I've been pitched straight into some fly-on-the-wall documentary and they don't 

even know it [333: 106], fly-on-the-wall documentary – ‘документальний фільм, 

відзнятий прихованою камерою’; Matt was out too, on the jar with his team for 

their end-of-week wind-down [332: 171], де end-of-week wind-down уживається на 

позначення відпочинку наприкінці тижня; They were nice to keep asking, her  

co-workers, even though she'd never yet joined them for the end-of-week piss-up 

[Ibid.: 171], у цьому випадку end-of-the-week piss-up – ‘гульня наприкінці 

тижня’; Maeve was curled up in David's bed, half-in-half-out of a dreamy doze 

[Ibid.: 74], де half-in-half-out  означає ‘напівпробуджений’.  

Нерегулярним способом словотвору в романах вважаємо скорочення  

(1,2 % від загальної кількості неологізмів). За допомогою скорочення утворено 

слово blog (weblog), яке означає ‘веб-сайт, основний зміст якого – записи, 

статті або інші форми даних, що регулярно додаються (характеризується 

короткими записами тимчасового значення)’ [78: 24] або ‘блог, віртуальний 

щоденник/сайт’ [282: 74]. Ця лексема повністю асимілювалася в англійській 

мові і нині має деривати, наприклад: She’d seen this disarm-and-attack routine 

before with a particularly aggressive blogger [337: 276]; Thayer Core was a blogger 

on one of those vicious new websites that had popped up in the last few years, 

displaying a hatred and vitriol that wаs unprecedented in civilized New York [329: 

200], де blogger – ‘блогер – людина, яка має власний блог’; For reasons 

unfathomable to him, Mindy’s blog had become more and morepopular [Ibid.: 265], 

Reality TV, blogging, commentators, it’s the culture of the parasite [Ibid.: 96].  

До скорочень можна віднести абревіатуру 3D (three  

dimensional – ‘тривимірний’), наприклад: Inside the rim were pinhead-sized 

colored lights. It was a 3-D projection screen [Ibid.: 253], 3-D projection  

screen – ‘тривимірний екран’. Особливістю таких абревіатур є те, що 

компонент, виражений числівником, замінюється на число, наприклад: 5GL 
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(Fifth Generation Language), 4WS (four wheel steering), 6DOF (six degrees of 

freedom) тощо. 

Окрім нових слів на позначення сучасних технологій, у романах 

постфеміністичного жанру вживаються неологізми-скорочення побутового 

змісту, наприклад: fab від fabulous  ‘дивовижний’: You don’t really stop to look 

around and think fab it is [336: 7]; full-English від full English 

 breakfast ‘повний англійський сніданок’ (тобто з "традиційними" беконом і 

яєчнею): One of the cafes does an excellent full-English for three quid [Ibid.: 275]. 

Цікавим видається утворення неологізму mani-pedi (від manicure, 

pedicure) – процедура догляду за тілом, яка включає манікюр і педикюр. 

Вперше, таке поєднання почали використовувати на Філіппінах у 70–х роках 

минулого століття. Широкого вжитку вираз набув уже в останнє десятиліття. 

Розгляньмо приклад уживання новотвору у тексті: Andy had never picked up 

another copy of Runway from the moment she’d left, but of course it taunted her from 

hair salons, mani-pedi places, everywhere [338: 214]. 

Отже, серед нерегулярних способів словотвору в романах 

постфеміністичного жанру виокремлюємо телескопію, редуплікацію, 

конверсію, перехід від власних назв до загальних і скорочення. 

 

2.3. Семантичні неологізми  

 

Поповнення лексичного складу англійської мови відбувається не лише за 

рахунок входження новотворів. Використання семантичних можливостей 

лексичних одиниць, тобто переосмислення значень уже відомих слів, стимулює 

появу семантичних інновацій. Семантична неологізація є досить продуктивним 

способом поповнення лексики сучасної англійської мови. Це пов’язано, з 

одного боку, з природою людського мислення – здатністю людини 

узагальнювати та систематизувати в слові зразу декілька явищ навколишнього 

світу, з другого боку, зумовлюється внутрішньою тенденцію  

мови – прагненням до економії як лексичних, так і словотвірних ресурсів. Такі 
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процеси, на нашу думку, свідчать про життєву силу самої мови і творчий 

потенціал її носіїв. 

У романах жанру "чикліт" семантичні інновації складають 4 % від 

загальної кількості неологізмів. 

Найпродуктивнішим способом появи семантичних інновацій є  

лексико-семантичний словотвір або вторинна номінація. Особливістю такого 

словотвору є наявність обов’язкових ієрархічних відносин між новим та 

історично попереднім значенням слова, яке виступає прототипом, 

мотивувальною основою семантичної інновації. Зв’язки між новим і 

попереднім значенням базуються на семантичній вмотивованості, виведенням 

нового з вихідного [82: 7]. Унаслідок дії цих механізмів, які ведуть до 

формування нових найменувань, відбувається перекатегоризація вже відомого, 

віднесення його до нової категорії. У зв’язку з цим 

Н. Ф. Алефіренко зазначає, що традиційна категоріальна сітка, яка визначає 

сприйняття навколишнього світу, руйнується і виникають нові 

асоціативно-смислові зв’язки і відношення, які перекривають когнітивні 

відношення, змінюють стандартне уявлення про той чи той фрагмент 

навколишнього світу. Дійсність лишається без змін, але через осмислення крізь 

нову призму окремі її фрагменти сприймаються по-новому [5: 51]. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що специфіка семантичних 

неологізмів полягає в тому, що вони виражають різні типи похідних значень, 

розвиток яких може відбуватися різними шляхами: розширення або звуження 

значення; метонімічного або метафоричного переносів. 

Основним типом семантичної трансформації англійської лексики в 

текстах романів постфеміністичного жанру є розширення семантики. Головним 

засобом поширення цього процесу є метафоричне перенесення.  

У контексті нашого дослідження процес метафоризації цікавить нас, 

насамперед, як явище номінативного порядку, спрямоване на поповнення 

лексичного складу англійської мови новими одиницями. У цьому розумінні 

метафора і як процес, який створює нові значення одиниць мови, і як уже готові 
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метафоричні значення становить універсальний спосіб вторинної номінації, 

мета якого – формування нового лексичного значення для позначення нових 

реалій і понять за допомогою перенесення назви з уже наявних реалій і понять 

на нові на основі їхньої подібності за однією або декількома ознаками. 

Специфічність і універсальність метафори полягає в тому, що вона оперує 

образно-асоціативною подібністю, яка відсутня в інших способах вторинної 

номінації. Характер метафори орієнтований не тільки на заповнення лакун і 

номінацію, а й на прагматичний ефект, який вона створює в процесі 

функціонування в мові. 

У ході дослідження ми виявили ряд семантичних інновацій, зміна 

семантичної структури яких відбулася за наступними моделями: зміна архісеми 

та актуалізація функціональної семи, зміна архісеми та актуалізація 

асоціативної семи, зміна периферійної семи. 

Перша модель демонструє тип метафоричного переосмислення, який 

відбувається через функціональну схожість: архісема вихідного значення 

змінюється, а функціональний компонент виявляється в прихованій або явній 

семі, наприклад: There was Pack Your Bags (a cooling gel to zap puffiness and 

under-eye bags), Light Up Life (a light-deflecting concealer pen to  

banish dark circles) and Iron Out The Kinks (a whipped-mousse  

wrinkle-killer) [331: 294]. У цьому прикладі ми спостерігаємо вживання 

семантичного неологізму wrinkle-killer – ‘знищувач зморщок’, в якому архісему 

вихідного значення слова killer – ‘убивця’ – було змінено на ‘косметичний 

засіб’, у той час як функціональна сема первинного значення ‘убивця; той, що 

знищує’ залишилася.  

Друга модель, за якою відбувається зміна архісеми та актуалізація 

асоціативної семи, виявилася частотнішою за попередню в текстах романів 

жанру "чикліт". Про дану модель Н. В. Стратулат пише: "інновації цього типу 

значеннєвих модифікацій спричинили утворення цілої низки нових переносних 

значень в іменних найменуваннях, зокрема у словах на позначення осіб, у яких 

відбивається ставлення до них суспільства і відповідна емоційна 
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характеристика" [162: 72–73]. Проте фактичний матеріал нашого дослідження 

показує, що ця модель бере участь в утворенні слів побутового характеру, 

наприклад: I’m not really a shower sober [337: 344]. 

Аналіз семантичного неологізму shower sober, який означає ‘тверезий як 

скельце’, свідчить про те, що асоціації зі словом shower – ‘свіжий,  

чистий’ – активізувалися в похідному значенні. Крім того, архісема ‘предмет’ 

змінилася на ‘ефект’. Слід додати, що творення такої інновації спричинюється 

не тільки семантичними, а й лексико-граматичними процесами. Так, слово 

sober в англійській мові зафіксоване у формі прикметника і дієслова, проте наш 

приклад завдяки конверсії демонструє вживання цієї лексичної одиниці як 

компонента складного іменника. 

Шляхом аналогічного семантичного зрушення лексема jack-in-the-box 

набула похідного значення у словосполученні jack-in-the-box curls: and a head of 

charming jack-in-the-box curls that spring all the way down past 

 her shoulders [332: 4]. 

Лексема jack-in-the-box позначає ‘іграшку на пружині, яка вистрибує з 

коробки під час відкриття’ [307: 829]. Архісемою цього слова є ‘іграшка’, але 

розвиток семантики спричинили периферійні семи вихідного  

значення – ‘вистрибувати’, ‘пружина’, які стали асоціативними семами похідної 

семеми. У словосполученні jack-in-the-box curls набуває значення ‘кучері, як 

пружини’. Як і в попередньому прикладі архісема ‘предмет’ змінилася на 

‘ефект’. Більше того, відбувається зміна граматичної категорії слова. Інший 

приклад з подібною зміною сем: Andy forced herself to climb out of the luxurious 

tub and made a beeline for the rain-forest shower [338: 224]. Rain-forest shower 

позначає душову систему, до якої входить збільшена насадка верхнього душу з 

аудіо- та світловими доповненнями. Завдяки такій системі досягається відчуття 

знаходження "під тропічним дощем". Таким чином, архісема вихідного 

значення ‘тропічний ліс’ змінилася на ‘ефект тропічного лісу’. Інші приклади, 

утворені за такою моделлю: Andy looked at Olive, who had turned on her  

full-wattage Hollywood smile [338: 192]. Даний приклад ілюструє заміну 
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архісеми ‘предмет’ на ‘людина’, Слово full-wattage ‘повна потужність’ 

поєднується з іменником smile ‘посмішка’ і описує "потужну" (мається на увазі 

щиру і відкриту) посмішку одного з героїв.  

I’ve always been curious about the Big Island during the shoulder season 

[335: 311]. Неологізм shoulder season належить до підмови туризму і позначає 

проміжок часу між високим і низьким сезоном [див. 312]. У цьому прикладі 

активізувалася похідна сема слова shoulder ‘той, що відступає від основного; 

плечовий; бічний’.  

У процесі метафоризації задіяна іще одна модель, за якою відбувається 

зміна периферійної семи при збереженні архісеми. Так, семантична структура 

слова може зазнавати трансформації за умов зміни певних сем, що не належать 

до семантичного ядра лексичної одиниці. Розгляньмо цю модель детальніше за 

допомогою прикладів. 

Поняття Internet bullying позначає ‘образу і залякування користувачів 

мережі Інтернет’, інший неологізм – Internet mogulette – номінує ‘впливову 

жінку-блогера в мережі Інтернет’. Уживання цих лексем у контексті 

проілюструймо такими прикладами: Nowadays, anyone who committed the crime 

of trying to do something with her life became a victim of Internet bullying 

[329: 331], The headline read: INTERNET MOGULETTE AND CORPORATE 

MEDIA SLUT MINDY GOOCH ASSUALTS WORLD WITH MUSINGS [Ibid.: 92]. 

В обох прикладах периферійна сема ‘в реальному просторі’ змінилася на 

іншу – ‘у віртуальному просторі’. 

Отже, в нашій роботі семантичні неологізми представлені 

субстантивними стійкими сполученнями, складними словами. Метафоризації в 

досліджуваних інноваціях підлягає одне зі слів словосполучення. Нове 

значення у слова і словосполучення формується в загальних рисах, оскільки з 

семантичного погляду такі одиниці є нероздільними.  
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2.4. Неологізми-запозичення 

 

Основна маса запозичень, які фіксуються в романах постфеміністичного 

жанру, походить із європейських і східних країн. Здебільшого це слова на 

позначення страв/їжі, що є реаліями країн-донорів. Завдяки глобалізації ці 

страви стали доступними поза межами країни-донора, але зберегли свою 

автентичну назву і в країні-реципієнті. Серед європейських країн-донорів, чиї 

лексичні елементи знайшли своє відображення у романах жанру  

"чикліт", – насамперед Франція та Іспанія. Ці країни відомі в усьому світі також 

завдяки своїм кулінарним традиціям, тож відповідними лексемами 

поповнюються інші мови, наприклад: Brooke had barely gotten the question out of 

her mouth before the car pulled up to the entrance of the Hula Hut, a famous local 

dive reputed to have the best queso (ісп. ‘сир’) north of the boarder [337: 108]; …the 

corn was sprinkled with cotija cheese (котіха – мексиканський сир) [335: 203]; At 

four-thirty a.m., he was seated behind his desk in his home office, a cup of café con 

leche (ісп. ‘кава з молоком’) sitting neatly on a coaster nearby [329: 343]; Three 

pains au chocolat (франц. ‘шоколадне тістечко’) – we'll give them to the patients 

[333: 303]; the poor six-months-away-from-rehab girls scooping out the creamed 

chicken from the choux (франц. ‘заварне тісто’) pastry horns and smearing their 

front [331: 65]. 

Уживання автентичних назв страв, на нашу думку, зумовлене прагненням 

мовця показати свою індивідуальність, скласти враження людини з високим 

рівнем освіти, належністю до "вершків суспільства". 

З італійської мови було запозичене, зокрема, поширене слово pasticceria, 

яке позначає магазин борошняних кондитерських виробів: When she passed the 

Italian bakery at the corner, with its handpainted pasticceria sign there was no way 

to keep herself from walking in [337: 122]. Уживання запозичення у цьому 

прикладі має справляти додатковий ефект, оскільки героїня не змогла пройти 

повз італійську вивіску магазину кондитерських виробів, тобто іншомовне 
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слово виконує певну стилістичну функцію, передаючи колорит        

європейської кухні. 

У ХІХ–ХХ ст. багато італійців емігрувало до Америки. Багато мігрантів 

знайшли себе в ресторанному бізнесі і популяризували італійську їжу.              

Як наслідок, чимало італійських слів увійшло до американського варіанта 

англійської мови, а згодом і до інших варіантів [239: 158].  

Східні мови також виступають постачальниками нових слів до 

англійської мови. Так само, як і запозичення з європейських мов, надходження 

лексичних одиниць зі східних мов представлені чималою мірою словами на 

позначення страв. Найважливішим східним донором лексичних елементів у 

романах жанру "чикліт" виступають мови Індії, пор.: Dinner chez Walsh was 

from the local Indian takeaway and I did well: half an onion bhaji, one prawn, one 

chunk of chicken, two okra fingers (and they’re quite big) [331: 34]; one rhubarb, 

coconut burfi [337: 251], слово bhaji походить із гінді й позначає ‘індійську 

гостру закуску, яка складається з нарізаних овочів, змішаних із гострим 

тістом, і підсмажених в олії’, burfi  ‘пахлава’ походить від перського слова 

barf, яке означає ‘сніг’. Хоча слово має перське походження, у ХVI ст. воно 

поширилося в Індії і Пакистані. 

Запозичення на позначення їжі/страв зі східних мов здебільшого мають 

характер екзотизмів. Проте, на нашу думку, з плином часу і за умов значного 

поширення вони асимілюються в мові на кшталт запозичень pizza або sushi. 

Крім, власне, понять-реалій, знайшли своє відображення і розмовні 

елементи, навіть цілі вирази, наприклад: Bueno. Muy bueno (ісп. ‘Добре. Дуже 

добре’). I reply. How are you? [329: 206]; "Well, que pasa (ісп. ‘що 

відбувається?’)? How's Nuevo? [Ibid.: 205]; Told her it was over, finito                 

(іт. ‘скінчено’) [333: 360]; You know the drill, Bernard, all very casual, mi casa es 

su casa (ісп. ‘мій дім – ваш дім’) and all that [330: 332]. Власне, в таких 

випадках ідеться не про запозичення як такі, а про іншомовні "вкраплення" як 

атрибути "макаронічного" мовлення. 
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Постачальниками слів і виразів такого зразка є переважно європейські 

мови (іспанська, італійська тощо), а іхнє вживання зумовлене стилістичними 

інтенціями автора, спрямованими на надання експресивності мовленню героїв. 

Фіксація в досліджених текстах невеликої кількості запозичень і їхня 

відносна тематична одноманітність зумовлені тим, що в романах 

постфеміністичного жанру здебільшого порушуються питання повсякденного 

життя сучасної жінки, а кількість іншомовних надходжень, стосовних 

побутової сфери, в англійській мові відносно незначна. У мові достатньо 

власних ресурсів для опису повсякденних життєвих ситуацій. 

Отже, матеріал романів постфеміністичного жанру підтверджує тезу  

Ю. А. Зацного про те, що більшість запозичень обумовлюється необхідністю 

позначення нових предметів і понять, заміни розчленованих понять 

нерозчленованими, потребою в експресивних засобах [69: 55] 

Крім того, в романах цього жанру спостерігається активізація вживання 

галліцизмів. Галліцизми, як відомо, – слова або вислови, запозичені з 

французької мови; зазвичай мовці відчувають чужомовність цих елементів у 

своїй рідній мові, бо галліцизми не завжди повністю адаптуються в нових 

мовних системах [285: 69].  

Кількість запозичень із французької мови поступово зростала протягом 

століть. Л. Широль називає декілька причин запозичень із французької мови. 

Використання французької лексики підтримується стереотипним позитивним 

іміджем Франції. Це імідж французького стилю життя, високої культури, 

витонченого смаку в речах, їжі, соціальних відносинах. Це відображається у 

словах і виразах, які зазвичай використовуються носіями англійської мови, 

коли вони хочуть вирізнитися. Французи, в свою чергу, вважають, що вживання 

французької лексики англійцями зумовлене їхнім захопленням французьким 

внеском у розвиток цивілізації, який є беззаперечним [див. 239: 155]. 

Розвинене суспільство, вишуканість і модний стиль – це ті сфери життя, 

якими вирізняються французи. Як наслідок, слова і вирази запозичуються з 
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французької мови носіями англійської мови, аби тішитися французькою 

елегантністю [Ibid.: 156]. 

Коли мова йде про активізацію певних лексичних груп, то зазвичай це 

явище розглядається як реакція носіїв мови на певні події в їхньому житті.  

М. Дудик наводить приклади такого явища: "напередодні жнив  

актуалізується вживання сільськогосподарської лексики, а перед  

виборами – суспільно-політичної" [57: 30]. Проте автор зазначає лише 

активізацію тематичних груп. Уживання французької лексики розглядається 

нами як активізація запозиченої лексики, оскільки автори романів 

використовують слова, запозичені з французької мови, замість лексичних 

елементів власного словника. Слова зберігають свою графіку і фонетичну 

оболонку, коли мова йде про іншомовні "вкраплення"                      

французького походження.  

Під час аналізу зібраного фактичного матеріалу було виявлено, що 

вживання галліцизмів у творах англійських авторів є стилістично обумовленим. 

З одного боку, галліцизми можуть виконувати номінативну функцію. З другого 

боку, велика кількість запозичених слів і виразів, а також вкраплень 

французького тексту в творах входить у систему художніх засобів автора і несе 

на собі особливе стилістичне навантаження, характеризуючи його стиль.  

Дуже часто галліцизм, який використовує той чи той автор, має 

синонімічний відповідник в англійській мові, який є або питомо англійською 

лексемою, або асимільованим запозиченням. Автори романів 

постфеміністичного жанру надають перевагу новим і "престижнішим" словам    

і виразам.  

Так, наприклад, у текстах романів уживаються лексичні одинці 

французького походження, які не зареєстровані в словнику англійської мови і є 

суто французькими лексемами, а саме: I think we need to be a deux, don’t you?  

(у цьому випадку вираз означає ‘бути удвох, наодинці’) [334: 298]; He tore a bit 

off, in a real bon viveur’s (‘людина, яка отримує задоволення від життя’) way, 

and approached [331: 79]; Entre nous, mon ami (‘між нами, друже’) I haven’t a 
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clue. I think they’re stone mad [Ibid.: 245]; En route (‘на шляху’), I called Jacqui 

and invited her along [334: 177]; Entre nous (‘між нами’), I'm dying to find out 

what's going on [332: 3]; Thankfully she seems to have realized what a faux pas 

(помилка, неправильний крок) she's committed [333: 146]; There was a glassy look 

to les yeux (‘очі’), thought Billy [329: 14]; No après-dinner drink (‘дигестив’)? 

[337: 11]; I am permanently surrounded by eau de fish and chips [336: 53]; Black is 

the mode du jour (‘тренд’) and I feel clownish in my yellow [Ibid.: 167]; I can’t tell 

what’s behind his eyes, but I’m assuming that he means me alone rather than la 

famille (‘сім’я’) Meyers en masse (‘гуртом’) [Ibid.: 214]; and read out the latest 

bitter little bon mot (‘зауваження’) from her Life Begins diary were gone for ever 

[330: 253]. Andy saw Emily, back to the street, sans (‘без’) coat [338: 63]. 

Уживання великої кількості галліцизмів у романах зумовлене 

стилістичними особливостями жанру, а саме тісним зв’язком героїнь зі світом 

моди. Такі стильові особливості зближують певною мірою цей жанр із 

жіночими глянцевими журналами. Як відомо, традиційним центром моди є 

Франція, тому для того, аби виглядати сучасними і модними, виокремлюватися 

з натовпу, персонажі-жінки використовують у своїй мові багато французьких 

лексичних елементів, демонструючи в такий спосіб свою належність до 

"вищого світу". 

Отже, процес запозичення іншомовної лексики англійською мовою 

продовжується, хоча і з дещо меншою інтенсивністю, ніж у попередні роки.  

Це пояснюється тим, що англійська мова набула статусу lingua franca і виступає 

головною мовою-донором для інших мов. У романах жанру "чикліт" іншомовна 

лексика здебільшого представлена запозиченнями з європейських і східних 

мов. Основна маса таких запозичень належить до побутової сфери, тобто 

нерідко це слова, які позначають, зокрема, страви/їжу. Іншою особливістю 

запозиченої лексики в романах постфеміністичного жанру є широке 

використання французької лексики замість елементів власного словника.         

Це пояснюється захопленням героїнь французькою культурою, а також 

прагненням авторів романів створити додатковий стилістичний ефект у тексті. 
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2.5. Функції неологізмів в англомовних романах жанру "чикліт" 

 

Важливим аспектом для нашого дослідження вважаємо визначення 

функцій, які виконують нові слова в романах жанру "чикліт", оскільки 

вживання певного неологізму завжди зумовлене певною метою. 

Дослідження нових слів у функціональному аспекті вимагає звернення до 

тексту. Окреме слово як таке не має жодної комунікативності, вона виявляється 

лише у мовленні, в тексті. Слід зазначити, що текст – це такий об’єкт 

дослідження, який з одного боку, звернений до літературознавства, а з     

другого – до мовознавства, оскільки саме мовні засоби забезпечують наявність 

його основних характеристик: зв’язності, цілісності, повноти, закінченості, 

загальної модальності тощо. Цей зв’язок може мати не лише лінійний, але і 

глобальний характер, що виражає одну з основних категорій  

тексту – його когерентність.  

На думку Р. О. Будагова, "нові значення слова більшою мірою 

потребують "милиць контексту", аніж старі значення. Але відповідно до того, 

як нові значення стають надбанням літературної мови, їхня залежність від 

контексту, власне, зменшується" [26: 279]. 

Під час вивчення нових слів контекст виявляється важливим із двох 

причин: значення нових слів багатьом не знайомі, тому лише за допомогою 

контексту можна здогадатися про їхнє значення; для нових слів характерна 

"нестабільність семантики і дифузність слововживання" [115: 147].  

Контекст визначає і закріплює значення і вживання нових слів. Іншими 

словами, під час дослідження неологізмів слід використовувати 

функціональний підхід.  

Функціональний підхід відіграє важливу роль у вивченні змін 

словникового складу. Людський фактор виступає центральним поняттям 

функціонального мовознавства. При дослідженні нових слів у функціональному 

аспекті слід зважати на два види соціальної варіативності мови: 

стратифікаційну варіативність і ситуативну. Іншими словами, важливо "хто" і 
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"де" вживає слово. В нашому дослідженні ми розглядаємо вживання 

неологізмів сучасними англійськими жінками у повсякденному спілкуванні, що 

знайшло своє відображення на сторінках романів жанру "чикліт". 

Для ширшої картини ми детально розглянемо, яким чином нові слова 

виконують різні функції.  

Перш за все, вирізняємо номінативну функцію, яка є основною для всіх 

лексичних одиниць, у тому числі неологізмів. Нові слова з’являються для того, 

щоб називати нові предмети і поняття або перейменовувати вже наявні. 

Кількість номінативних неологізмів у романах жанру "чикліт" менша 

порівняно з іншими групами. Серед фіксованих неологізмів-номінативів 

виокремлюємо кілька тематичних груп: 

Тема Приклади 

Новітні технології і явища, які з ними 

пов’язані 

to text, google, eBay, skype, blog, 

blogger, reality TV, 3-D projection, fly-on-the-

wall documentary, Internet bullying, Internet 

mogulette 

Споживчі уподобання shopaholic, zero-consumer, throwaway 

consumerism, sleep-shopping, window-shopper 

Суспільно-економічна тематика hedge-funder, workaholicism, über-

government; 

Характеристика людини carb-phobic, fashion-forward, ego-wise, 

banty-cock 

косметичних засобів або зовнішнього 

вигляду людини 

wrinkle-killer, restylane injection, 

shower sober 

екологічно чистої продукції eco-cashmere, eco-couture 

 

Поділ неологізмів-номінативів на такі тематичні групи зумовлений 

відносно вузькою тематикою романів постфеміністичного жанру. Так, 

бурхливий розвиток сучасних технологій сприяє появі великої кількості нових 

слів, які активно вживаються носіями мови у повсякденному житті. Сучасна 

жінка також намагається "тримати руку на пульсі", користується перевагами 

технологічного прогресу, найменування якого, природно, з’являються у її 
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мовленні, наприклад: I won’t admit I Googled’ green worthy present recycle 

environment lentils giftwrap [334: 10]; I google at the pages in  

amazement [334: 85]; Annalise had Googled emerald rings [333: 58]; Yes! Google 

him! George stood up [332: 371]; Had you in fact  already Googled him? [333: 55]; 

He checked and rechecked his e-mails, his Amazon ranking, his Google ranking, and 

looked up his name on any possible media-related websites [329: 290]; I'd received 

two similar letters already and I'd Googled the symbol [328: 2]; Minnie is doing 

Play-Doh and I’m idly eBaying [334: 106]; She still Skypes me every day from 

Boston for calculus and Mandarin practice [Ibid.: 108]; I'll be staying up till two or 

three, always happy to Skype from home [333: 167]; Nowadays, anyone who 

committed the crime of trying to do something with her life became a victim of 

Internet bullying [329: 331]; The headline read: INTERNET MOGULETTE AND 

CORPORATE MEDIA SLUT MINDY GOOCH ASSUALTS WORLD WITH 

MUSINGS [Ibid.: 92]; I feel as if I've been pitched straight into some fly-on-the-wall 

documentary and they don't even know it [333: 106]; Thayer Core was a blogger on 

one of those vicious new websites that had popped up in the last few years, displaying 

a hatred and vitriol that wаs unprecedented in civilized New York [329: 200]; For 

reasons unfathomable to him, Mindy’s blog had become more and more popular 

[Ibid.: 265]; Reality TV, blogging, commentators, it’s the culture of 

 the parasite [Ibid.: 96].  

Перенасичення різноманітними товарами і його наслідки спричинили 

появу нових слів на позначення споживчих уподобань людей. Жінки складають 

найбільшу групу споживачів товарів і послуг, тому природним стало вживання 

лексики цієї тематики у романах, наприклад: Minnie could turn into a shopaholic 

herself ? [334: 261]; Tom and I have taken the decision to be zero-consumers, or as 

near as possible [Ibid.: 114]; and she got on her high horse and said why should she 

support throwaway consumerism just for one night? [Ibid.: 293–294],  

Or maybe I was sleep-shopping! [Ibid.: 161].  

Цікавим є той факт, що в літературних творах постфемінізму виступають 

як неологізми на позначення нав’язливого захоплення покупками                 
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(sleep-shopping, shopaholic), так і слова на позначення негативного ставлення до 

споживання (zero-consumer, throwaway consumerism). Із наведених прикладів 

можна припустити, що жінки розуміють свої "недоліки" і деякою мірою 

засуджують їх. 

Відносно новим, але вже достатньо "модним" стало захоплення 

екологічно чистою продукцією, і сучасна жінка не є винятком: It’s prototype 

from his new eco-couture collection [Ibid.: 317]; She was wearing penny loafers, a 

navy eco-cashmere cardigan that she might have stolen from her husband, and 

 buff-coloured, fair-trade chinos that might also have been stolen from  

her husband [332: 233].  

Ще одна група неологізмів-номінативів представлена словами     

суспільно-економічної тематики, вони ілюструють поняття, які є невід’ємними 

реаліями сучасного життя. Фактично всі неологізми цієї тематичної групи 

мають спільну сему ‘успіх, успішне життя’: A rich hedge-funder, I would imagine 

[329: 14]; There were two editorials about the moral implications of such a deal, and 

how it might be a sign that high-earning individual in the financial world could bond 

together to form their own kind of uber-government, with influence over the policies 

of other countries [Ibid.: 346]; Are you advocating workaholicism? [328: 59]. 

Через пропаганду зовнішності по телебаченню та в інших ЗМІ і в рекламі, 

сьогодні, як ніколи дотепер, показують, якими ми маємо бути: реклама в 

жіночих журналах повністю присвячена одягу, парфумам, косметичним 

засобам, послугам пластичної хірургії. На думку Н. Вулф, "ми живемо в епоху 

"порнографії краси", що вперше в історії штучно пов’язує модифіковану красу з 

сексуальністю" [282: 68]. Сучасні жінки переймаються питаннями гарної 

зовнішності, тому природним явищем стала фіксація нових слів на позначення 

косметичних засобів і зовнішності: There was Pack Your Bags (a cooling gel to 

zap puffiness and under-eye bags), Light Up Life (a light-deflecting concealer pen to 

banish  dark circles) and Iron Out The Kinks (a whipped-mousse wrinkle-killer) 

[331: 294]; We reckoned he practiced chemical peels and restylane injections on 

himself [Ibid.: 334]; зовнішнього вигляду, наприклад: I’m not really a shower 
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sober [337: 344]; 'A peacock', she suggested. 'A fashion victim? A fop?  

A banty-cock? [332: 127]; She didn’t frown, didn’t smile too largely, her forehead 

rarely crumpled, just like her Botoxed mother [328: 317]. 

Іншою функцією, яку виконують неологізми у текстах, уважаємо 

компресивно-інформативну. Існує тенденція до вираження будь-якої думки, 

якою б складною вона не була, у межах одного слова, яке, на думку носіїв мови, 

має набагато більше змістових і експресивних можливостей, ніж 

словосполучення [див. 64]. О. С. Ахманова зауважує, що в основі створення 

багатьох похідних і складних слів англійської мови знаходиться неусвідомлене 

переконання в тому, що виражене багатьма або декількома словами не буває    

настільки ж яскравим, переконливим, "ємним", ніколи не передає так повно всю 

думку, як сказане одним словом" [Там само]. 

Інформативна функція полягає в передаванні точної і конкретної 

інформації. Компресивність виявляється у мовній економії, а інформативність у 

тому, щоб надати більший обсяг інформації. Саме тому деякі дослідники 

об’єднують ці два поняття в одне – "компресивно-інформативна функція"      

[55: 49]. Отже, складне слово виражає певне поняття однією словоформою, 

виконує компресійну функцію і в той же час надає точну інформацію.  

В такому слові інформація ніби концентрується. 

За частиномовною належністю компресивно-інформативні неологізми, 

зафіксовані у романах жанру "чикліт", представлені складними іменниками, 

дієприкметниками теперішнього і минулого часу, прикметниками і дієсловами. 

Більшість компресивно-інформативних неологізмів у текстах романів 

представлені складними дієприкметниками теперішнього і минулого часів, ми 

поділили їх на позитивно-оцінні й негативно-оцінні. Кількість              

негативно-оцінних дієприкметників перевищує відповідний показник 

позитивно-оцінних у чотири рази. У більшості випадків уживання  

негативно-оцінних дієприкметників зумовлене стилістичними інтенціями 

автора, вони слугують засобом створення іронічного ефекту висловлення. 

Можна висунути припущення про те, що негативно-оцінні дієприкметники 
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вживаються для опису предметів і ситуацій, які є неприємними для героїнь або 

з яких вони глузують, наприклад: avoiding the eye of the disconsolate-looking 

barman [333: 283]; But all I saw lots of shouty meatheads with saucer-like pupils, 

and trashy-looking girls necking vodka straight from the bottle [334: 60]; In the 

mirrors, a haggard-looking woman with dark circles round her eyes stares back at 

me [337: 359], де зазначені неологізми негативно характеризують людину, але 

лише натякають на наявність певної ознаки, мають відтінок вихідного 

значення. Таке вживання, на нашу думку, зумовлене лояльністю героїнь, вони 

не хочуть давати прямі, категоричні характеристики людям: He bounded off the 

bed and stalked, rigid-necked, from the room to nurse his grievance in his basket 

[332: 447]; when he and his three big-haired, craggy-faced, liver-damaged 

compadres left for Germany, she'd be very grateful [Ibid.: 35]; when he took up with 

the fragrant, large-bosomed Kati [Ibid.: 448]. У цих прикладах неологізми несуть 

негативну оцінку: rigid-necked позначає біль, craggy-faced, large-bosomed – 

зовнішність, liver-damaged – здоров’я. 

Позитивно-оцінні дієприкметники описують зовнішність людини, 

надають гіперболічного оцінного значення вихідному поняттю або просто 

характеризують предмет із позитивної точки зору: I turn to see a bubbly-looking 

girl with a pink with a pink scarf tied in her hair approaching us with the TV-camera 

guy [333: 254]; bubbly-looking надає позитивну оцінку зовнішності людини  

to being a nanny in a progressive-thinking family in Vancouver [332: 23], де 

progressive-thinking позитивно характеризує описуваний предмет; ‘Hey you 

know, Anna, thanks, man, for that Candy Grrrl big hair mousse,’ Shake said, It’s the 

gear. Volumetastic [331: 180]; Well, it was obvious: clearly she was more in thrall to 

that glittering, celebtastic world than she’d realized [Ibid.: 28]. Останні два 

приклади надають гіперболічного позитивного значення вихідним поняттям. 

Серед компресивно-інформативних неологізмів виокремлюємо іменники, 

які здебільшого представлені телескопізмами і голофразами, наприклад:  

Were you in an infomercial, by any chance? [328: 256]; I looked him up and down, 

disgusted. You have moobs [Ibid.: 167]; Oh my God, Poppy, are you turning into a 
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bridezilla at last? [333: 302]; I'll help. I'll be a bridesmaidzilla [Ibid.: 302];  

‘A singing telegram?’ asks the man in steel glasses suspiciously. ‘Like a 

Gorillagram?’ I offer. ‘Only singing’ [334: 25]; I feel as if I've been pitched straight 

into some fly-on-the-wall documentary and they don't even  

know it [333: 106]; on the jar with his team for their  

end-of-week wind-down [332: 171]. Зазначені неологізми завдяки своїй ємній 

структурі передають значення понять, які раніше виражалися синтаксично. 

Отже, нові слова-іменники виконують декілька функцій,  

по-перше, вони називають нові поняття, яких раніше не існувало, по-друге, 

роблять це у своєрідній стислій формі, виконуючи компресійно-інформаційну 

функцію, по-третє, завдяки незвичності своєї форми, мають певне      

стилістичне забарвлення. 

Інтенсивне зростання корпусу телескопізмів і складних слів 

синтаксичного типу в сучасній англійській мові обумовлене тим, що вони 

спираються на закономірності словотворення, притаманні англійській мові, а 

також відповідають експресивно-семантичним тенденціям, що постійно 

оновлюють лексині одиниці, які втрачають свою виразність у 

процесі мовлення. 

Мовознавці стверджують, що більшості телескопізмів і голофразам є 

притаманним прояв тенденції до економії мовних засобів, майже всі вони 

мають додаткове семантично-стилістичне значення, більш інформативні. 

Проникаючи у практику мовного спілкування і прияючи оновленню, 

пожвавленню лексичного репертуару мовців англійської мови, новотвори 

такого виду у жвавому вживанні перетинаються та взаємодіють з елементами 

різних лексичних шарів [див. 128: 78].  

Компресивно-інформативні неологізми-дієслова є найменш чисельною 

групою і мають загалом негативні значення: Riley dropped Mum home to 

Glendalogh; she’d drunk too much at dinner and had come over all emotional and 

drunk-dialled Father [328: 462]; They each reflectively fake-smiled [337: 301]. 

Уживання негативно-оцінних дієслів у романах постфеміністичного жанру нам 
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видається не випадковим, оскільки неологізми, як особливі лексичні одиниці, 

мають справляти додатковий стилістичний ефект на реципієнта. Таким чином, 

автори романів акцентують увагу читача певних ситуаціях і діях, які 

відбуваються у текстах. 

Компресивно-інформативні неологізми дозволяють у стислій формі 

виразити ємні поняття, що служить економії мовних засобів. Ще однією 

особливістю таких слів є експресивність завдяки тому, що компресивність 

породжує експресивність, інакше кажучи, вони комунікативно ефектні. 

Експресивність як семантична категорія і експресія як функціональна 

категорія характеризуються в межах антропологічної парадигми. Вони завжди 

орієнтовані на людину, її емоційно-психічну та кваліфікативну сферу 

мовленнєво-мисленнєвої діяльності і сигналізують про інтенції суб’єкта 

мовлення, передають його ставлення до позначуваного та впливають на 

адресата силою почуттів та афективних станів. 

До засобів вираження експресивності, за найтиповішим поділом, 

належать: морфологічні; лексичні (вживання слів із постійним емоційним 

забарвленням); словотвірні (афікси); синтаксичні (словосполучення, порядок 

слів тощо). 

Класифікуючи експресивно забарвлену лексику за характером 

становлення екпресивно-образного значення, виокремлюють два її типи: 

експресивно забавлену лексику з немотивованим стилістичним значенням і, 

відповідно, експресивно забарвлену лексику з мотивованим              

експресивно-образним значенням. 

До першого типу належать експресивно забарвлені слова, органічною 

складовою семантичної структури яких є експресивне значення. У цьому 

випадку лексично значимі слова самою своєю семантикою вказують на 

конкретну ознаку будь-якого поняття, а, отже, конкретне уявлення про              

це поняття.  

До другого типу належать слова, експресивне значення яких є 

семантичним переосмисленням слова. Ці слова трактуються як такі, яким 
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властива "внутрішня форма". Її наявність повязують із процесом виникнення 

нових слів. Проте експресивність неологізмів відрізняється від експресивності 

стилістичних прийомів тим, що стилістичний прийом привертає увагу читача 

своєю образністю, а неологізм – своєю "незвичністю", "новизною". 

Нові слова також з’являються через потребу в нових  

емоційно-експресивних позначеннях незвичних явищ. Уживання і створення 

нових слів із метою вираження або посилення експресивності особливо 

характерне для художніх творів. Стилістично марковані неологізми впливають 

на читача. 

Уживання неологізмів із метою посилення експресивності ілюструють 

афіксальні неологізми-прикметники. Серед цієї групи слів вирізняємо 

негативно-оцінні і позитивно-оцінні. Афікси, які беруть участь у творенні 

експресивно забарвлених прикметників, представлені префіксами з класичних 

мов (extra-, super-, mega-, over-, micro-, mono- тощо) і надають гіперболічного 

значення вихідним оцінним прикметникам, наприклад: Just that I know it’s 

super-crazy today, and I think you’re doing an amazing job handling it all 

[337: 280]; I’d been moisturizing regularly with Candy Grrrl’s Hands Up, our  

super-hydrating hand-cream [331: 40]; Instantly, she resolved to be extra-polite and 

kind but making small talk across a language divide was hard work and it was a long 

reception [332: 238]; ‘I want her to be at home,’ his daughter continued, trying out 

her extra-whiny voice [32: 58]; I got up mega-early in order to leave myself hours of 

calm and collected preparation, so I can walk into my college in a Zen-like state 

ready to absorb knowledge like a sponge [Ibid.: 47]; Harry and the girl … were 

engrossed in their own little adrenaline love fest … each following up the other's 

description with an overenthusiastic 'Me too! [328: 380]; Life was all chat but finally 

realized after my delayed mono-worded answers that I didn’t want 

 to talk [336: 411]. 

Інша група експресивних прикметників представлена розмовними 

лексичними одиницями зі словотвірними афіксами -ish та -y.  

Розмовна лексика, яка використовується в романах, сприяє реалізації принципу 
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діалогічного мовлення, тобто встановлення контакту з читачем, тому вживання 

такої лексики є засобом стилізації неофіційного, невимушеного, фамільярного 

спілкування: Somehow I manage a normal-ish voice – but I can hardly contain 

myself [334: 144]; An hour later and my house still looks like a handbag factory, but 

it looks like a tidy-ish one [336: 167]; Now, in my current reasonable-ish state I 

don’t now why I would have agreed to that [328: 69]; "Don’t get so stressy!" I say. 

«Why is it such a big deal where I bank?” [334: 114]; “Winter Wonderland” is being 

piped out of a nearby speaker and I suddenly feel so Christmassy I can’t help closing 

my eyes, clenching Minnie’s hand [Ibid.: 67]; But this girl, he thought, with her 

poochy lips turned up at the corners in a manner that was 

 almost obscene [329: 99]. 

Прикметники у літературі постфеміністичного жанру відіграють 

особливу роль: саме завдяки їм звичайний текст перетворюється на справді 

художній і звичайні реалії дійсності набувають нового, ще яскравішого та 

оригінальнішого, забарвлення. 

Серед експресивно забарвлених неологізмів-іменників вирізняємо 

новотвори зі словотвірним елементом -fest, який посилює значення вихідного 

іменника, наприклад: It was bad enough to have a room full of books but to make 

books even more accessible, well, that was a downright dorkfest [327: 94]; I watch 

Toy story 3 – weepfest, Up – total weepfest – and by midnight I’m on Finding Nemo 

[333: 343]. 

Необхідно зазначити, що експресивна функція виявляється домінантною 

у романах жанру "чикліт". Усі неологізми, крім номінативних, уживаються в 

текстах із певною стилістичною метою. Можна припустити, що використання 

неологізмів у текстах романів для надання додаткової експресивності 

висловлюванням є характектерною особливістю літератури жанру "чикліт". 

Наступна функція неологізмів, яку ми розглянемо – діагностувальна. Істотна 

особливість неологізмів полягає в тому, що їхня кількість, процес їхньої появи, 

способи творення розкривають особливості мови, її стан у певний період часу і 

менталітет народу. Неологізми виконують три діагностувальні 
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функції:індикатор стану мови певного періоду, "лакмусовий папірець" даного 

періоду та індикатор смаку носіїв мови в даний період. 

Вивчення неологізмів значно більшою мірою пов’язане зі зміною 

суспільства, ніж вивчення інших сфер мови, оскільки, – на думку  

Е. Косеріу, – нові слова більшою мірою характеризують епоху, ніж мову.  

І дійсно, протягом кожного періоду з’являються різні неологізми, які різняться 

за типом і кількістю [96: 144]. 

Неологізми допомагають "поставити діагноз" певній епосі, тобто вказати 

на її основні особливості і охарактеризувати смаки її сучасників. "Смак – це, по 

суті, ідеал використання мови, який змінюється відповідно до характеру епохи. 

Смак – складний сплав соціальних вимог і оцінок, а також індивідуальності 

носія мови, його художніх здібностей, виховання, освіченості" [99: 29–32]. 

Найкращим індикатором мовного смаку певної епохи виступають неологізми. 

Аналіз фіксованих неологізмів дає змогу охарактеризувати мову сучасної 

жінки. Основна кількість нових слів, які вживаються у текстах романів жанру 

"чикліт", представлена афіксальними прикметниками, які надають 

гіперболічного значення вихідним лексемам. Мета їхнього вживання – надання 

додаткової експресії висловлюванням, створення ефекту напруження, 

перебільшення, що властиве жіночому дискурсу. Такий вибір диктується 

гендерними особливостями мови жінки. Те саме можна сказати про вживання 

дієприкметників теперішнього і минулого часу.  

Неологізми-іменники не тільки характеризують лексикон сучасної жінки, 

а й окреслюють сучасний стан англійської мови, виступають "лакмусовим 

папірцем" лексичних змін початку ХХІ ст. Так, бурхливий розвиток 

інформаційних технологій і стрімкий технологічний прогрес стають надбанням 

повсякденного життя пересічного громадянина. Слід сказати про темпи 

входження лексичних інновацій зазначеної тематики. Нові слова, які з’явилися 

впродовж останніх 10 років, крім того, що вони майже втратили свій так званий 

"ефект новизни", набули широкого поширення і відомі майже кожному.           

Це можна пояснити тим, що більшість неологізмів, які описують новітні реалії і 
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процеси, популярні серед споживачів/користувачів і легкодоступні. Інші 

неологізми-іменники є розмовними варіантами вже наявних понять, які 

зазвичай описують за допомогою синтаксичних конструкцій. Уживання таких 

слів зумовлене стилістичними інтенціями мовця, що надає додаткової експресії 

висловлюванню, справляє відчутніший прагматичний ефект. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Твори постфемінізму впевнено зайняли своє місце у сучасній літературі.     

У творах цього літературного жанру, що з'явився наприкінці минулого століття 

у США, розповідається про проблеми повсякденного життя сучасної жінки. 

Автори романів жанру "чикліт" використовують у своїх творах мовні засоби, 

якими носії мови користуються під час спілкування у повсякденному житті. 

Фактичний матеріал нашого дослідження підтверджує загальні засади 

розвитку лексики сучасної англійської мови. В романах постфеміністичного 

жанру основна група лексичних інновацій утворена за допомогою власних 

словотворчих ресурсів. Найпродуктивнішими словотворчими процесами, 

внаслідок яких утворено більшість лексичних інновацій, виявилися афіксація 

(46 %) і словоскладання (27 %) (див. Додаток А).  

Найпродуктивнішими афіксами стали префікси і словотвірні елементи з 

класичних мов, які здебільшого утворюють оцінні прикметники.  

Високопродуктивним способом словотвору у ромнах жанру "чикліт" 

уважаємо словоскладання. Серед неологізмів, утворених цим способом, 

вирізняємо декілька найпродуктивніших моделей: N+N – N, Adj+N – N,    

Adj+PI – Adj, Adj+PII – Adj, N+PII – Adj, N+Adj – Adj. Здебільшого за допогою 

цього способу словотвору утворюються дієприкметники теперішнього і 

минулого часів.  

Серед інших способів творення слів лексичного типу виокремлюємо 

телескопію (5,8 %), редуплікацію (3,2 %), конверсію (2,6 %), скорочення  

(1,2 %), штучне утворення неологізмів (3,2 %), перехід лексичної одиниці від 

власної назви до загальної (2 %). У зв’язку з меншою частотністю неологізмів 

зазначених способів утвореннями визначаємо їх як нерегулярні. 

Неологізми у романах жанру "чикліт" також утворюються внаслідок 

семантичних процесів. Семантичні неологізми складають 4 % від загальної 

кількості нових слів і утворені шляхом метафоризації. 

Іншомовні надходження складають 5 % від загальної кількості 

неологізмів. Європейські і східні мови стала донорами запозиченої лексики. 
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Тематично запозичення здебільшого позначають назви їжі/страв, які мають 

характер екзотизмів. Зрідка трапляються одиничні фіксації                    

розмовних елементів. 

Характерною особливістю романів є активізація вживання галліцизмів. 

З одного боку, галліцизми можуть виконувати номінативну функцію. З другого 

боку, велика кількість запозичених слів і виразів, а також вкраплень 

французького тексту в творах входить до системи художніх засобів автора і 

несе на собі особливе стилістичне навантаження, характеризуючи його стиль. 

Неологізми виконують у текстах такі функції: номінативну,   

компресивно-інформаційну, експресивну і діагностувальну. Прикметникові 

лексичні інновації, які виконують компресивну-інформаційну і експресивну 

функції, переважають над іншими, що дає нам змогу стверджувати, що мета 

їхнього вживання – надання додаткової експресії висловлюванням, створення 

ефекту напруження, перебільшення, що є характерною рисою                 

жіночого мовлення. 

Натомість неологізми-іменники характеризують лексикон сучасної жінки, 

окреслюють сучасний стан англійської мови, виступають "лакмусовим 

папірцем" у контексті лексичних змін початку ХХІ ст. 
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РОЗДІЛ 3 

ОКАЗІОНАЛІЗМИ В АНГЛОМОВНИХ РОМАНАХ 

ПОСТФЕМІНІСТИЧНОГО ЖАНРУ 

 

3.1. Афіксальні оказіоналізми 

 

Як відомо, англійська мова вирізняється свободою афіксального 

словотворення. Ця властивість також виявляється у легкості створення 

оказіональних слів. Проте як спосіб утворення оказіоналізмів у досліджених 

текстах афіксація за своєю значимістю та поширенням поступається іншим 

способам словотвору (словоскладанню і компресії словосполучень) і складає 

близько 15 % від загальної кількості оказіоналізмів (див. Додаток А). 

Оказіональні афіксальні деривати характеризуються меншою індивідуальністю 

в семантичному плані, на відміну від конверсійних оказіональних номінацій. 

Семантика таких афіксальних похідних повністю залежить від конкретного 

афікса, за допомогою якого вони створені. 

Існують певні закономірності побудови слів шляхом афіксації. Утворення 

афіксальних дериватів певною мірою передбачається вихідною основою, 

визначається її морфологічною характеристикою. Більшість афіксів має 

обмежений діапазон морфологічних валентностей. Під час оказіонального 

афіксального словотворення використовуються як продуктивні, так і 

малопродуктивні афікси. Оказіональні слова, утворені шляхом афіксальної 

деривації, поділяються на дві групи. Перша група характеризується 

збереженням законів внутрішньої валентності, тут відбувається лише 

розширення діапазону сполучуваності афіксів і до кінця використовуються 

словотворчі можливості. Утворення оказіоналізмів другої групи відбувається з 

порушенням законів внутрішньої валентності, тобто афікси поєднуються з 

основами, з якими вони зазвичай не з’єднуються. У романах жанру "чикліт" 

афіксальні оказіоналізми представлені лексичними одиницями обох груп.  
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Серед найпродуктивніших афіксів, що беруть участь в утворенні 

оказіональних афіксальних похідних, нами виокремлено суфікси -ish, -y, -esque, 

-less, -ness, -er. 

За частиномовною належністю серед оказіоналізмів афіксального типу 

творення домінують прикметники, які утворюються за допомогою додавання до 

основи суфіксів -ish і -y. Суфікс -ish указує на частковий ступінь якості й 

утворює модальні "тактовні" слова, які створюються як оказіональні, якщо 

мовець не хоче говорити прямо, різко і категорично [10: 104]. У плані нашого 

дослідження суфікс -ish розглядається як такий, що сполучається з іменниками, 

прикметниками і числівниками. Суфікс -ish сполучається з іменниками і 

утворює прикметники на позначення схожості з вихідним поняттям, тобто 

людиною, предметом або явищем, наприклад: She stepped out of the cab on 

Twelfth Street and saw a reasonably pretty girl with a pixieish blonde bob smoking a 

cigarette on the stoop [337: 378]. Оказіоналізм pixieish утворився від основи pixie 

‘ельф’ і словотвірного суфікса, внаслідок чого новоутворений оказіоналізм 

набуває значення ‘ельфський; той, що схожий на ельфа’. За допомогою 

оказіоналізму героїня описує зачіску дівчини. Інші подібні випадки: Suze gets 

quite mother-tiger-ish about anyone she loved [334: 221]. В англійській мові є 

прикметник tigerish, який має значення ‘тигрячий’ або ‘кровожерливий, 

лютий’. Автор додає іменник mother для того, щоб надати більшої точності й 

експресивності виразу, який набуває значення ‘люта як тигриця’ – "С’юзі як 

тигриця оберігає всіх, кого любить" (Пер. наш – З. Ц.). Розгляньмо інший 

приклад: It felt almost alright for her to download 27 Dresses or something equally 

chick-flickish and zone out [337: 345], де chick-flickish утворено шляхом 

поєднання іменника chick flick ‘фільм націлений на жіночу аудиторію’ і 

словотвірного суфікса. У такий спосіб новоутворений прикметник отримує 

значення ‘жіночий, дівчачий’. 

У сполученні суфікса -ish із прикметниками словотворчий суфікс виконує 

такі самі функції, як і при творенні неологізмів, тобто вказує на наявність 

певної якості або властивості, але значно меншою мірою порівняно з вихідним 
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значенням, наприклад: It was a nastyish mustard-yellow with dark-coloured     

flecks – a bit like real vanilla ice cream [331: 435], де оказіоналізм nastyish 

побудовано шляхом поєднання прикметника nasty ‘гидкий, бридкий’ і 

словотвірного суфікса. Новотвір набуває значення ‘гидкуватий, бридкуватий’, у 

такий спосіб героїня характеризує крем для обличчя. 

Суфікс -ish також сполучається з числівниками. Вище вже наводилися 

приклади його поєднання з числівниками у неологізмах. Але якщо у 

попередньому випадку йшлося про час, то у наступному прикладі словотвірний 

суфікс поєднується з числівником на позначення віку, а саме віку дитини, якій 

"близько одного року": ‘How old is he?’ – ‘Oh, one-ish. He's asleep’ [328: 252]. 

Героїня називає приблизний вік дитини через те, що вона не знає його точно. 

Отже, новотвори-прикметники зі словотвірним суфіксом -ish додають 

відтінок до вихідного значення. Уживання таких одиниць зумовлене 

прагненням автора не називати, характеризувати предмети або явища занадто 

категорично, відверто, а лише натякає на ті чи ті його ознаки або властивості. 

У творенні оказіоналізмів активну участь бере суфікс -y.  

Цей словотворчий елемент вирізняється високою продуктивністю в розмовній 

англійській мові, сполучається з іменниками й утворює прикметники, які 

несуть емоційне, часом іронічне конотативне значення. Прикметники, утворені 

від іменників, описують людей і предмети, які характеризуються ознаками, 

вираженими вихідними іменниками, наприклад: Luke is so dark and sexy and 

testosteroney that I dread being alone with him [331: 8]. Як відомо,  

testosterone – ‘тестостерон’ – це гормон, який відповідає за фізичний і статевий 

розвиток чоловіка. Завдяки додаванню суфікса -y новоутворений прикметник 

набуває значення ‘наповнений тестостероном’, що стосується молодого 

чоловіка. У прикладі I’d just been de-gorilla’ed, an event which always makes me 

feel joyous and skippy and carefree [Ibid.: 40], оказіональний прикметник skippy 

означає ‘пустотливий, той, що хоче стрибати від радощів’. У новоутвореному 

прикметнику з’явилася додаткова сема у значенні: нейтральне ‘стрибати’ 

набуло позитивного відтінку значення ‘від радощів’. Інші приклади такого 
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зразка: I still can't see him with a self-obsessed, whingey bitch like Willow [333: 

112], де прикметник whingey утворився шляхом додавання суфікса -y до 

дієслова to whinge ‘скаржитися’, новотвір означає ‘той, що весь час 

скаржиться’; She often describes herself as a blonde  

deadly-long-legs and, in all fairness, she is very hingey [331: 26]. Цей приклад 

викликає найбільше зацікавлення, оскільки не має однозначного трактування.    

З одного боку, новотвір hingey може походити від дієслова to hinge ‘кріпити 

петлею’, тоді можливим значенням оказіонального слова є "хиткий, гнучкий".  

З другого боку, прикметник hingey вживається для опису коней і позначає довгу 

шию тварини. Можливо, новотвір характеризує зовнішність дівчини і описує її 

як ‘таку, що має довгу шию’.  

Суфікс -y бере участь у творенні оказіональних прикметників від 

складних іменників, наприклад: Her hair was tangled and bed-heady and she 

seemed to be wearing last night’s make-up [332: 352], тут прикметник bed-heady 

походить від словосполучення bed head ‘узголів’я ліжка’ і набуває значення 

‘прим’ятий узголів’ям ліжка’ (мова йде про волосся). У результаті творення 

оказіональної лексичної одиниці відбувається зміна архісеми значення 

‘предмет’ на ‘ефект від предмета’.  

Серед інших суфіксів, які беруть учать у творенні оказіональних 

прикметників, виокремлюємо -esque і -less. Суфікс -esque уживається для 

утворення прикметників від іменників, які позначають відомих людей. 

Новоутворені прикметники позначають схожість стилю або манери з роботами 

відомих людей або, власне, самими людьми. Розгляньмо приклади: I put out a 

vintage Audrey Hepburn-esque dress [336: 106]. У словосполученні Audrey 

Hepburn-esque dress суфікс -esque поєднується з ім’ям відомої американської 

актриси. Героїня вдається до такого слова аби сказати, що вона була вдягнена у 

плаття "у стилі Одрі Хепберн". Інший приклад: The space was pristine, painted in 

sugary candy colors and it looked Disneyesque in among the overwhelming grime 

surrounding it [336: 354], він демонструє вживання оказіонального новотвору 

Disneyesque ‘схожий на Діснейленд’ (описується будинок). But as we talked it 
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through, we realized there was serious lack of a Runway-esque wedding magazine 

[338: 34], оказіональний конструкт уживається для порівняння власного 

журналу з найпопулярнішим у світі моди.  

У досліджених текстах також виокремлюємо заперечний словотвірний 

елемент -less. Цей суфікс уживається для утворення прикметників від 

іменників. Новоутворені прикметники позначають відсутність якостей, на які 

вказує вихідний іменник, наприклад: I’m thinking she should check herself into 

one of those places where people wear white bumless smocks all day [327: 36], де 

прикметник bumless утворено внаслідок поєднання іменника bum ‘сідниці’ зі 

словотворчим суфіксом, новотвір набуває значення ‘той, що не має сідниць’. 

Але у контексті слово вживається не буквально, оказіональний прикметник 

описує предмет одягу як такий, що не вирізняє сідниць людини, яка  

його носить. 

Крім суфіксів, у творенні оказіональних прикметників беруть участь інші 

словотворчі елементи, які виконують їхні функції. Так, у романах 

постфеміністичного жанру найпродуктивнішим таким словотвірним елементом 

виступає -free. Ця лексема поєднується з іменниками і утворює прикметники, 

що позначають відсутність якостей і властивостей, які виражають вихідні 

іменники, наприклад: She glanced in the mirror and hoped that the ruddiness of her 

makeup-free face would look like some sort of healthy, happy glow to Julian 

[336: 201], де оказіональний новотвір описує обличчя дівчини як "без макіяжу"; 

She is currently man-free – a fairly rare occurrence [336: 4], тут прикметник man-

free характеризує жінку як ‘вільну від чоловіка’, тобто ‘самотню’. 

Суфіксальним способом утворені не лише оказіональні прикметники, на 

сторінках досліджених романів виявлено ряд суфіксів, які беруть участь у 

творенні оказіональних іменників. Серед них вирізняємо -ness, -er, -ville. 

Високопродуктивним не лише в текстах романів постфеміністичного жанру, а в 

англійській мові взагалі видається суфікс -ness. М. П. Каращук зараховує суфікс 

-ness до абсолютно продуктивних афіксів сучасної англійської мови  

[80: 61]. Не можна не погодитись із цією думкою, оскільки про продуктивність 
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свідчить його здатність утворювати оказіональні слова. Так, О. І. Смирницький 

зазначає велику роль цього суфікса у творенні слів, які не фіксуються 

словниками [156: 105]. Суфікс -ness є одним із найпродуктивніших 

словотворчих елементів, які утворюють іменники у сучасній англійській мові. 

Цей суфікс оформлює основи прикметників, і надає номінативного значення 

стану, якості, ознаки в конкретній мовній ситуації, наприклад: She glanced in the 

mirror and hoped that the ruddiness of her makeup-free face would look like some 

sort of healthy, happy glow to Julian [337: 201]. Іменник ruddiness утворено 

шляхом поєднання прикметника ruddy ‘рум’яний, червонуватий’ і 

словотвірного суфікса -ness. Новотвір означає ‘рум’яність’ і описує обличчя 

дівчини. Розгляньмо інший приклад: Smiling, smiling, smiling all the way despite 

feeling a strange light-headedness, Brooke ignored Potential Kardashian [337: 314], 

де прикметник light-headed ‘легковажний’ поєднується з суфіксом і утворює 

іменник ‘легковажність’, який у романі уживається на позначення          

настрою героїні. Цікавим видається уживання суфікса з власною назвою, 

наприклад: …the overwhelming smell of Alexness…literally caused her to choke up 

[335: 173], мова йде про аромат біля пекарні, повз яку проходить героїня.  

Її колишній хлопець свого часу працював у пекарні, тому кожного разу цей 

аромат нагадував їй про нього, і тому запах кондитерських виробів вона 

асоціює з конкретним чоловіком. 

На думку Ю М. Несвєтайло, висока продуктивність цієї словотворчої 

моделі пояснюється, насамперед, тим, що основи, з якими відповідні суфікси 

вступають у словотворчі зв’язки, характеризуються специфічністю, 

змістовністю та емоційністю, що тим самим допомагає автору передати певну 

якість, стан дійових осіб твору [123: 131]. 

Також у творенні оказіональних іменників бере участь агентивний  

суфікс -er, наприклад: Fired. For the first time in her entire life, including … her 

stint as a TCBY yoghurt scooper in high school [337: 288], оказіоналізм scooper 

утворився шляхом поєднання іменника scoop ‘ківш, черпак’ і суфікса -er, який 

надає вихідному слову агентивного значення ‘людина, яка розкладає щось на 
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порції’, за контекстом мова йде про роботу героїні у школі, де вона     

розкладала йогурти. 

Варто зазначити нестандартне утворення оказіональних іменників 

суфіксальним способом. Одним із проявів тенденції до нестандартного 

словотворення є надання традиційним словотворчим елементам  

нестандартних – зазвичай розширених або метафоричних – значень [123: 89]. 

Так, суто конотативного значення набув у сучасній англійській мові  

французький за походженням формант -ville (за аналогією з Dullsville – назва 

уявного міста, де панує нудьга; те саме відбувається у словах squareville, 

hickville). Фактичний матеріал нашого дослідження засвідчує дещо 

модифіковане вживання слова hickville: I’m living in hicksville, in a gatehouse 

with three crazy people… [327: 27], де hick – ’провінціал’. 

Другу групу афіксальних оказіональних утворень представлено 

оказіоналізмами префіксального типу. Найчисельнішими оказіональними 

лексичними одиницями префіксального способу творення виявилися 

прикметники з префіксами надмірності super-, over-, über-, ultra-. 

Префікс super- при утворенні оказіоналізмів, аналогічно неологізмам, 

надає гіперболічного позитивного або негативного значення вихідним 

поняттям. Розгляньмо декілька прикладів: He isn’t one of those super-holy,  

make-you-feel-bad-about-everything vicars. He’s more of a  

Do-have-a-gin-and-tonic-before-lunch vicar [334: 52]; People were always either 

super-cheery or super-solicitous, no one could be normal [331: 340]; You’re with the 

good guys.’ Aidan said. ‘Tell it like it is.’ – ‘Okay. It’s super-sucky [Ibid.: 65].  

У першому прикладі префікс super- поєднується з прикметником і надає йому 

гіперболічного значення з негативною конотацією ‘суперсвятий’ і у творі 

описує священика. У другому прикладі знову ж таки новоутворені прикметники 

мають гіперболічні негативно-оцінні значення (super-cheery) ‘страшенно 

веселий’, (super-solicitous) ‘надзвичайно дбайливий’, такі характеристики 

героїня надає людям. У третьому прикладі йдеться про вечірку, яку героїня 
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описує за допомогою оказіонального прикметника super-sucky (sucky – розм. 

‘відстійний’), тобто, так би мовити, ‘супервідстійна’. 

В оказіональному словотворенні зафіксовано приклади сполучення 

префікса super- із займенником: I don’t see Martin at risk of being super-anything 

[337: 309]. Оказіоналізм набуває значення ‘"суперщось"’ і вживається на 

позначення чоловіка, якого героїня не бачить успішним, або, як вона зазначає, 

"суперчимось", тобто ‘великим цабе’. 

Серед інших префіксів, які утворюють як оказіональні слова, так і 

неологізми, в романах постфеміністичного жанру виокремлюємо префікси  

over-, über-, наприклад: They were standing around, drinking champagne from 

flutes… and someone said, over-jovially, ‘Here’s the birthday girl’ [331: 340]. 

Префікс over- уживається, як показують приклади, для утворення нових 

іменників, прикметників, дієслів від уже наявних у мові. У цьому прикладі 

префікс over- бере участь у побудові оказіонального прислівника  

over-jovially – ‘занадто весело, дуже весело’ і описує пряму мову одного             

з героїв.  

Префікс über- бере участь не лише у побудові неологізмів, за допомогою 

цього словотворчого елемента утворюються і оказіоналізми. Відмінною рисою 

вживання є те, що при утворенні неологізмів в досліджених романах 

використовується англізований варіант префікса, тобто без умлаута. При 

оказіональному використанні префікса вживається його оригінальний варіант із 

умлаутом. Цікавим є той факт, що англізований варіант написання префікса 

вживається на сторінках американської письменниці К. Бушнелл, у той час як 

німецький використовує письменниця ірландського походження М. Кейз, 

наприклад: I almost died of shock when I saw usually über-chic Wendell [331: 438].  

Іншим префіксом, який надає гіперболічного значення вихідним 

поняттям, але в контексті нашого дослідження бере участь у творенні лише 

оказіоналізмів, уважаємо латинський префікс ultra-. Префікс ultra- бере участь 

у творенні прикметників. Новоутворені слова вказують на те, що відповідні 

якості виражені дуже яскраво. Іноді цей префікс уживається для позначення 



125 

 

екстремального ступеня вираження якогось явища, наприклад: We were invited 

to the ultra-exclusive Sony VIP holiday lunch and cocktails [337: 253], де 

новоутворений прикметник набуває значення ‘ультраексклюзивний’ і позначає 

ланч і коктейлі, на які були запрошені герої роману. 

Окрему групу оказіоналізмів префіксального типу становлять 

оказіональні утворення, побудовані шляхом поєднання основи з заперечними 

префіксами anti-, non-, un-. Префікс anti- вживається для утворення нових слів 

від іменників і прикметників, що виражають поняття протилежні тим, які 

описуються вихідними лексемами. Розгляньмо декілька прикладів: Next she’ll 

probably invent some form of anti-shopping. Like anti-matter, or anti-gravity 

[334: 114], тут оказіоналізм anti-shopping утворений за зразком слів anti-matter,  

anti-gravity і означає ‘антишопінг’. Героїня роману переймається своєю 

пристрастю до шопінгу і сподівається, що її донька вигадає щось на кшталт 

"ліків" від цієї залежності. Фіксується уживання префікса з власними назвами, 

наприклад: Emily’s stay on the anti-Miranda train was brief [338: 132], 

новоутворений конструкт уживається як прикметник до слова train (потяг). 

Мова йде про пані Міранду, яка є головним редактором найуспішнішого 

жіночого журналу і гуру світу мови, у якої у свій час працювали героїні роману. 

З плином часу одна з них повернулася до роботи з Мірандою. Речення можна 

перекласти як "Потяг життя Емілі з табличкою «без Міранди» курсував 

недовго" [пер. наш – З. Ц.]. 

Префікс non- бере участь у творенні іменників і прикметників від уже 

наявних у мові. Новоутворені лексичні одиниці вказують на відсутність якостей 

і характеристик, які позначає вихідне слово, наприклад: Rachel gave me a  

hand-massage on my non-gammy hand [331: 181]. Прикметник gammy 

‘поранений’ поєднується з префіксом, утворює оказіональний прикметник 

‘непоранений’. Розгляньмо ще один приклад: I type it out carefully, using my  

non-bandaged hand – then hesitate [333: 86]. Унаслідок поєднання префікса з 

дієприкметником минулого часу утворюється оказіоналізм non-bandaged, який 
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означає ‘той, що не має бандажа’. Обидва оказіоналізми вживаються для 

опису руки героїні. 

З-поміж інших заперечних префіксів у творенні оказіоналізмів бере 

участь префікс un-. Він може використовуватися для побудови нових слів від 

майже всіх частин мови. На сторінках досліджених текстів зафіксовані 

прислівники й іменники. Розгляньмо приклади: We’d been having unIrishly dry 

weather [331: 19]; Unshopping with immediate effect [334: 292]. Перший приклад 

ілюструє вживання префікса з прислівником, новотвір має значення 

‘неірландський’ і описує погоду. Другий приклад засвідчує вживання префікса 

з іменником, новоутворений іменник набуває значення ‘некупування’ й описує 

покупців у магазині жіночого одягу, які оголосили бойкот його працівниці. 

Уживання префікса un- з іменниками не є поширеним явищем і, зазвичай, 

використовується лише для емфази і протиставлення, для посилення емоційної 

напруженості і виразності [287: 315]. 

Серед префіксів, які утворюють оказіональні слова, виокремлюємо 

словотворчий елемент re-. Префікс re- вживається для утворення нових дієслів і 

іменників від уже наявних у мові. Слова описують дії або події, які 

відбуваються повторно й іноді протилежним чином, наприклад: I just see what 

hashing and rehashing this is going to do [337: 244], новотвір rehash з’явився 

внаслідок поєднання герундія hashing ‘обговорення’ з префіксом re- і набув 

значення ‘переобговорення’. 

Аналіз фактичного матеріалу доводить, що для оказіональних 

афіксальних похідних характерна семантична чіткість і визначеність.                  

У переважній більшості випадків визначити їхнє лексичне значення не 

становить особливих труднощів, навіть якщо ці одиниці взято поза контекстом і 

ситуаціями, в яких вони були створені. Така "зрозумілість" оказіональних 

афіксальних дериватів залежить від декількох факторів. Мотивація 

оказіонального слова, утвореного шляхом афіксального словотворення, 

визначається категорійним значенням афіксів і значенням вихідної основи.  

У свою чергу, категорійне значення моделі залежить від конкретного афікса, 
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який її оформлює. Отже, значення вихідної основи і відповідного афікса 

визначає значення оказіоналізму, який створений за афіксальною моделлю. 

 

3.2. Словоскладання як спосіб утворення оказіоналізмів  

 

Фактичний матеріал нашого дослідження засвідчує, що словоскладання 

виявляється відносно продуктивним способом творення оказіональних слів у 

романах жанру "чикліт" і складає майже 21 % від загальної кількості 

оказіональних утворень. 

Побудова оказіоналізмів у досліджених текстах за допомогою 

словоскладання відбувається двома шляхами: за нормами побудови складних 

слів в англійській мові і за оказіональними моделями. 

Тенденція до використання вже відомих носіям мови й наявних тривалий 

час у мові словотворчих засобів цілком логічна і закономірна, вона 

породжується самою функцією спілкування. Оскільки всяке раптове і швидке 

привнесення в мову нових засобів словотворення містить у собі небезпеку 

перетворення засобу комунікації на незручний, і, можливо, повністю 

непридатний засіб для спілкування [129: 3]. 

Найчисельнішими виявилися складні оказіоналізми, представлені 

прикметниками, утвореними за моделями N+PI – Adj. та N+PII – Adj. 

Оказіоналізми, так само, як і неологізми, утворені за допомогою 

дієприкметників теперішнього і минулого часів як другого компонента, є 

типовими прикладами, які наочно ілюструють синтаксичну природу 

словоскладання. Значення цих слів повністю еквівалентне значенню 

паралельних словосполучень [6: 76]. Так, О. Д. Мєшков зазначає, що "такі 

слова не несуть функції номінації предметів дійсності, а лише підміняють 

аналогічні за значенням синтаксичні конструкції [116: 18]". 

Розгляньмо детальніше зазначені вище моделі творення  

оказіоналізмів-композитів. Композити моделі N+PI – Adj часто вживаються у 

текстах різних жанрів і характеризують предмет за допомогою 
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нерозчленованого комплексу одночасно з погляду на його відношення до 

іншого предмета і до дії. Численні складноструктурні дієприкметникові 

лексеми з формантом -ing уживаються авторами як у функції аксіологічно 

нейтральних атрибутів, так і в функції епітетів для емотивної оцінки явищ, 

предметів, людей. Створення оказіональної складної лексеми та її вживання для 

характеристики особи сприяє породженню іронічного ефекту і стимулює 

реципієнта до адекватного сприйняття інформації. У зв’язку з тим, що основна 

маса складних дієприкметникових слів цього типу формується в мовленні, 

вони, як правило, є складними словами, значення яких еквівалентне 

дієприкметниковим зворотам, наприклад: ‘Hey, everyone,’ he said with a  

dimple-producing grin [337: 413], де a dimple-producing grin – ‘посмішка, яка 

"продукує" ямочки на щоках’. Інший приклад: All this was delivered in bed, in a 

somber, soul-searching, ceiling-staring kind of way [331: 301], тут описується стан 

людини, коли вона "переоцінює цінності" і "витріщається на стелю". У цьому 

прикладі складний прикметник утворився внаслідок конверсії, тобто переходу 

іменника soul-searching ‘переоцінка цінностей’ до розряду прикметників, що є 

досить поширеним явищем, стосовним утворення прикметників такого типу у 

сучасній англійській мові. Інші приклади такого зразка: First she’d lick the cream 

from the top, and then, following a palate-cleansing sip of coffee, she’d allow herself 

a full bite [337: 123], оказіональний вираз palate-cleansing sip означає ‘ковток 

кави, який очищує піднебіння’. Або: There’s no way some child-catching          

boot-camp expert is having any ‘breakthrough’ in my family [334: 203], 

словосполучення child-catching boot-camp expert має значення ‘експерт 

військового тренувального табору, який відловлює дітей’ або ‘експерт тюрми 

для підлітків’; Make your ring-choosing experience a special one [333: 105], де a  

ring-choosing experience – ‘вибір обручки для заручин’; They were taken from his 

TV show and made him look like Ethan Hunt from freeze-framed in a muscle-bulging 

action sequence, all biceps and abs [328: 357], де конструкт muscle-bulging action 

sequence позначає ‘послідовність дій, яка дозволяє показати м’язи’. Інші подібні 

приклади: At least when I get my deposit back from Home Mall I can pay off some of 
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the money I owe the bank, which will bring the sum owed money down a  

puke-inflicting amount to merely nausea-including [336: 284], у цьому прикладі 

мова йде про суму грошей, яка спочатку здавалася такою, що ‘викликає 

нудоту’, а виявилася лише такою, що ‘включає запаморочення’; Their idea of a 

big night out is the air-guitar-playing championship [331: 27], тут                         

air-guitar-playing championship – ‘чемпіонат із гри на уявній електрогітарі’;       

I take off my top and cardigan, slip the camisole on, then replace my clothes. All 

silky-smooth and luxurious-feeling [333: 74], оказіональний вираз             

luxurious-feeling clothes позначає ‘одяг, який викликає відчуття розкоші на 

собі’; You are happy and in love and you’re clearly not worrying about some two-bit,  

fame-seeking slut [337: 298], де fame-seeking slut – ‘повія, яка шукає слави’;    The 

group tonight seemed an almost odd mix of NYU students who’d make the track 

down, couples in their thirties who sipped martinis and held hands, and hordes of 

converse-wearing hipsters [337: 18], тут converse-wearing hipsters – ‘хіпстери, 

взуті у кеди фірми Converse’. В останньому прикладі видається цікавим 

"декапіталізоване" вживання торгової марки Converse. Такий ужиток є суто 

оказіональним, оскільки жоден словник сучасної англійської мови не фіксує 

цієї лексеми.  

Уживання таких моделей для створення оказіоналізмів є 

розповсюдженим явищем у досліджених текстах, наприклад: What the Plunge 

did have in common with Runway: long-legged, stiletto-favoring, designer-adoring 

girls [338:167], виокремлені оказіоналізми описують дівчат, які працюють у 

видавництві журналу the Plunge як stiletto-favoting – ті, що надають перевагу 

взуттю на підборах’ та designer-adoring – ті, що обожнюють дизайнерів і     

їхню творчість’. 

Основна маса зазначених лексем використовується для образної і в той же 

час компактної і ємної характеристики визначеного предмета. Завдяки заміні 

повноцінного словосполучення на складну лексичну структуру виконується 

функція економії мовних засобів. Проте головною властивістю таких структур 

виступає створення додаткової експресивності мовлення героїв. 
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Цікавою особливістю оказіоналізмів, утворених за моделлю N+PII – Adj, 

є те, що у їхній побудові беруть участь не лише іменники загального вжитку, а 

й власні назви. Розгляньмо приклади: I’ve stuffed some Prada-logoed tissue paper 

into the kitchen bin [334: 158], де Prada-logoed tissue paper має значення 

‘обгортковий папір із написами Prada’; інший приклад: Exhausted by the 

Madras-based tussle, I retreated to my room [331: 34], де Madras-based tussle 

позначає "боротьбу" з гострими стравами (Madras – вид індійської гострої 

страви, яка зазвичай містить м’ясо). За контекстом мова йде про багатий стіл, 

який накрила мати героїні і у споживанні яких вона їй не могла відмовити. 

Зазначені оказіональні утворення характеризуються нейтральною і 

пейоративною оцінкою. 

Також нейтральним за конотативним значенням виявився складний 

оказіональний прикметник hydrangea-adorned (archway) – ‘оздоблена 

гортензіями арка’, наприклад: The back lawn of my parents’ home had been 

transformed for their vow-renewal ceremony with one hundred seats separated by a 

white hydrangea-adorned trellised archway [331: 475]. Інші актуалізовані у 

функції атрибутів складноструктурні лексеми несуть у собі конотації 

пейоративності, наприклад: Olly grins, despite the drink-induced pallor of his face 

[336: 295], де drink-induced pallor позначає ‘блідість, спричинену споживанням 

алкоголю’.  

Менш продуктивною моделлю творення оказіональних складних 

прикметників виявляється модель N+Adj. – Adj. Утворення нових композитів 

відбувається в основному за аналогією, шляхом заміни першого компонента, 

наприклад: Some had hippie-chic headbands around their foreheads [337: 62];  

The bus snakes into a picture-perfect town [330: 328]; I was taken aback and forgot 

to step out … because he had said such a beautiful borderline-cheesy thing that was 

adorable but terrifying [328: 259]. Оказіональні утворення такої групи надають 

додаткового емоційного забарвлення вихідним поняттям, характеризують 

людей і предмети з позитивного боку: hippie-chic headbands – ‘модні пов’язки у 



131 

 

стилі хіпі’, picture-perfect town – ‘містечко, гарне як картинка’,            

borderline-cheesy thing – ‘річ на межі романтики і чогось більшого’. 

Продуктивною у творенні оказіональних прикметників уважаємо модель 

із першим елементом still. Фактичний матеріал нашого дослідження засвідчує, 

що прислівник still сполучається з прикметниками і дієприкметниками 

минулого часу для утворення складних оказіональних прикметників, 

наприклад: They’d announced their engagement, and the news was all over the 

tabloids and on the entertainment programs, as if the union of two middle-aged 

people was not only a big deal but an inspiration for all lonely, still-single  

middle-aged women [330: 419], де still-single – ‘досі самотній’ і характеризує 

жінку; I gaze longingly at my one still-unpainted wall [336: 204], тут  

still-unpainted – ‘досі не пофарбована’ і описує стіну в кімнаті героїні. Складні 

оказіоналізми з елементом still набувають додаткового значення ‘досі, дотепер’ 

і сполучаються зі словами негативної оцінки. 

У досліджених текстах часто використовуються складні оказіональні 

іменники, які виконують атрибутивну функцію. Взагалі будь-який складний 

іменник в англійській мові може вживатися у функції атрибута з дефісом між 

його компонентами (health food – health-food store). Атрибутивним іменником 

може бути складний іменник або іменниковий вираз, компоненти яких зазвичай 

з’єднуються дефісами. Завдяки дефісу читач може легко розшифрувати слова у 

ланцюжку. Серед двокомпонентних атрибутивних складних іменників у 

нашому дослідженні виокремлюємо дві словотворчі моделі: N+N і Adj+N.  

Атрибутивний іменник, утворений за моделлю N+N, може вказувати на 

функціональне призначення об’єкта, виражене означуваним іменником. 

Значення субстантивного словосполучення з препозиційним атрибутом, на 

думку Р. Кверка, може відповідати значенню словосполучення з прийменником 

of або іншим словосполученням із прийменниками about, with, for [див. 11: 

118]. Розгляньмо декілька прикладів: Obviously this is engagement-ring city [333: 

104], де engagement-ring city – a city of engagement rings (‘місто обручок для 

заручин’); еspecially a small crowd with cocktail-shaker tricks [334: 317], тут 
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cocktail-shaker tricks – tricks with a cocktail shaker (‘трюки з шейкером для 

коктейлів’). Інші приклади: Music-biz people were always looking for the next hip 

place to help generate buzz [337: 61]; music-biz people – people of music-biz (‘люди 

музичного бізнесу’); Nobody jumped at the conversation-starter bait so he tried 

again [328: 393], conversation-starter bait – a bait to start conversation (‘спокуса 

розпочати розмову’). 

А. Дж. Томсон і А. В. Мартіне вважають, що перший компонент 

структури може вказувати на належність предмета або явища, вираженого 

другим іменником, предмету або явищу, вираженому першим [316: 32], 

наприклад: And what about woman and her control-freak husband? [331: 220], де 

control-freak husband – ‘чоловік, який схиблений на контролі дружини’. Або: 

What was it? One of those last-minute wedding-jitter things [333: 366], тут 

wedding-jitter things – ‘речі, пов’язані з хвилюванням щодо весілля’. Інші 

приклади цієї словотворчої моделі: She sounds deeply suspicious, as though Poppy 

must be my invented escort-agency name [333: 272], escort-agency name – ‘назва  

ескорт-агенції’; Looks like I inherited the handbag-fiend gene from her [336: 11], 

де handbag-fiend gene ‘фанатичний ген жіночих сумочок’ (мається на увазі 

"пристрасть" до жіночого атрибута).  

Трапляються також одиничні приклади складних оказіональних 

іменників, які утворені від віддієслівних іменників із прислівником, наприклад: 

And good thing Jacqui wasn’t there to hear Aidan because remarking on my clothes 

was classic Feathery Stroker acting-out [332: 67], де acting-out – ‘вистава’, але, на 

відміну від нейтрального play, оказіоналізм має негативну конотацію – 

‘фальшива вистава’. 

Високопродуктивною у романах постфеміністичного жанру виявилася 

складнопохідна модель утворення прикметників N+N+ed. Такі складнопохідні 

оказіональні лексеми несуть у собі конотації іронічності, наприклад:  

His suede-brogued feet are up on another chair [333: 32], де suede-brogued  

feet – ‘ноги, взуті у грубі замшеві черевики’; пейоративності, наприклад: I spent 

my life watching them like a mouse watches a cat, curled up small and quiet, like a 
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tiny, fringy-skirted sandmite, hoping that if they didn’t realize I was there, they 

couldn’t start a fight with me [331: 52], у цьому прикладі героїня роману описує 

себе як fringy-skirted sandmite, тобто ‘кліща, вдягненого у торочкувату 

спідницю’. Інші приклади з тієї ж групи: Bet she didn’t have to cope with a puking, 

chicken-poxed, borderline-meningitised child at dawn [336: 233], за контекстом 

вираз borderline-meningitised child позначає дитину з діагнозом "менінгіт під 

питанням"; I wiped the condensation from the mirror and stared at a red blotchy 

heat-rashed face [328: 287], де heat-rashed face – ‘обличчя, покрите червоними 

плямами від спеки’.  

Друга модель творення складних оказіональних атрибутивних іменників є 

також частотною і традиційно вважається словотвірною моделлю іменників. 

наприклад: I had her down as one of those endless-energy, broccoli-juice type 

people [334: 118], де endless energy people – ‘люди з невичерпною енергією’, 

broccoli-juice – "той, що веде здоровий спосіб життя". Інші подібні приклади: 

My stomach is full of acid and my skin looks drawn. So much for my bridal-beauty 

regime [333: 299], конструкт bridal-beauty regime означає "режим" нареченої, 

який спрямований на підтримку її краси. Цей вираз уживається для надання 

іронічності, оскільки напередодні героїня провела ніч на вечірці і порушила 

свій "режим". At first she was going to order this drab unbleached cotton shift from 

the worthy-lentil catalogue [334: 293], – тут worthy-lentil catalogue – ‘каталог, 

"вартий сочевиці"’, тобто дуже дешевий. Інші приклади: They weren’t models, 

they were rich-kid offspring of some famous New Yorkers, and if their kids didn’t 

look like models, they would disown them [329: 195], де rich-kid  

offspring – ‘нащадки заможних дітей’; If I was in one of those glossy,  

luxury-kitchen American TV dramas, I’d go up to him now and take his arm and say 

gently ‘It’s going to be a great day, honey’ [333: 352], вираз luxury-kitchen 

American TV dramas уживається на позначення американських телевізійних 

драм, відзнятих на вишуканій кухні. Серед прикладів такого зразка також 

виокремлюємо: Trevor launches into full obsequious-manager mode [334: 229], де 

obsequious-manager mode – ‘режим "слухняного менеджера, керівника"’; She 
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forced herself into appropriate-response autopilot [337: 350], тут  

appropriate-response autopilot – ‘автопілот "правильної відповіді"’.  

На думку І. А. Гонти, "більшість лексем цієї моделі є конвертованими від 

значень вихідних ад’єктивних словосполучень і за семантикою моделі 

збігаються зі складнопохідними прикметниками моделі (adj+n)+ed. Різниця між 

ними полягає у відсутності форманта -ed, що пояснюється тенденцією до 

економії мовних засобів" [46: 352], проте трапляються випадки, в яких формант 

-ed зберігається, так звані складнопохідні прикметники типу бахуврихі. Слова 

такого способу побудови вперше виокремив в особливу структурну групу  

О. І. Смирницький, який називав їх граматично складними словами [156: 56]. 

Найважливішою семантичною властивістю складнопохідних прикметників 

типу бахуврихі є значення посесивності. Першим компонентом виступають 

переважно основи якісних прикметників, хоча іноді зустрічаються основи 

відносних прикметників, наприклад: I was also swollen-tongued with thirst 

[332: 345], де swollen-tongue описує людину ‘з розпухлим язиком’ (тобто від 

спраги). У реченні Petal’s got a sniffly cold and is red-eyed and runny-nosed 

[336: 164] новоутворені прикметники описують зовнішній вигляд дівчинки як  

red-eyed – ‘із червоними очима’ і runny-nosed – ‘із нежитем’. Другим 

компонентом у більшості випадків служить основа іменника. 

Цікавим видається уживання дієприкметника минулого часу, який 

утворився від фразового дієслова, наприклад: She began to fantasize about her 

single-girl evening ritual: herbal tea, hot bath, a blacked-out sleep under her 

massively puffy comforter [337: 189], де blacked-out утворено від to black out 

‘непритомніти’, новоутворений конструкт набуває значення ‘непритомний’. 

Кількість складних оказіоналізмів інших частин мови значно менша у 

порівнянні зі складними оказіоналізмами-прикметниками. Оказіональні 

композити-іменники утворюються за моделлю N+N – N, наприклад: I’m gazing 

at desperately at Mr Evans, willing him to soften, but he looks even more  

axe-murderery than before [334: 129]. Цей приклад видається цікавим, оскільки 

новотвір побудовано з порушенням правопису слова murder – ‘убивство’. Слово 
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отримало додаткові суфікси -er і -y в структурі, а значення  

axe+murderery – ‘убивство сокирою’. На наш погляд, таке вживання новотвору 

зумовлено інтенцією автора привернути увагу читача до тексту, а також надає 

іронічності репліці героїні. Інший приклад: Then I’d become an over-made-up 

lush with big hair who drinks Martinis for breakfast and tries to sleep with the 

poolboy [331: 166], де pool+boy – poolboy ‘наглядач за басейном’. Частина 

складних оказіональних іменників утворена з модифікаціями словотворчої 

моделі, тобто другий компонент моделі виступає іменником з агентивним 

суфіксом -er, наприклад: “Giuseppe Zanotti. I call them my man-stompers” 

[336: 378]. За контекстом мова йде про взуття героїні на дуже високих підборах, 

які вона називає manstompers. Новотвір означає буквально ‘взуття, яке змушує 

чоловіків тупотіти’. Інший приклад: Is that what he thinks? That I'm some kind of 

phone-napper? [333: 38], де phone-napper – ‘крадій телефонів’.  

Окремої уваги заслуговує модель творення оказіональних складних слів 

N+Pronoun. Розгляньмо приклад: My actions have their desired effect, that being 

why should he think about his ex-wife when he has a lovely young woman-me to 

concentrate on instead? [330: 44], тут мова йде про героїню, яка засмучена тим 

фактом, що її чоловік згадує свою колишню жінку, коли він має  

букв. ‘жінку-мене’. 

У текстах романів також становлять інтерес одиничні випадки утворення 

оказіональних прислівників від ад’єктивних оказіоналізмів, наприклад:               

A woman in a sequined tank dress and death-defyingly high heels thrust a 

microphone under chin [336: 305], словосполучення death-defyingly high heels має 

значення ‘"зухвало-смертельно" високі підбори’. Інший приклад: Claire and 

Kate were wearing very similar clothes: knicker-skimmingly short skirts, tottery high 

heels and a lot of glitter [331: 550], де knicker-skimmingly short skirts означає 

‘занадто короткі спідниці, з-під яких проглядається спідня білизна’. 

Серед складних оказіональних утворень виокремлюємо дієслова, утворені 

за моделлю N+V – V, наприклад: I can't rugby-tackle him [333: 25], де to       

rugby-tackle (to tackle smb in rugby) – ‘зупинити суперника у грі в регбі’.  
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Певна частина складних оказіоналізмів, утворена "нестандартним" 

способом. Під нестандартним способом ми розуміємо такі засоби утворення 

лексичних мовних інновацій, які становлять відхилення від словотворчої норми 

мови. В такому випадку ситуативна словотворчість здійснюється з порушенням 

правил мовної норми, тобто у творенні складних слів беруть участь 

оказіональні моделі. Кількість фіксацій оказіоналізмів цієї групи у нашому 

дослідженні незначна і складає лише 2,5 % від загальної кількості 

оказіональних утворень. Розгляньмо деякі приклади: He told the whole story of 

something called the Something-singers and it went on for hours and I nearly seized 

up with boredom [334: 37], тут something-singers (модель Pron+N – нетипова для 

стандарту англійської мови) – (букв.) ‘співаки чогось’; I was denied my rant in 

Zoey’s when she and Laura just wouldn’t shut up about the no-knickers story 

[327: 145], де no-knickers story (модель Exclam+N) – ‘історія про "без трусів"’;  

I said to Edith, giving her my emergency-eyes look [328: 320], тут emergency-eyes 

look (модель N+Npl) – ‘стурбований погляд’ або ‘погляд "стурбовані очі"’; 

Lucinda descends into a chair in a leggy, Joseph-trousered sprawl, and the mood 

boards slide out of her grasp [333: 62], оказіоналізм Joseph-trousered sprawl 

(модель N (proper name)+ N (general name) описує позу героя, який сидить 

удягнений у брюки дизайнера Joseph; I like your look. With the hat and the jacket 

and the big boots it was very Working-Man Chic [319: 67], конструкт Working-

Man Chic (модель N (proper name)+N (proper name) – ‘модний "по-робочому"’.  

У цьому прикладі не зовсім зрозумілим є написання складових новотвору з 

великої літери. Можна висунути припущення про те, що такий ужиток є суто 

авторським задумом, націленим на привернення уваги читача. Інші приклади 

такого штибу: He’s East Village-gig cute. Not international-rock-star cute 

[337: 16]. East-Village – район біля Мангеттена, новотвір побудовано за 

моделлю N (proper name)+N (general name), він описує зовнішність  

хлопця – ‘милий, як артист із Іст-Вілледжа’. У реченні‘That’s okay dear, take 

your time,’ an upbeat older woman with a smooth American-pie Southern accent 

said perkily [328: 12] American-pie Southern    accent – ‘південний акцент простої 
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людини’. Словоформу утворено за моделлю Adj (proper name)+N, хоча, з іншого 

боку, новотвір має ідіоматичне походження, а American-pie позначає просту, 

відкриту, чесну людину. Завдяки конверсії іменник виступає в         

атрибутивній ролі. 

Неодмінною особливістю аналізованих слів є семантична прозорість 

їхніх частин, чітка референтність, значення цілого виводиться зі                

значень компонентів. 

Серед складних оказіоналізмів також виокремлюємо одиничні випадки 

редуплікатів. Оказіональні слова-повтори представлені частковими 

редуплікатами, в яких базовий елемент виступає у дещо модифікованому 

вигляді, насамперед це деривація вихідного елемента, тобто, у нашому випадку, 

афіксація. Розгляньмо цей словотворчий процес на прикладах: So there you are, 

all over, not shot, nothing to worry about, you big wussy-wuss girl [332: 467]; 

Catching the last one got him to the pizza factory in the nickiest-nick of time  

[336: 174]. У першому прикладі редуплікат утворений шляхом повторення 

іменника wuss ‘слабка, боязлива людина’, тут також спостерігається явище  

деривації – додано суфікс -y, завдяки якому слово змінило свою частиномовну 

належність і у тексті виступає в ролі прикметника. У другому прикладі маємо 

аналогічну побудову, відмінною рисою є словотворчий суфікс -est, який 

додається до вихідного елемента. Суфікс -est оформлює найвищий ступінь 

порівняння прикметників. В англійській мові існує вираз in the nick of time, що 

означає ‘в останній момент’, у нашому контексті вираз модифіковано за 

допомогою редуплікації, що надає йому додаткової гіперболічності, 

надмірності значення – ‘у найостанніший момент’. 

3.3. Оказіоналізми-конверсиви 

Фактичний матеріал нашого дослідження засвідчує, що конверсія 

виступає найпродуктивнішим способом творення оказіональних одиниць і 

складає 5,6 % від загальної кількості зафіксованих випадків. Поясненням цього 
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явища можна вважати те, що в англійській мові майже повністю відсутні 

морфологічні маркери частин мови. Частини мови або не розрізняються зовсім, 

або можуть розрізнятися за словотвірними афіксами. Це твердження стосується 

всіх лексичних підгруп. Оказіональні конверсиви, у нашому  

дослідженні – авторські новотвори, засвідчують, що цей спосіб творення є 

"найлегшим", "найпростішим" як для авторів, так і для сприйняття, 

"дешифрування" читачами. 

Необхідно визнати, що завдяки оказіональному вживанню конверсія 

надає англійській мові велику гнучкість і виразність. 

Д. М. Дубравська вказує на те, що існують різні причини конверсії, 

розгляньмо основні з них: 

1. економія мовлення; 

2. негайність, невідкладність, коли емоції переповнюють мовця і він хоче 

продемонструвати їх [56: 77]. 

Характерною рисою досліджених оказіональних конверсивів є те, що 

найбільше вони представлені складними конструкціями (54 % від загальної 

кількості оказіоналізмів), у той час як кількість однослівних і двослівних 

конверсивів незначна (2 %). 

Розгляньмо основні моделі, за якими утворено однослівні і двослівні 

оказіоналізми-конверсиви. 

Модель N-Adj. У сучасній англійській мові майже будь-який іменник, а 

також субстантивне словосполучення, що стоїть у позиції перед іншим 

іменником, може виконувати атрибутивну функцію. Морфолого-синтаксична 

трансформація таких іменників зумовлена певною семантичною здатністю 

останніх до такого переходу [6: 98], наприклад: And she’s way too much woman 

for him [336: 5], іменник woman ‘жінка’ у тексті виступає прикметником, тобто 

виконує атрибутивну функцію у реченні. Таке вживання зумовлено 

стилістичними інтенціями авторки, вона хоче акцентувати  

увагу читача на певному факті, оскільки в англійській мові існують 
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еквівалентні прикметники як із позитивною – womanly, так і з негативною – 

womanish – оцінкою. 

Інші моделі засвідчують процес субстантивації різних частин мови. 

Субстантивація становить один із найпоширеніших випадків конверсії, який 

лінгвісти розглядають як лексико-граматичне явище, що базується  

на синтаксисі.  

Субстантивація, як відомо, – це перехід до розряду іменників інших 

частин мови внаслідок набутої здатності безпосередньо вказувати на предмет. 

Субстантивація становить складний процес, пов'язаний зі словотвором і 

морфологією. З одного боку, це безафіксний спосіб словотворення, а з  

другого – результат взаємодії слів у системі мови, тобто явище граматичне. При 

субстантивації різних частин мови предметність не виражається формально в 

їхній структурі, вона виявляється тільки в їхній семантичній та синтаксичній 

ролі у висловлюванні. Будь-яке субстантивоване слово відображає поняття про 

субстанції, тобто служить вираженням певної розумової категорії. Унаслідок 

субстантивації слово, що відноситься до будь-якої іншої частини мови, отримує 

можливість виконувати в реченні функції, властиві іменникові. Зміна 

синтаксичних функцій супроводжується втратою граматичних властивостей, 

характерних для відповідної частини мови, і набуттям властивостей іменника. 

При цьому слово набуває всіх граматичних ознак іменника, але не змінює своєї 

основної форми. Разом зі зміною синтаксичної функції слова в реченні 

відбуваються певні зрушення в його семантиці. І. В. Висоцька розрізняє два 

типи субстантивації: узуальну й оказіональну. Оказіональні субстантивовані 

одиниці обумовлені певною ситуацією або контекстом. Вони зберігають 

властиві їм якості, набувають у даній мовній ситуації ознак іменника [38: 17]. 

Отже, оказіональні субстантивовані одиниці створюються тільки в конкретний 

проміжок часу і обслуговують одномоментні потреби мовної комунікації. 

Модель Adj-N. Фактичний матеріал нашого дослідження свідчить про 

утворення відад’єктивних іменників від похідних основ, наприклад:  

‘Be degraded in front of your peers,’ I said. ‘And undermined by your lessers’  
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[332: 293], де lesser (ім.) ‘неважлива людина’ походить від прикметника lesser 

‘не такий значний за розміром, кількістю або важливістю, як  

щось/хтось інший’. 

Модель Pronoun-N. В англійській мові ця модель утворення конверсивів 

використовується нечасто і має оказіональний характер, наприклад: Are they 

always hims? No, not always, something they're hers [328: 14], героїня вдається до 

опису матеріалізованого образу свого життя як "його", тобто чоловіка. Вона 

запитує секретарку, чи завжди вони – "чоловіки", на що та відповідає, що 

бувають і "вони-жінки".  

Модель V-N. Віддієслівні іменники представлено складними одиницями з 

постпозитивом, тобто можна сказати, що відбувається конверсія фразового 

дієслова, наприклад: I don’t know if it was just a friendly gesture or a recruiting 

reach-out [337: 268], останній конструкт походить від фразового дієслова to 

reach out ‘показувати людині свою зацікавленість або бажання допомогти’, у 

тексті він виконує функції іменника (додатка). 

Отже, однослівні і двослівні оказіональні конверсиви представлені 

одиничними прикладами у досліджуваних текстах. Домінантним процесом 

стала субстантивація різних частин мови. 

3.3.1. Комплексні ад’єктивовані оказіоналізми 

Комплексні ад’єктивовані оказіоналізми у досліджених текстах 

представлені здебільшого голофрастичними конструкціями.  

Голофрастичні одиниці широко вживаються у різних германських мовах, 

оскільки аглютинація, словесна економія, уникнення складних синтаксичних 

структур та ампліфікації прийменників характерні для меншою мірою 

флективних мов. 

Активне функціонування таких складних мовних одиниць свідчить про 

те, що голофразис є стилістичним маркером сучасної словесної творчості. 
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За лінгвістичною природою І. О. Дегтярьова розрізняє  

номінативно-денотативні, атрибутивно-ампліфікаційні і, нарешті, 

комплементарно-характеристичні голофрастичні конструкції. 

Номінативно-денотативний голофразис називає певне поняття, явище, 

окреслюючи його безпосередні властивості, викликає асоціації та створює тим 

самим цілісний образ, картинку в уяві читачів. Одиниці такого зразка у нашій 

роботі представлені складними субстантивними конструкціями. 

Атрибутивно-ампліфікаційний голофразис утворюється для підкреслення 

наростання сили та підвищення якості об’єкта за допомогою  

лексико-семантичних і морфологічних засобів. 

Комплементарно-характеристичний голофразиси містять конотації 

комплексного характеру й різної природи, що поглиблюють словесний образ 

(сутність, причина, наслідок дій, що відбуваються з описуваним об’єктом, 

психоемоційні характеристики, умови та обставини дії) [див. 51]. 

Оказіональні голофрастичні конструкції здебільшого утворюються за 

допомогою компресії – побудови складних слів на основі словосполучень або 

речень унаслідок зниження рівня компонентів вихідного словосполучення або 

речення. Компресія є наслідком синтаксичного зміщення – порушення порядку 

і норм зв’язку слів у реченні. Синтаксичне зміщення призводить до руйнування 

синтаксичних зв’язків між компонентами словосполучення, порушення 

синтаксичних відносин між членами речення і до втрати компонентами 

словосполучення і речення синтаксичної самостійності. 

Складні слова, утворені за допомогою компресії словосполучень і речень 

у наслідок синтаксичного зміщення без зміни їх компонентного складу, можна 

назвати компресивами. 

Компресиви – характерна особливість сучасної англійської мови. 

Зовнішньо компресиви схожі на словосполучення, вони можуть 

оформлюватися на письмі декількома графічними одиницями, але з 

формального погляду вони є словами. Існування омонімічних словосполучень і 
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речень робить компресиви семантично двоплановими: вони сприймаються не 

ізольовано, а на тлі вихідних словосполучень і речень. 

Лексичні одиниці такого зразка утворюються для заповнення лакун 

номінативного характеру і можливості економно виражати складні поняття в 

межах складного слова. Оскільки лексикалізовані синтаксичні конструкції 

мають яскраво виражені конотативні властивості, вони використовуються 

учасниками комунікативного акту для повнішого задоволення  

номінативно-комунікативних потреб, тобто більше відповідають дискурсивним 

цілям [Там само]. 

Головними ознаками лексикалізованих синтаксичних конструкцій, за  

С. М. Єнікєєвою, є їхня смислова "злитість", фонологічна та графічна 

цільнооформленість, здатність виступати в ролі одного члена речення  

[59: 232]. У кожному конкретному висловленні лексикалізовані синтаксичні 

конструкції функціонально наближаються до слова, оскільки вживаються для 

номінації конкретного предмета або явища з актуальними для відповідного 

комунікативного акту ознаками. Відбувається кардинальна зміна означуваної 

сторони лексикалізованого речення: предикативні відносини заглушуються, 

повідомлення тяжіє до цілісної номінації, комунікативна одиниця 

перетворюється на номінал [Там само: 41] 

Стосовно внутрішнього наповнення таких лексичних одиниць  

С. М. Єнікєєва стверджує, що внаслідок лексикалізації синтаксичних 

конструкцій утворюються слова особливого типу, які мають значну 

інформаційну ємність і вирізняються семантичною насиченістю. Вивчення 

семантики новоутворених лексичних одиниць ґрунтується на співвіднесенні 

значення похідних слів зі значенням компонентів твірної основи. Такою 

основою слугує готова синтаксична конструкція – словосполучення або 

речення – з притаманними їй синтаксичними зв’язками та відносинами, які 

визначаються наявністю елементів зовнішнього синтаксису: прийменників, 

сполучників, порядку слів. Унаслідок лексикалізації синтаксичної одиниці 
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зв’язки між її компонентами втрачають актуальність як граматичні показники, 

але впливають на семантику похідного слова [58: 62–63]. 

Семантика похідної лексичної одиниці не є простою сумою значень 

компонентів, що входять до її складу, а лише корелює з ними. Нове лексичне 

утворення набуває додаткового значення, що виявляється у новому 

граматичному статусі або в новому експресивно-образному забарвленні. 

Лексикалізовані одиниці поділяються на семантично прозорі та 

ідіоматизовані. Значення лексикалізованого новоутворення може бути 

"структурно мотивованим" [117: 89]. Значення всієї лексикалізованої одиниці, 

яке визначається значенням конституентів, формується за так званою 

адитивною ознакою [30: 159], що полягає у "складанні" значень компонентів і 

додаткового компонента, який виникає в семантичній структурі слова.  

У межах нашого дослідження найбільшу групу одиниць такого способу 

творення представлено ад’єктивними компресивами, які складають 46 % від 

загальної кількості оказіоналізмів. 

Сучасна англійська мова інтенсивно поповнюється комплексними 

ад’єктивованими оказіональними утвореннями – оказіоналізмами особливого 

виду, які позначають одну з властивостей, якостей предмета чи явища і мають 

структуру ланцюжка.  

Переважна більшість таких оказіональних слів утворюється за 

продуктивними моделями, їхня поява відображає інтенсивний словотвірний 

процес, наприклад, інтеграцію словосполучення у складне слово. На думку  

Л. А. Капанадзе, коли йдеться про найменування, розмовне мовлення постійно 

намагається "виштовхнути" з цього потоку мовлення сполуки слів і замінити їх 

одним словом. Для цього в системі розмовного мовлення існують певні правила 

семантичної конденсації, певні схеми, які інтегрують словосполучення в слово 

[79: 216]. 

Існування оказіональних препозитивних атрибутивних конструкцій, які за 

своєю структурою становлять словосполучення або речення, є унікальною 
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рисою сучасної англійської мови. На думку О. Єсперсена, такі конструкції 

"демонструють можливості, які закладені в системі мови" [237: 14]. 

Комплексні ад’єктивовані оказіоналізми виникають у реалізації 

особливого синтаксичного способу з'єднання слів шляхом препозитивного 

примикання. Вони представлені утвореннями, які займають проміжне 

положення між складними словами і реченнями. За своєю структурою – це, як 

правило, словосполучення чи розповідні, наказові або питальні пропозиції.  

За своєю ж функцією і значенням – це складні слова, які відрізняються від 

пропозицій порядком розташування, часто за значенням, графічно, наявністю 

дефіса між словами – членами такого складного утворення. Комплексні 

ад’єктивовані оказіоналізми є цілісними лексичними одиницями, які стисліше 

передають факти позамовної дійсності. Значення цих одиниць можна передати 

шляхом їхньої трансформації в словосполучення або в пропозиції. 

З метою детального опису і визначення найточніших характеристик 

комплексних оказіональних ад’єктивних конструкцій ми скористалися 

класифікацією Ю. М. Несвєтайло і поділили одиниці дослідження на         

чотири групи: 

1. комплексні ад’єктивні конструкції, які виражають перебільшення або 

применшення; 

2. комплексні компаративні конструкції з експліцитно вираженим 

порівнянням; 

3. комплексні ад’єктивні конструкції з описовим значенням; 

4. синтаксичні комплекси з наявністю внутрішньої предикації [123: 88]. 

Розгляньмо названі групи детальніше. У зв’язку з незначною кількістю 

фіксацій ад’єктивних компресивів, які виражають перебільшення і 

применшення, ми об’єднуємо такі оказіоналізми в одну групу. Серед 

комплексних ад’єктивних конструкцій, які виражають перебільшення, 

виокремлюємо такі: Her weeks had all looked the same: first work, then the 

 all-too-rare happy hour with the same group of college friends and the same nosy 

roommates [337: 19], де all-too-rare – ‘надзвичайно рідкісний’ – характеризує 
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щасливі години, які героїня проводила з друзями.  

Є також комплексні оказіоналізми, які виражають применшення, наприклад: 

From the extra five pounds to the inexpertly applied make-up to not-quite-right 

sandals (the heels just a little too clunky for a night out and the leather just slightly 

too worn), Julian’s Chateau fling and Brooke could have been sisters [Ibid.: 331], 

оказіоналізм not-quite-right означає ‘не зовсім належне для вечірки взуття’, а 

саме сандалі. Інший приклад: Brooke could see her mother stop herself, probably 

from saying something about being together, or new beginnings, or some other  

none-too-subtle reference to Julian [Ibid.: 325], де none-too-subtle – ‘не надто 

розумний’ – пояснює коментар матері героїні щодо її чоловіка, якого мати 

недолюблювала. Трапляються випадки з уживанням компресивних конструкцій 

обох підгруп, наприклад: ‘I simply had to meet the girl Max can’t stop talking 

about’ Mrs. Harrison said in some kind of crusty, not-quite-British,  

probably-just-too-many-years-on-Park-avenue accent [338: 101], оказіональні 

конструкти пояснюють акцент майбутньої свекрухи героїні як "не зовсім 

британський", "можливо, просто дуже багато років на Парк-авеню". 

Друга група комплексних ад’єктивних конструкцій представлена 

оказіональними компаративними утвореннями, наприклад: On the roof racks was 

a larger-than-life rolled-up plastic red carpet [328: 260], де larger-than-life 

позначає килим як ‘довший за життя’ і надає гіперболічного значення 

вихідному слову, підкреслюючи його неймовірну довжину. Інші подібні 

приклади: For the first time, something that was in style actually flattered her figure 

perfectly by hiding her less-than-stellar mid- and rear section while accentuating her 

reasonably shaped legs [337: 224], конструкт less-than-stellar характеризує  

‘не зовсім досконалі’ "середню" і "задню" частини тіла героїні; Randy patted his 

ample-but-maybe-slightly-less-ample belly [Ibid.: 161], тут зазначений конструкт 

означає ‘широкий, але, можливо, дещоменший, ніж широкий’ і описує живіт 

героя; But there was only stupefied silence on all fronts until the even-more-

handsome-in-person tennis player cleared his throat [338: 238], тут мова йде про 
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зірку великого тенісу Рафаеля Надаля, якого героїня описує як "ще гарнішого у 

справжньому житті". 

Найчисельнішою групою складних оказіоналізмів синтаксичного типу 

виявилися описово-оцінні утворення. Досить поширеними серед складних 

ад’єктивних оказіоналізмів стали прийменникові конструкції, в яких 

компоненти складного слова з’єднані між собою за допомогою прийменника, 

наприклад: Of all his feelings, this edge-of-failure feeling was the most prominent 

[329: 15], новотвір означає ‘на межі провалу’, має негативне оцінне значення і 

позначає почуття героя, який довгий час перебуває у депресії. Інші подібні 

приклади: Oh, wait, this is a stepmother-in-training activity, isn’t it? [337: 407], 

оказіоналізм позначає похід у кіно героїні з чоловіком і його дитиною і описує 

цю подію як ‘тренування для мачухи’; Melanie was a much-in-demand DJ hot on 

the party circuit … [328: 113], тут much-in-demand – ‘дуже затребуваний’, за 

контекстом мова йде про диск-жокея; Petal comes in, cartoon-on-television 

babysitter clearly having finished its shift [336: 110], оказіональний прикметник 

характеризує уявну няню, тобто такою вважається мультфільм, який 

транслюється по телебаченню; тут зазначений епітет надає комічного 

забарвлення тексту: ‘What do you want, Mindy?’ she’d asked in a flat,  

down-to-basic, corporate tone [329: 74], оказіоналізм означає ‘нейтральний’; 

She’d lost that stammering eager-to-please tone [327: 124], новотвір позначає тон 

мовлення героїні як ‘такий, що прагне задовольнити’; It had been a few years 

since I’d been to the supermarket, a real one, not a fancy newsagent that had 

serviced my dinner-for-one appetite for the past two years [328: 434], тут  

dinner-for-one пояснює звичку героїні вечеряти наодинці, новотвір має іронічну 

конотацію з пейоративним відтінком. 

Особливе місце серед лексикалізованих синтаксичних груп займають 

координативні складні слова. Конструкції такого типу складаються з двох 

рівноправних елементів, поєднаних сполучником and. Варто зауважити, що при 

утворенні складних слів цього зразка можуть поєднуватися різні частини мови, 

наприклад: There was some racket outside: people shooting and the boomy        
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bass-line of a bridge-and-tunnel limo which pulsed below me [319: 204], 

словосполучення bridge and tunnel уживається у розмовній мові на позначення 

людей, які живуть за межами Мангеттена. Для того, щоб потрапити до центру 

міста, вони мають проїхати через багато мостів і тунелів. За контекстом 

словосполучення вживається в ролі прикметника і характеризує лімузин, який 

заїхав з інших районів міста до Мангеттена. Інші випадки: Mum’s been pushing a 

Japanеse theme ever since Janice came back from her holiday to Tokyo and started 

holding sushi-and-bridge evenings [334: 49], у цьому контексті мова йде про так 

звані ‘вечори суші і возз’єднання’, тобто зустрічі зі знайомими та друзями, щоб 

поїсти суші і налагодити контакт; There was no stopping the vicious               

anger-and-nausea combo that felt so familiar now, but Brooke tried to take deep 

breaths and think through it [337: 375], де anger-and-nausea combo позначає 

почуття героїні як ‘поєднання люті і запаморочення’, які вона відчуває у 

зв’язку з підозрою чоловіка у зраді.  

Інші подібні приклади: In all her banker-salary-and-massive-bonus glory, 

Nola had not told Brooke that the less material a piece of lingerie contained, the 

more expensive it would be [Ibid.: 83], новотвір позначає фінансовий стан героїні 

і описує його як ‘славу зарплатні банкіра і величезної-премії’; I washed my hands 

and changed my clothes, which were filthy from my breaking-and-entering attempt 

[327: 240], тут breaking-and-entering attempt – ‘спроба злому і проникнення’; 

She’d seen this disarm-and-attack routine before with a particularly aggressive 

blogger [337: 276], за контекстом disarm-and-attack routine позначає поведінку 

журналістки, яка діє за звичною манерою "роззброїти й атакувати"; She’d just 

finished scarfing down three servings of her mother’s butter-and-heavy-cream-laden 

mashed potatoes [335: 77], оказіональний конструкт описує картопляне пюре, 

яке приготовала мати героїні. Остання намагається стежити за фігурою, але на 

Різдвяні свята вона зірвалася і з’їла три порції пюре ‘з маслом і жирними 

вершками’.  

Деякі лексикалізовані одиниці мають ідіоматичне значення і 

утворюються внаслідок стягнення компонентів фразеологічних сполучень. 
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Процес лексикалізації фразеологічних одиниць полегшується тим, що вони за 

своєю семантикою наближаються до слова і, на думку багатьох лінгвістів, є 

одиницями лексичного рівня мовної системи, крім того, фразеологізми завжди 

виступають окремим членом речення. Лексикалізація фразеологічних 

конструкцій полягає у фонологічному та графічному "цільнооформленні" 

твірних фразеологічних одиниць [58: 62]. Розгляньмо деякі приклади: Brook 

was finding it almost impossible to acclimatize to her sixty-hour workweek, split 

almost evenly between her nutrition grad coursework, logging internship hour, and a  

make-ends-meet barista stint at a neighborhood coffee joint [337: 12], 

оказіональний прикметник походить від виразу make ends meet, який означає 

‘зводити кінці з кінцями, виживати’. У нашому контексті мова йде про роботу 

героїні у барі, яка приносила надто малі гроші. Інші приклади такого зразка: 

The landlady was a salt-of-the-earth type with a pile of bleached hair and a New 

York accent [329: 413], ідіоматичний вираз salt of the earth позначає ‘гарну і 

чесну людину, якій можна довіряти’ і у тексті описує домовласницю; I expected 

Melanie to start DJing immediately so that no more questions could be asked, or if 

they were it could be the usual mouthing and lip-read one word answers to  

shoot-the-breeze questions … [328: 202], вираз shoot the breeze означає ‘мати 

неформальну розмову’, у ролі прикметника він характеризує запитання як 

‘неформальні’; I would rather not seen anybody or anything that day, but the word 

had reached my mother, via on-the-hour-every-hour news bulletins, and she was 

frantic with worry [328: 136], вираз означає ‘щогодини’, оказіональне вживання 

ідіоматичного сполучення у ролі прикметника позначає ‘щогодинний випуск 

новин’; Nothing was better than settling into a bath with a fresh-off-the-presses Last 

Night [337: 192], останній конструкт або його варіант hot off the presses означає 

‘свіжий, щойно випущений’ і за контекстом описує свіжий номер журналу Last 

Night; Constantly on the request for new and innovative ways to love-bomb beauty 

editors, I had a middle-of-the-night, light-bulb-over-the-head moment and thought I 

would buy each editor [319: 37], оказіоналізм утворився від виразу to have a light 

bulb over one’s head – ‘мати гарну ідею’, етимологічно він пов’язаний із 
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винаходом Т. Едісона, який винайшов лампу розжарювання у 1879 році. 

Дотепер цей винахід уважається геніальною ідеєю.  

Існує й інший ідіоматичний вираз – light bulb moment, тобто ‘момент 

раптового натхнення, відкриття і визнання’, за контекстом новотвір позначає 

геніальну ідею, яка з’явилася у героїні серед ночі. У прикладі Alter’s debut 

album has crushed the charts, and his boy-next-door dimples have wowed female 

fans from coast to coast [337: 240] ідіоматичний вираз використовується для 

опису звичайної, пересічної людини, яка не вирізняється великими статками і 

популярністю, новоутворений прикметник описує зовнішність сусіда героїні.    

У фрагменті I put on my voice-mail-lady voice. ‘I’m afraid the person you’ve just 

called is not available. Please leave a message’ [333: 222] voice mail lady позначає 

жіночий голос, створений комп’ютером. За контекстом героїня говорить таким 

штучним голосом, аби не викрити себе.  

У творенні комплексних ад’єктивів беруть активну участь заперечні 

конструкції. В англійській мові існує два способи побудови заперечних 

конструкцій: за допомогою негативної частки not і за допомогою заперечних 

слів. Обидва види негативних конструкцій утворюють оказіональні комплексні 

прикметники, наприклад: There were twelve minutes of a comfortable and  

not-for-one-second awkward conversation with Marcus, before reaching the town. 

[327: 83], де not-for-one-second awkward conversation – ‘незручна бесіда, 

тривалістю не на одну мить’. Інші подібні приклади: That's when our friendly 

break-up, or our not-getting-back-together moment became less so [328: 401], тут 

not-getting-back-together moment – ‘момент "невоз’єднання, непримирення"’ і 

описує стосунки героїв; That’s the sort of mum I wanted to be. Not the sort who’s 

halfway out the door with a suitcase, glibly throwing out not-picking-scabs advice 

[336: 228], оказіональний прикметник утворився від заперечного варіанта 

словосполучення to pick scabs, що означає ‘знімати шар шкіри з рани’, героїня 

радить своїй доньці, яка захворіла на вітряну віспу, "не колупати ранки". Серед 

заперечних слів, які беруть участь у творенні таких конструкцій, уживається 

означальне слово no, наприклад: I knew it would kill Rosaleen if I didn’t arrive 
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back and fill her in on the no-knickers-wearing trend… [327: 100], де  

no-knickers-wearing trend – ‘тренд носіння одягу без спідньої білизни’. Інші 

подібні приклади: I then turned down his suggestion of  

no-strings-attached sex [328: 99], оказіональний прикметник має ідіоматичне 

походження, вираз no-strings-attached означає ‘без забов’язань’ і за контекстом 

позначає сексуальні стосунки героїв; A cream woven envelope with grand George 

Street font declaring my name in certain no-doubt-about-it black ink, and beside it, a 

gold embossed stamp [Ibid.: 2], новотвір описує чорнило як таке, що "не 

викликало сумнівів щодо його справжності", а мова йде про важливий  

лист, який героїня отримала від "куратора" свого життя;  

The no-longer-green-in-the-face Harry and the girl who wanted to have Blake's 

babies were engrossed in their own … [Ibid.: 380], утворений конструкт описує 

героя як такого, що мав ‘уже більше не зелене обличчя’. Так героїня описує 

обличчя свого колишнього хлопця, який зустрів її зі своєю новою дівчиною.  

Конструкції із внутрішньою предикацією представлені різними типами 

речень, зокрема розповідними стверджувальними, наприклад: Julian’s entire 

entourage was working hard to maintain an all-smiles-we-love-our-job façade 

[337: 280], новотвір описує вираз обличчя героя як  

"усміхнений-милюбимонашуроботу"; And you needn’t think you’ll be going along 

with her for an all-expenses-paid fortnight in the sun [319: 399], тут оказіональний 

прикметник описує двотижневу відпустку як "повністю сплачену", тобто, так 

би мовити, "усе включено"; She’ll be serving a community that doesn’t have 

regular access to prenatal care, patients who don’t know the first thing about 

nutrition, so there’s no doubt a lot of it will be basic – literally, 

 convincing-them-why-they-need-their-folic-acid type thing [337: 402], уживання 

оказіонального виразу пояснює поради, які героїня-дієтолог дає своїм 

пацієнтам, аби ‘переконати їх у тому, що їм необхідно вживати фолієву 

кислоту’; He isn’t one of those super-holy, make-you-feel-bad-about-everything 

vicars. He’s more of a Do-have-a-gin-and-tonic-before-lunch vicar [334: 52], 

обидва останні вирази характеризують вікарія. У першому випадку героїня 
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описує його як людину, після спілкування з якою не відчуваєш себе винним в 

усьому, тобто грішником. Другий приклад пояснює, яким на справді є вікарій, 

тобто той, що ‘вживає джин із тоніком перед обідом’. У фразі Riley was giving 

her one of his best cute but sweet but strong and masculine, you-can-trust-me, 

flirtatious looks [328: 81] новотвір описує погляд героя як ‘ти-можеш-мені-

довіряти’; Dad was a ‘stand at the front door and wave until you can’t see the car 

any more’ kind of person [327: 128], речення пояснює характер батька героїні як 

‘такого, що стоїть біля вхідних дверей і махає тобі на прощання, поки твій 

автомобіль не зникне з поля зору’. Як можемо бачити, трапляється різне 

написання комплексних конструкцій із внутрішньою предикацією. Домінує 

написання через дефіс, проте фіксуються випадки, в яких структури взято          

у лапки.  

Другу групу складають комплексні одиниці, які представлені 

заперечними реченнями. Розгляньмо деякі приклади: I fixed my hair, my posture, 

my lips all pursed in a sexy but I-didn’t-know-it way [328: 50], за контекстом мова 

йде про вип’ячені губи героїні, які виглядали сексуально, але на зразок 

"ятогонезнала"; He could probably tell by my voice that I was in one of  

nothing-is-going-to-stop-me moods [330: 321], новотвір описує настрій героїні як 

такий, що "ніщо мене не зупинить". Інші приклади: Plus, Constance has her  

not-to-be-argued-with face on [337: 74], де оказіоналізм характеризує вираз 

обличчя героїні як "такої, з якою не сперечаються"; Petal nodded, her  

butter-wouldn’t-melt-in-her-mouth face firmly in place [Ibid.: 117], у цьому разі 

використовується ідіоматичний вираз, який уживається для опису людини, що 

видається невинною, доброю тощо, а насправді не є такою [246: 202], вираз 

стосується опису обличчя доньки героїні. У досліджених  текстах також 

фіксуються імперативні речення, наприклад: They were all in a  

howling-at-the-moon, grab-life-by-the-balls frenzy [319: 348], тут новотвір описує 

шалений настрій людей після вечірки як "візьми життя за роги". Інші подібні 

приклади: How sad was it to playing such juvenile 

 don’t-show-your-feelings games with your own husband [337: 333], конструкт 
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характеризує відносини героїв як гру "не показуй своїх почуттів"; I'm about to 

give him a don't-even-try-it look, when I notice his expression [330: 43], де        

don’t-even-try-it look означує погляд героїні як "навіть не намагайся"; All that  

spur-of-the-moment, let’s-do-the-relationship-right-here stuff is fine when you’re 

nineteen… [319: 65], у цьому прикладі новотвір демонструє настрій героїні як 

"давай зав’яжемо стосунки прямо тут", що для неї був нетиповим. Інший такий 

приклад: The confusion Andy felt when Barbara gritted her teeth through the  

let’s-wish-the-happy-couple-congratulations toast she’d ever heard spoken by the 

mother of a groom [338: 81], оказіональний конструкт описує тост як 

"привітаймо молодят", що його проголошує на весіллі героїні її майбутня 

свекруха. Авторка твору вдається для такого опису події, аби підкреслити 

неприродність і фальшивість цього явища.  

Також трапляються одиничні випадки вжитку питальних речень для 

побудови складних конструкцій, наприклад: Privacy would have been nice for our 

awkward what-happens-now conversation but we had to sit in the cab… [Ibid.: 69], 

де вираз what-happens-now позначає дивну для героїні і її чоловіка  

бесіду зразка "що тепер буде".  

У плані нашого дослідження комплексні ад’єктивні конструкції 

характеризують предмет за різними параметрами, серед яких ми    

виокремлюємо такі: 

1) час, наприклад: It was his third attendance at such a lunch, which 

appeared to be regular once-a-week event [337: 199], оказіональне вживання 

виразу  описує подію, яка відбувається "раз на тиждень"; Taking a break from his 

investigations of Arthur and Rosaleen’s hidden life, we sat on my once-upon-a-time 

living-room couch, looking through my photo… [330: 344], новотвір описує диван, 

який колись стояв у вітальні; I was twelve years old at the six-thirty-to-eight-thirty 

disco in my local leisure centre when Gerard Looney and I had slobbered all over 

each other for three consecutive slow songs… [319: 279], оказіоналізм позначає 

графік роботи дискотеки – "від пів на четверту до пів на дев’яту"; 
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2) колір, наприклад: I woke up to find myself staring at a painting of Mary, 

smiling down upon me in a baby-blue-coloured veil [327: 378], новотвір описує 

вуаль дівчини ‘світло-блакитного кольору’; інший приклад: She wore a  

fire-engine-red pantsuit… and a triple strand of faux pearls wrapped around her 

neck… [337: 51], оказіональний компресив характеризує насичений червоний 

колір, який зазвичай використовується екстреними службами допомоги США і 

Канади, а за контекстом оказіональний хроматонім описує брючний костюм 

героїні; Annalisa walked across the black-and-white-checkerboard marble floor and 

stood in the middle of the room [329: 119], оказіональний прикметниковий вираз 

застосовується для опису мармурової підлоги як ‘чорно-білої шахівниці’;  

A grey-that-was-once-white T-shirt with the Beatles on the front and jeans with no 

knees [336: 63], де grey-that-was-once-white означає ‘сірий, який колись був 

білим’ і описує футболку; 

3) розмір, наприклад: Within seconds she was balanced on a stepladder, 

suspending the six-foot-by-ten-foot backdrops from the ceiling [319: 412], 

конструкт описує розмір задніх декорацій (так званий "задник") як "шість футів 

на десять футів", їх героїня підвішувала на стелі; No matter that the  

one-size-fits-all jumpsuit was digging tightly into her thighs…she felt sexy anyway 

[337: 85], оказіональний вираз описує спортивний костюм як "такий, що 

підходить усім за розміром"; There was a photo of Cindy Monroe, a  

six-and-a-half-stone, five foot tall, American reality star [327: 98], де  

six-and-a-half-stone означає ‘шість із половиною стоунів’ і описує вагу зірки 

реаліті-шоу; 

4) стан, наприклад: Every folding chair was filled, and the  

standing-room-only crowd swelled around the stacks [329: 335], вираз standing 

room only описує захід, який настільки популярний серед відвідувачів, що всі 

місця для сидіння зайняті, новотвір описує натовп людей, які прийшли на один 

із таких заходів для "тих, що стоять"; As Eugene leant against the kitchen counter 

and sucked down his possibly-out-of-date beer, he asked ‘What happened to the guy 

who lived here?’ [319: 307], за контекстом мова йде про пиво, яке героїня 
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характеризує як "можливо, з закінченим терміном придатності"; The culmination 

of my chilled-to-the-bone travels is Designer Extravaganza in London [336: 194], 

вираз chilled to the bone означає ‘дуже холодний; стурбований, переляканий’, 

мова йде про відрядження героїні, які пов’язані з її бізнесом і які викликали в 

неї сильне хвилювання і неспокій; 

5) місце, наприклад: Olly and I can have a one-night-at-home honeymoon 

[336: 160], оказіональний вираз описує медовий місяць героїв як  

"одну ніч удома"; But where is he? Grabbing sushi in West Hollywood before his  

late-night-talk-show circuit? [337: 343], новотвір характеризує тур, який герой 

робив наприкінці дня як ‘тур по нічних ток-шоу’; This is crazy, I thought. 

 A beyond- the-grave slanging match [331: 318], за допомогою оказіонального 

виразу героїня описує "підходящого" для себе чоловіка як "потойбічну" пару;  

6) вартість, наприклад: Cem Fabrikant couldn’t imagine  

that this was true – that recent college graduates regularly frequented  

two-hundred-and-fifty-dollar-a-person restaurants – but knew better than to argue 

[329: 43], оказіональний вираз характеризує рівень ресторанів як  

"двісті п’ятдесят доларів на особу"; 

7) звук, наприклад: Quickly, we bent down to retrieve stuff, simultaneously 

reached for the glasses and bumped our heads with a medium-to-loud crack  

[319: 39], оказіоналізм визначає тріск від удару голови об голову героїв як 

"вище середнього"; 

8) інші характеристики, які описують зовнішній вигляд предмета, 

наприклад: Nola waved off the rat spotting with a cocktail-ring-adorned hand  

[337: 61], новотвір описує руку героїні як "оздоблену коктейльною обручкою" 

(обручкою великого розміру, у центрі якої розміщений великий камінь, а 

навколо нього – маленькі); Mr Coaster was a short, big-swinging-dick super-flirt 

[319: 41], у побудові оказіоналізму бере участь вульгаризм dick, за допомогою 

зазначеного новотвору героїня характеризує одного з героїв роману як 

"супервертихвоста з великим хитним членом"; He’s East Village-gig cute. Not 

international-rock-star cute [Ibid.: 16], оказіоналізм описує чоловіка як 
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"привабливого, як міжнародна рок-зірка"; Violet's boss. Dark-rumpled-hair Guy 

[333: 28], новотвір описує хлопця як такого, що має темне пом’яте волосся;         

I stood up and smoothed my dress down, hoping that crease-free                  

humming-bird-patterned material would help my ability [328: 121], оказіоналізм 

позначає тканину, ‘оздоблену намальованими пташками колібрі’; How romantic 

is that? Not very if the true love in question is a  

fake-tan-wearing selfish snake [Ibid.: 270], тут мова йде про дівчину, яку героїня 

описує як "егоїстичну змію зі штучною засмагою"; It was a surface for farmyard 

animal and tractors to travel not for a wedge-heeled  

wrap-around-dress-wearing woman with an aching back [Ibid.: 344], оказіональний 

конструкт описує жінку як ‘вдягнену у плаття крою "на запах"’; His mother – the 

floral-dress-wearing old woman in the back garden – was a scientist… [Ibid.: 31], 

тут новотвір характеризує літню жінку як "одягнену у квітчасте плаття"; I took 

my life seriously, suit-wearing-serious [Ibid.: 47], де suit-wearing-serious означає 

‘серйозний, як людина у діловому костюмі’; останні три приклади описують 

предмет за допомогою позначень одягу, вбрання; 

9) вирази, які характеризують певну манеру поведінки: ‘Brooke come here, 

let’s talk about this,’ Julian said in his managing-my-crazy-wife voice  

[337: 317], оказіоналізм описує голос героя як такий, що "вправляється зі своєю 

навіженою дружиною"; Carrie's birth-day and lose-her-virginity day [330: 124], 

тут новотвір характеризує день із життя героїні як "день втрати цноти"; Last 

night was sex-with-the-cute-guy-on-the-train dream [328: 243], оказіональне 

словосполучення описує сон героїні як "секс із гарним хлопцем у потязі"; Fake 

it till you make it'? I'm the original fake-it girl [330: 179], за контекстом мова йде 

про те, що героїня не вміє готувати і весь час обдурює чоловіка, оскільки 

замовляє їжу у ресторані й через такі обставини вона називає себе fake-it girl,  

букв. ‘дівчина-прикидайло’; It gave me a warm and tingly feeling thinking my 

brother held a get-out-of-jail-free card for me [Ibid.: 39], тут мова йде про брата 

героїні, який є впливовим адвокатом, і їй подобається думка про те, що він 

завжди має для неї картку, яка безкоштовно звільнить із-за ґрат; Petal pulls her 
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get-a-life face [336: 129], вираз get a life уживається у розмовній мові для того, 

щоб сказати особі, що вона нудна і перестала бути такою; оказіональне 

використання виразу у ролі прикметника описує вираз обличчя дівчинки, яка 

образилася на матір, оскільки та приділяє їй замало уваги; I can’t help feeling it’s 

a bit like high-class prostitutes being given regular, up-the-frock health checks 

[319: 23], оказіональний вираз характеризує медогляд гінеколога (дослівно – 

‘під платтям’); The whole biting-Santa-at-Harrods incident was complete 

misunderstaning [334: 20], новотвір описує випадок, коли маленька донька 

героїні вкусила Санту в універмазі "Гарродс"; They were kind of cute, she thought, 

in a koala-bear-type way, but sexy? [337: 300], оказіоналізм характеризує 

зовнішність хлопців як "милих, наче ведмеді коала"; I’m a lean, mean,  

chip-dishing-out machine [336: 40], за контекстом героїня (працівниця закладу 

"фаст-фуд") ототожнює себе з машиною, яка видає смажену картоплю. 

Цікавим є утворення складних оказіональних прикметників від вигуків, 

наприклад: I kept musing about our oh-so-amusing conversation [330: 406], 

зазначений вираз характеризує бесіду як "ой яку цікаву; кумедну".  

Фрази-вигуки також беруть участь у творенні складних оказіональних 

прислівників, наприклад: So we went travelling, which went down oh-so-badly 

[319: 57], новотвір описує подорож, яка виявилася "ой якою поганою". Слід 

зазначити, що кількість фіксацій складних оказіональних прислівників у 

досліджуваних текстах незначна і складає менше 1 % від загальної кількості, 

наприклад: Earlier I’d seen him not-so-discreetly pop half a Xanax, so I reckoned he 

was considering taking the second half [319: 31], оказіональний прислівник 

описує ситуацію, в якій герой приймав заспокійливі ліки, "не дуже розсудливо; 

необережно". Структурна і смислова цілісність оказіональних препозитивних 

атрибутивних комплексів надає їм якість, яка виводить їх за межі простої суми 

компонентів. Смислова цілісність даних утворень зумовлює певні семантичні 

особливості – перетворює ці конструкції на своєрідні одиниці-номінації, які 

називають ситуацію, предмет, сприймаються як ознака, якість, характеристика 



157 

 

певного предмета і служать цілям суб’єктивно-емоційної характеристики 

іменника, який вони визначають. 

Причини функціонування таких оказіональних утворень у ролі означення 

не мають однозначного пояснення. Одні дослідники пояснюють існування 

подібних комплексів як прояв аналітичних тенденцій сучасної англійської 

мови: "пріоритет синтаксису над морфологією, історично зумовлений 

прагненням англійської мови до аналітизму, значно розширив можливості 

"спільної зустрічальності" слів у синтаксичному ланцюжку висловлювання" 

[27: 90], інші вважають таке вживання реалізацією тенденції до економії 

мовних засобів мовлення [50: 19]. Можливості утворення таких конструкцій у 

сучасній англійській мові практично необмежені. При цьому їхня позиція між 

артиклем і опорним іменником, тобто позиція звичайного прикметника, – 

однозначно засвідчує їхню атрибутивну функцію. 

3.3.2. Комплексні субстантивовані оказіональні конструкції 

Слід також звернути увагу на полікомпонентні лексичні одиниці, що 

утворюються для заповнення лакун номінативного характеру і можливості 

економно та ємно виражати складні поняття у межах одного слова. Відмінність 

їх від звичайних композит полягає в тому, що звичайні складні слова 

утворюються шляхом об’єднання синтаксично незалежних слів-основ, а складні 

слова синтаксичного типу формуються на базі готових словосполучень шляхом 

інтеграції синтаксично залежних один від одного компонентів  

[59: 79]. Оскільки лексикалізовані синтаксичні конструкції мають яскраво 

виражені конотативні властивості, вони використовуються учасниками 

комунікації для повнішого задоволення номінативно-комунікативних потреб, 

зокрема в художньому дискурсі [53: 175]. 

Умови утворення нових слів, що з’являються внаслідок індивідуальної 

словотворчої діяльності окремих носіїв мови, визначається особливим 

відношенням складових компонентів, що входять до певної синтаксичної 
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моделі. Найефективнішими в цьому плані є комплексні субстантивовані 

оказіональні утворення. Результатом словотвірного процесу в цьому випадку є 

конвертоване складне в морфологічному відношенні утворення, в основі якого 

лежить синтаксична конструкція. Комплексні субстантивовані оказіоналізми 

характеризуються певними структурно-семантичними особливостями, які, як 

наслідок, зумовлюють особливості їхнього вживання в мові. Складні 

субстантивні конструкції налічують 8 % від загальної кількості оказіоналізмів. 

За твердженням С. М. Єнікєєвої, для субстантивованих лексичних 

одиниць характерними є морфологічні властивості іменника: наявність 

категоріальної ознаки числа [59: 80], наприклад: Michelle was preparing a platter 

of food for make-your-own-sandwiches [337: 164], де новотвір означає  

"зроби свої власні сандвічі" і описує спосіб споживання продуктів,  

які було розкладено на таці. Або: Mum’s inhaling with one of her  

I’ve-never-been-so-insulted-in-all-my-life-breaths [334: 117], букв. ‘мене ніколи не 

ображали так за все життя-зітхання’; вказівка на категорію 

означеності/неозначеності в англійській мові виражається за допомогою 

артиклів, наприклад: I’m just going round to the Kilfeathers to have a               

three-in-a-bed-romp with Angela and her girlfriend [319: 35], новотвір означає  

‘метушня за участі трьох’; She read another two chapters of the book, a 

nonfiction account of the Etan Patz kidnapping that had her convinced every  

creepy-looking guy on the street was a potential pedophile, and followed the  

shade-installer-slash-paparazzi-blocker out the door when he was finished  

[337: 122], букв. ‘установник захисного скла-коса-риска-блокатор папа раці’.  

У ролі означення субстантивованої складної одиниці можуть уживатися 

прикметники, наприклад: We had an open-plan kitchen-cum-dining-room and 

almost every weekend we had friends around for dinner [328: 8], новотвір позначає 

‘кухню, об’єднану з їдальнею’; присвійні або вказівні займенники, наприклад: 

He’d rather die than go shopping, and he’s more attached to his  

jeans-and-white-T-shirt-uniform than some men are to their children [337: 147], де 

новотвір позначає форму ‘джинси і біла футболка’; займенники разом із 
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прикметниками, наприклад: This weird no-man’s-land we’re in…it’s hell  

[337: 417], букв. ‘нічия земля’.  

Синтаксичні функції, які характерні для субстантивованих 

словосполучень та речень, відповідають функціям, що традиційно притаманні 

іменникам. У реченні вони можуть виконувати функції підмета, додатка, 

обставини, іменної частини складного присудка. 

Оказіональні іменники синтаксичного способу творення описують різні 

поняття. Ми виокремили такі тематичні групи: 

1. Поняття, які характеризують людей, спостерігаємо у таких прикладах: 

Let’s not argue! I’m sorry I’ve ever mentioned… you-know-who. Mr. Wham! 

[334: 287], комплексний субстантив означає, власне, ‘ти знаєш хто’, за 

допомогою оказіоналізму героїня не називає особу прямо, а лише натякає на 

неї; She followed the shade-installer-slash-paparazzi-blocker out the door when he 

was finished [337: 122], букв. (див. вище)‘установникзахисного скла-косариска-

блокаторпапараці’. Інші подібні приклади: I smile winsomely at her, wife-to-PA 

[334: 156], букв. ‘жінка персонального асистента’; It was 506; the talking-to-

dead-people was in room 514 [319: 272], оказіоналізм позначає "особливих" 

людей, які говорять із мертвими; Pimped-up Range-Rover-owner-slash-

reconstructive-plastic-surgeon-slash-closet-boob-job surgeon and middle child 

Philip was already seated at the table talking to my grandmother [328: 26], букв. 

‘власник Рендж-Ровера-коса риска-хірург із відновлювальної пластики-коса 

риска-підпільний хірург зі збільшення грудей’; I could call myself Rainbow and 

Luke could Wolf and Minnie could be Runs-On-Grass-In-Mary-Janes [334: 130], 

мова йде про вигадане ім’я для маленької дівчинки, яке українською звучить як 

‘та, що бігає по траві у черевичках фірми Mary Jane’; Excuse me,  

Mr.-NFL-All-Star-I-make-eighty-trillion-dollars-a-year, but I’m going to have to 

ask you to cut on the high-fructose corn syrup [337: 374], букв. ‘містер зірка 

Національної футбольної ліги-я заробляю вісімдесят трильйонів доларів на 

рік’.  
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Цікавими видаються останні два приклади, в яких ми спостерігаємо 

процес субстантивації з результативним комплексним конверсійним 

утворенням. Ці утворення складаються з самостійних слів, що виступають у 

ролі основних компонентів у їхній структурі. На думку О. С. Кубрякової, поява 

в тексті складного слова такого типу пояснюється тенденцією уникнути 

повторення цілої мотивувальної конструкції шляхом заміни її окремою 

одиницею номінації [102: 110]. Тут внутрішні причини створення нової одиниці 

номінації полягають не тільки в номінативній доцільності нового позначення, а 

й у міркуваннях синтаксичного порядку, тобто наявність спеціальної назви 

дозволяє уникати описових зворотів. Такі голофрастичні конструкції 

поєднують у собі власні імена з образною характеристикою їхніх володарів.     

Ці цитатні імена, крім денотативної характеристики персонажів, несуть також 

аксіологічне навантаження – називаючи особу за найбільшою мірою 

притаманними їй рисами, автор включає в семантику новоутворень оцінне 

ставлення героя розповіді до названих персонажів, переважно негативне. Так, у 

вже зазначених вище прикладах на зразок Pimped-up Range-Rover-owner-slash-

reconstructive-plastic-surgeon-slash-closet-boob-job-surgeon and middle child 

Philip was already seated at the table talking to my grandmother [328: 26] та Excuse 

me, Mr.-NFL-All-Star-I-make-eighty-trillion-dollars-a-year, but I’m going to have 

to ask you to cut on the high-fructose corn syrup [337: 374] увага акцентується на 

фінансовому статусі героїв. Перший приклад ілюструє фінансові можливості 

героя і його професію, у такий іронічний спосіб героїня наголошує на тому, що 

її брат досяг найбільших успіхів у родині. У другому прикладі відчувається 

негативна конотація новотвору, оскільки, незважаючи на високий статус свого 

клієнта, героїні доводиться давати йому консультації щодо схуднення. Що ж до 

виразу I could call myself Rainbow and Luke could Wolf and Minnie could be    

Runs-On-Grass-In-Mary-Janes [334: 130], то тут оказіоналізм утворений для 

штучної номінації дитини у казковій, ігровій формі. 

2. Поняття, які описують предмети побуту, наприклад: It was the last bottle 

left in the wine-cellar-stroke-corner-cupboard-under-the-cookie-jar [328: 8], букв. 
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‘винний погріб-кутова шафа під банкою з печивом’, так героїня описує 

схованку для вина. Інші приклади такого ж зразка: We had an open-plan  

kitchen-cum-dining-room and almost every weekend we had … [Ibid.: 8], новотвір 

позначає ‘кухню, об’єднану з їдальнею’; Michelle was preparing a platter of food 

for make-your-own-sandwiches [337: 164], тут його значенням є  

‘зроби свої власні сандвічі’.  

3. Поняття, які описують предмети одягу, наприклад: He’d rather die than 

go shopping, and he’s more attached to his jeans-and-white-T-shirt uniform than 

some men are to their children [Ibid.: 147], новотвір позначає форму ‘джинси і          

біла футболка’. 

4. Поняття, які описують територію, наприклад: this weird no-man’s-land 

we’re in…it’s hell [Ibid.: 417], букв. ‘нічия земля’; She received federal funding to 

open a kind of early intervention centre in an at-risk-neighborhood [Ibid.: 402], 

букв. ‘небезпечне сусідство’;  

5. Поняття, які описують стан людини, наприклад: A giant lump of  

oh-my-god-I’m-in-love-kind-of-feeling had gathered in my throat [327: 84], букв. 

‘О Боже, я закохалась-почуття’; Mum’s inhaling with one of her                      

I’ve-never-been-so-insulted-in-all-my-life-breaths [334: 117], букв. ‘мене ніколи не 

ображали так за все життя-зітхання’.  

6. Поняття, які описують діяльність (акт дії), наприклад: I want to point out 

that shaving your legs takes about five minutes, leaving plenty of time for  

world-taking-over [330: 93], оказіоналізм означає ‘захоплення світу’. I’m just 

going round to the Kilfeathers’ to have a three-in-a-bed-romp with Angela and her 

girlfriend [319: 35], тут новотвір має значення ‘метушня за участю трьох’. 

І. В. Арнольд стверджує, що подібні індивідуальні утворення 

характеризуються незвичайною валентністю, яка посилюється великою 

кількістю елементів у складному слові, тоді як зазвичай їх тільки два [12: 169]. 

Однак, незважаючи на незвичайність або навіть деяку несподіванку для читача, 

слова-компоненти таких утворень мають мовну узгодженість.  
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І. Г. Дегтярь зазначає, що у "відношенні між компонентами подібних 

утворень, з одного боку, а також між новотвором у цілому і пояснювальною 

фразою, з другого боку, особливо гостро стоїть питання "синтаксичного 

порядку" [50: 65]. Комплексні субстантивовані оказіоналізми формально 

обґрунтовані і семантично мотивовані синтаксичними конструкціями. Для 

творення таких лексичних одиниць характерний чітко фіксований порядок 

складових елементів, який повністю відповідає порядку проходження слів у тієї 

чи тієї синтаксичної конструкції. 

М. В. Нікітін уважає, що такі утворення ілюструють явище компресії 

мовних структур у мові, які носять модельований характер, і один із 

різноманітних різнорівневих способів спрощення, скорочення та заміщення 

повних мовних структур скомпресованими мовними варіантами виразів, які, 

однак, без особливих зусиль співвідносяться з вихідними і повними зразками 

[124: 149]. Тут спостерігається реалізація мовленнєвої редукції форми мовних 

структур, а в основі їхньої компресії лежить, насамперед, прагнення до 

мовленнєвої економії. Ці утворення є яскравою ілюстрацією перетворення  

"знаків-повідомлень на знаки-найменування" [102: 36]. 

Комплексні субстантивовані оказіональні утворення функціонують як 

багатокомпонентні єдності. Показником цільнооформленості таких 

оказіональних номінацій і засобом, який допомагає диференціювати їх від 

вихідних форм, тобто синтаксичних конструкцій, які обґрунтовують їхню появу 

в мові, служить їхнє написання через дефіс. У порівнянні з синтаксичними 

конструкціями, комплексні субстантивовані оказіональні утворення мають 

багатіший семантичний зміст. Вони містять додатковий, конотативний елемент 

експресивності. Написання через дефіс синтаксичної конструкції, яка 

обґрунтовує комплексне субстантивоване оказіональне утворення, модифікує її 

значення, вносить елемент експресивності, яка зумовлена компресією 

висловлювання. Цей елемент експресивності звужує сферу вживання 

комплексних субстантивованих оказіоналізмів тільки "для даного випадку", 

тобто потенційно сфера їхнього вживання зведена до мінімуму. 
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Семантика комплексних субстантивованих оказіональних утворень 

впливає на семантику всієї пропозиції, тому що, крім функції лаконічності 

оформлення думки, вони виконують ще й стилістичні функції оформлення 

тексту. Створення таких оказіоналізмів дозволяє автору уникати підрядних 

речень і широких пояснень. Отже, метою автора, який уживає комплексні 

субстантивовані оказіоналізми, є не лише економія мови, а й семантична 

лаконічність і ясність оформлення думки. 

Комплексні оказіональні утворення подібного типу виражають ставлення 

автора до явища, що описується, його емоції, оцінку цього явища. Такі 

оказіоналізми – реалізація не тільки смислового новаторства, а й новаторства 

форми, словесної оболонки, яка може найкращим чином відображати вкладене 

в неї індивідуально-авторське розуміння навколишнього світу [86: 48]. 

Комплексні субстантивовані утворення є словами, які називають цілі ситуації і 

події. У перетвореному і трансформованому вигляді вони служать позначенням 

того ж, що позначає ціле висловлювання, і в цьому сенсі виявляються 

замісниками певних ситуацій. Фактично вони ідентифікують не стільки 

окремий фрагмент дійсності як такий, скільки приховану за ним ситуацію, 

подію, предмет. Називаючи ситуацію або подію, вони надають мовленню 

високої експресивності, при цьому ступінь експресивності комплексного 

субстантивованого оказіонального утворення залежить від "несподіваності" 

узгодження його компонентів. Компонентами таких оказіональних утворень 

виступають наявні одиниці мови, які формують у складних словотворчих 

конструкціях вже нові смислові значення, що передають певні ситуації            

або події. 

3.4. Інші способи творення оказіоналізмів 

Частина досліджених оказіоналізмів утворюється за допомого так званих 

"нерегулярних" способів словотвору. Частка оказіоналізмів такого способу 

творення складає 8 % від загальної кількості. До такого способу творення 
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оказіоналізмів у плані нашого дослідження відноситься змішаний тип 

побудови, тобто коли нова лексична одиниця утворюється шляхом поєднання 

більш ніж одного способу словотвору.  

Серед оказіоналізмів, утворених змішаним способом, домінують 

новотвори, побудовані за допомогою словоскладання та афіксації. Розгляньмо 

декілька прикладів: It had started to rain and by the time she got home…her boots 

were covered with the city’s special salty-dirty-slushy mix [337: 367], оказіональний 

прикметник описує грязюку, яка утворилася від поганої погоди як ‘суміш солі, 

бруду і талого снігу’, конструкт утворився завдяки поєднанню відіменникових 

прикметників з афіксом -y в одному ланцюжку. Інші подібні приклади:     

Passers-by were planning to attend the Save the Moose picnic and didn’t want to 

look over-made-up for it [319: 417], оказіоналізм утворився шляхом поєднання 

фразового дієслова to make up ‘наносити макіяж’ і афікса надмірності over-, як 

наслідок новоутворений конструкт набуває значення ‘занадто 

"розфарбований’; I can’t understand it because it’s not as if it’s easy to find men in 

NY, even for the un-poppy-eyed woman [Ibid.: 131], тут вихідними поняттями для 

утворення оказіоналізму слугував вираз poppy eyes ‘випуклі очі’. Автор уживає 

слово-бахуврихі від вихідного і додає до нього заперечний префікс un-, 

унаслідок чого оказіоналізм набуває властивостей прикметника і описує жінку 

як ‘не з випуклими очима’; No more in-betweenness of funeral arrangements or 

Barbara’s mews [327: 38], новотвір походить від прислівника in between – ‘місце 

або проміжок часу, який відокремлює два або більше предмета або дві дати, 

події тощо’. Вихідна лексема піддається змінам шляхом написання через дефіс і 

додаванням іменникового суфікса -ness. За контекстом утворений оказіоналізм 

означає те, що більше не буде проміжних подій між підготовкою до похорону і 

скиглень Барбари, героїня почне життя спочатку. 

З-поміж інших композитів змішаного способу творення слід зазначити 

лексикалізовані словосполучення, зокрема ідіоматичні вирази, з залученням 

афіксів, наприклад: It’s only now when the matter-of-factness of life has hit  

me – very dead, death – that I’m beginning to look outwards [327: 150], де 
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оказіональний конструкт походить від matter-of-fact ‘неемоційний’, завдяки 

афіксу утворився оказіоналізм зі значенням ‘неемоційність, фактичність’. 

Інші приклади такого зразка: A face-to-facer might look like merely the start of a 

process but, as far as he was concerned, it meant the deal was as good as done 

[332: 55], тут face-to-face ‘обличчям до обличчя’ з додаванням агентивного 

суфікса -er надає новотвору значення ‘очної зустрічі з партнером’; Sorry for 

being the worst keeper-in-toucher in the world [337: 218], оказіоналізм утворився 

від виразу to keep in touch ‘підтримувати зв'язок’, агентивний суфікс -er надає 

виразу значення ‘людина, яка підтримує зв'язок’. Як бачимо з наведених 

прикладів, за допомогою афіксів комплексні оказіональні одиниці набувають 

номінативного значення, зокрема агентивного, і виконують функції іменників  

у текстах. 

Цікавим видається спосіб побудови складних оказіональних слів шляхом 

поєднання словоскладання і телескопії, наприклад: Colin drove me in  

Australian-blindsmobile for meet with Harry Big today [319: 369]. Спершу 

розглянемо слово-телескоп blindsmobile, яке становить поєднання слова blinds 

(букв. ‘штори, жалюзі’) і усіченого слова (auto)mobile. Разом із тим, до 

новоутвореної лексеми за допомогою дефісу приєднано прикметник Australian, 

оказіоналізм набуває значення ‘австралійський автомобіль зі шторами’, тобто 

мова йде про автомобіль класу люкс. 

У досліджуваних текстах також використовуються інші поєднання 

словотворчих засобів для побудови оказіоналізмів, зокрема:  

1) афіксація + скорочення, наприклад: When he teased her about it, pointing 

out that knowing how to cook wasn’t very women’s lib-ish, she’d replied, “Even a 

fool ought to know how to feed himself” [329: 304], новотвір походить від 

скорочення слова liberation ‘визволення’ і прикметникового суфікса -ish, у 

контексті набуває значення ‘непритаманний жіночому рухові визволення / 

свободи’; афіксація + конверсія, наприклад: That meant hanging around for two 

minutes every fifteen feet while our air yoke resomethinged [319: 169], оказіоналізм 

утворився шляхом переходу слова something ‘щось’ до розряду дієслів із 
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додаванням префікса re-, нова лексема набуває (буквального) значення 

‘перещось’, а мова йде про якісь зміни, стосовні кисневого обладнання; інший 

приклад: I came home from an unjumped-on night out and tearfully agonizing 

[Ibid.: 110], оказіоналізм походить від фразового дієслова to jump on ‘швидко 

долучатися до чогось’, завдяки додаванню заперечного префікса un- і набуття 

новою лексемою функцій прикметника новотвір описує вечірку як таку, якою 

героїня не скористалася;  

2) афіксація + вторинна номінація, наприклад: I’d been moisturizing regularly 

with Candy Grrrl’s Hands Up, our super-hydrating hand-cream, my acrylic nails had 

been filled and were painted in Candy Wrapper (silver) and I’d just been                 

de-gorilla’ed, an event which always makes me feel joyous and skippy and carefree 

[319: 40], новотвір утворився від метафоричного перенесення значення 

вихідного поняття gorilla ‘горила’, у цьому прикладі зберігається архісема 

‘волохата істота’, яка переноситься з тварини на людину, а за допомогою 

словотворчих афіксів новотвір de’gorilla’ed набуває значення ‘позбавлений 

зайвого волосся шляхом епіляції’. 

Серед "нерегулярних" способів утворення оказіональних лексичних 

одиниць виокремлюємо: 

1) вторинну номінацію, наприклад: ‘And a happy you near!’ chimes in Ernest, 

who is my godson and already has that bony, upper-class beanpole look going on 

[334: 28], в англійській мові існує вираз skinny as a beanpole, тобто ‘худий як 

жердина’, виходячи з цього виразу, зазначений оказіоналізм означає 

‘худорлявий’; She had to sit up and turn on the light and her de-bittering books off 

the shelf to stop herself from drowning in her own bile [332: 38], оказіоналізм 

утворився внаслідок метафоризації значення дієслова to debitter ‘позбавляти 

гіркоти’ (про їстівні субстанції), тобто з продуктів харчування значення 

переноситься на предмети побуту, за контекстом мова йде про книжки, які 

піднімають настрій; 

2) cкорочення, наприклад: The pub date for his book had finally arrived 

[329: 329], де pub datе утворилось від publication date ‘дата публікації’; 
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3) інші, наприклад: Mindy began seeing a shrink, a woman who specializes in a 

new psychoanalytropic approach called life adjustment [329: 74], новотвір є 

штучним словом і описує підхід у психології, якого не існує; I could start a 

whole international trend of in-shop schooling [334: 125], оказіональне вживання 

лексеми in-shop за контекстом пояснює "виховання" у приміщенні магазину. 

Такий ужиток уважаємо оказіональним, оскільки оказіоналізм in-shop не 

зафіксований у словниках, а вживається лише у підмові економіки, наприклад: 

in-shop branding, in-shop advertising. Інші приклади: I should give that match.com 

guy [333: 10]; у побудові оказіоналізму беруть участь цілі назви доменів, хоча 

трапляються й випадки розшифрованого позначення останніх, наприклад:      

No, that was setting up tomorrow’s Match dot-com date [337: 5]. В обох прикладах 

оказіональні лексеми виступають прикметниками. 

Отже, серед "нерегулярних" способів словотвору у досліджених текстах 

зафіксовано оказіоналізми змішаного способу творення. Інші способи  

побудови представлені одиничними фіксаціями і вони, скоріш, мають                 

винятковий характер. 

3.5. Стилістичні характеристики оказіоналізмів у романах жанру "чикліт" 

Однією з прикметних рис ідіостилю авторів є наявність у їхніх творах 

великої кількості індивідуально-авторських новотворів, які в художньому 

контексті набувають вагомого експресивно-стилістичного значення. 

Особливістю індивідуально-авторських слів у творах постфеміністичного 

жанру виступає їхнє прагматичне наповнення. Автор спеціально створює 

оказіоналізми для виконання певних завдань у межах конкретного контексту. 

Оказіоналізми, які функціонують в художньому мовленні, є ефективним 

інструментом впливу на адресата. Незвичність форми оказіоналізму, його 

оригінальність, новизна привертають увагу читача, зацікавлюють його, 

залучають до процесу розшифрування змісту, закодованого автором. На думку 

В. Чабаненка, "особлива виразність цих утворень пояснюється їх новизною, 
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свіжістю, несподіваністю, а головне – їх контрастністю по відношенню до 

узуальних лексем" [196: 115]. 

Як уже було зазначено, найчисельнішою групою оказіональних 

новотворів виступають авторські прикметники різного способу творення (трохи 

більше 75 % від загальної кількості оказіоналізмів). Як відомо, прикметники 

слугують ефективним засобом створення образності, виступають у ролі 

яскравих епітетів.  

Аналіз оказіональних прикметників, утворених дериваційним способом 

та за допомогою словоскладання, дає змогу стверджувати, що більшість 

новотворів цієї групи представлена негативно-оцінними лексемами. Серед 

негативно-оцінних оказіоналізмів виокремлюємо такі підгрупи: оказіоналізми, 

які негативно характеризують людей, наприклад у вищезгаданих прикладах:      

I still can't see him with a self-obsessed, whingey bitch like Willow [333: 112], 

новотвір означає ‘той, що весь час скаржиться’; People were always either 

 super-cheery or super-solicitous, no one could be normal [319: 340], де 

новоутворені прикметники мають гіперболічне негативно-оцінне значення: 

super-cheery – ‘супервеселий’, super-solicitous – ‘супердбайливий’, такі 

характеристики героїня надає людям; All this was delivered in bed, in a somber, 

soul-searching, ceiling-staring kind of way [319: 301], тут описується стан 

людини, в якому вона "переоцінює цінності" і "витріщається на стелю" 

(своєрідна депресія); There’s no way some child-catching boot-camp expert is 

having any ‘breakthrough’ in my family [334: 203], за допомогою такого 

новотвору героїня описує наглядача у дитячому таборі, до якого їй 

рекомендував відправити доньку психолог; You are happy and in love and you’re 

clearly not worrying about some two-bit, fame-seeking slut [337: 298], fame-seeking 

slut – ‘повія, яка шукає слави’; They’d announced their engagement, and the news 

was all over the tabloids and on the entertainment programs, as if the union of two 

middle-aged people was not only a big deal but an inspiration for all lonely,  

still-single middle-aged women [330: 419], тут still-single ‘досі самотня’ 

характеризує жінку; So there you are, all over, not shot, nothing to worry about, 
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you big wussy-wuss girl [332: 467], новотвір описує ‘слабку, боязливу’ дівчину; 

оказіоналізми, які описують зовнішність людини, наприклад: Olly grins, despite 

the drink-induced pallor of his face [336: 295], де drink-induced  

pallor – ‘блідість, спричинена споживанням алкоголю’; Petal’s got a sniffly cold 

and is red-eyed and runny-nosed [336: 164], новотвори описують зовнішній 

вигляд дівчинки "з червоними очима і нежитем". Інший приклад:  I said to 

Edith, giving her my emergency-eyes look … [328: 320], букв. ‘погляд стурбованих 

очей’. 

Авторські прикметники з позитивною оцінкою фіксуються значно рідше 

у текстах і характеризують людей, наприклад: I’d just been de-gorilla’ed, an 

event which always makes me feel joyous and skippy and carefree [319: 40], 

прикметник skippy означає ‘пустотливий, той, що хоче стрибати від радощів’ 

і описує стан героїні після відвідання салону краси; Luke is so dark and sexy and 

testosteroney that I dread being alone with him [Ibid.: 8], новоутворений 

прикметний набуває значення ‘наповнений тестостероном’, так героїня 

роману описує молодого чоловіка; територіальні одиниці, наприклад: The bus 

snakes into a picture-perfect town [330: 328], де picture-perfect town – ‘містечко 

гарне, як картинка’; Obviously this is engagement-ring city [333: 104], тут     

engagement-ring city – ‘місто обручок для заручин’; події повсякденного життя, 

наприклад: Make your ring-choosing experience a special one [Ibid.: 105], де a 

ring-choosing experience – ‘подія вибору обручки для заручин’; We were invited to 

the ultra-exclusive Sony VIP holiday lunch and cocktails [337: 253], новоутворений 

прикметник набуває значення ‘ультраексклюзивний’ і позначає ланч і коктейлі, 

на які були запрошені герої роману. 

Серед оказіональних прикметників вирізняємо лексичні одиниці з 

іронічною конотацією, наприклад: Their idea of a big night out  

is the air-guitar-playing championship [319: 27], air-guitar-playing championship – 

‘чемпіонат із гри на уявній електрогітарі’; She sounds deeply suspicious, as 

though Poppy must be my invented escort-agency name [333: 272], escort-agency 

name – ‘назва ескорт-агенції’. Героїня іронізує, оскільки її клієнтка має 
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сумніви, що Поппі – її справжнє імя, а не назва екорт-агенції. У реченні Looks 

like I inherited the handbag-fiend gene from her [336: 11] handbag-fiend gene – 

‘фанатичний ген жіночих сумочок’ (мається на увазі "пристрасть" до жіночого 

атрибуту).  

Також зустрічаються оказіональні прикметники з нейтральною 

конотацією, наприклад: The group tonight seemed an almost odd mix of NYU 

students who’d make the track down, couples in their thirties who sipped martinis 

and held hands, and hordes of converse-wearing hipsters [337: 18], де  

converse-wearing hipsters ‘хіпстери, взуті у кеди фірми Converse’.  

Інші подібні приклади: I head towards a cocktail bar, where a bartender flown in 

especially from New York is entertaining a small crowd with cocktail-shaker tricks 

[334: 317], тут cocktail-shaker tricks – ‘трюки з шейкером для коктейлів’;  

I’ve stuffed some Prada-logoed tissue paper into the kitchen bin [Ibid.: 158],       

Prada-logoed tissue paper – ‘обгортковий папір із написами Prada’. 

Оказіоналізми з нейтральним стилістичним забарвленням слугують 

зв’язності тексту і економії мовних засобів. Більше того, завдяки таким 

лексемам досягається вираження "потоку свідомості" автора / героя, що є 

однією з ключових особливостей розгляданого літературного жанру. 
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На окремий аналіз стилістичних особливостей заслуговують складні 

оказіональні ад’єктивні конструкції, які широко використовуються авторами 

романів жанру "чикліт". 

 

Рис. 3.1. Стилістичне маркування оказіональних ад’єктивних 

голофрастичних конструкцій 

Ад’єктивовані голофрастичні композити-комплекси є стилістично 

маркованими лексичними одиницями. Такі лексичні комплекси реалізуються 

переважно у ролі епітетів, серед яких виокремлюємо метафоричні та      

описово-оцінні. 

Досліджені комплексні ад’єктиви у метафоричній епітетній конфігурації 

у текстах здебільшого набувають іронічної конотації, наприклад: Since Janice 

came back from her holiday to Tokyo and started holding sushi-and-bridge evenings 

[Ibid.: 49],  мова йде про так звані ‘вечори суші і возз’єднання’, тобто зустріч зі 

знайомими та друзями аби поїсти суші і налагодити контакт; They were all in a 

howling-at-the-moon, grab-life-by-the-balls frenzy [319: 348], новотвір описує 



172 

 

шалений настрій людей після вечірки як "візьми життя за роги"; I’m a lean, 

mean, chip-dishing-out machine [336: 40], за контекстом героїня ототожнює себе 

з машиною, яка видає смажену картоплю; It gave me a warm and tingly feeling 

thinking my brother held a get-out-of-jail-free card for me [Ibid.: 39], мова йде про 

брата героїні, який є впливовим адвокатом, і їй подобається думка про те, що 

він завжди має для неї картку, яка безкоштовно звільнить із-за грат; The 

culmination of my chilled-to-the-bone travels is Designer Extravaganza in London 

[Ibid.: 194], вираз chilled to the bone означає ‘дуже холодний; стурбований, 

переляканий’, у нашому прикладі мова йде про відрядження героїні, які 

пов’язані з її бізнесом і які викликали в неї сильне хвилювання і неспокій; 

створюють комічний ефект, наприклад: Petal pulls her get-a-life face [Ibid.: 129], 

вираз get a life уживається у розмовній мові для того, щоб сказати особі, що 

вона нудна і щоб перестала бути такою. Оказіональне використання виразу у 

ролі прикметника описує вираз обличчя дівчинки, яка образилася на матір, 

оскільки та приділяє їй замало уваги.   

Описово-оцінні ад’єктивовані комплекси крім описових сем мають також 

певні оцінні конотативні семи, а саме: 

1) пейоративності, наприклад у вищезгаданих прикладах: There was no 

stopping the vicious anger-and-nausea combo that felt so familiar now, but Brooke 

tried to take deep breaths and think through it [337: 375], anger-and-nausea combo 

позначає почуття героїні як "поєднання люті і запаморочення", які вона 

відчуває у зв’язку з підозрою чоловіка у зраді; She’d seen this disarm-and-attack 

routine before with a particularly aggressive blogger [Ibid.: 276], за контекстом  

disarm-and-attack routine позначає поведінку журналістки, яка діє за звичною 

манерою "роззброїти й атакувати"; Brook was finding it almost impossible to 

acclimatize to her sixty-hour workweek, split almost evenly between her nutrition 

grad coursework, logging internship hour, and a make-ends-meet barista stint at a 

neighborhood coffee joint [Ibid.: 12], оказіональний прикметник походить від 

виразу make ends meet, який означає ‘зводити кінці з кінцями, виживати’;            

I expected Melanie to start DJing immediately so that no more questions could be 
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asked, or if they were it could be the usual mouthing and lip-read one word answers 

to shoot-the-breeze questions [328: 202], вираз shoot the breeze означає ‘мати 

неформальну розмову’, у ролі прикметника він характеризує запитання як 

неформальні; That's when our friendly break-up, or our not-getting-back-together 

moment became less so [Ibid.: 401], де not-getting-back-together moment – ‘момент 

"невоз’єднання’; He isn’t one of those super-holy, make-you-feel-bad-about-

everything vicars [334: 52], героїня описує вікарія як людину, після спілкування з 

якою не відчуваєш себе винним в усьому, тобто грішником; Dad was a ‘stand at 

the front door and wave until you can’t see the car any more’ kind of person [327: 

128], це речення описує характер батька героїні як того, що ‘стоїть біля 

вхідних дверей і махає тобі на прощання, поки твій автомобіль не зникне з поля 

зору’; I'm about to give him a don't-even-try-it look, when I notice his expression 

[330: 43], оказіоналізм описує погляд героїні як ‘навіть не намагайся’; How sad 

was it to play such juvenile don’t-show-your-feelings games with your own husband 

[337: 333], словосполучення описує гру з почуттями героїв як ‘не показуй своїх 

почуттів’; How romantic is that? Not very if the true love in question is a fake-tan-

wearing selfish snake [Ibid.: 270], за контекстом мова йде про дівчину, яку 

героїня описує як "егоїстичну змію зі штучною засмагою"; As Eugene leant 

against the kitchen counter and sucked down his possibly-out-of-date beer, he asked 

‘What happened to the guy who lived here?’ [319: 307], тут мова йде про пиво, яке 

героїня описує як "можливо, з закінченим терміном придатності"; 

2) меліоративності, наприклад: The landlady was a salt-of-the-earth type 

with a pile of bleached hair and a New York accent [329: 413], ідіоматичний вираз 

salt of the earth позначає гарну і чесну людину, якій можна довіряти і в тексті 

описує домовласницю. Інші подібні приклади: Constantly on the request for new 

and innovative ways to love-bomb beauty editors, I had a middle-of-the-night,  

light-bulb-over-the-head moment and thought I would buy each editor [319: 37], 

оказіоналізм утворився від виразу to have a light bulb over one’s head – ‘мати 

гарну ідею’; Alter’s debut album has crushed the charts, and his  

boy-next-door dimples have wowed female fans from coast to coast [337: 240], 
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ідіоматичний вираз використовується для опису звичайної, пересічної людини, 

яка не вирізняється великими статками і популярністю;  A cream woven envelope 

with grand George Street font declaring my name in certain  

no-doubt-about-it black ink, and beside it, a gold embossed stamp [Ibid.: 2], 

новоутворений оказіональний прикметник описує чорне чорнило, як таке, що 

"не викликало сумнівів" щодо його справжності, а мова йде про важливий лист, 

який героїня отримала від "куратора" свого життя; And you needn’t think you’ll 

be going along with her for an all-expenses-paid fortnight in the sun [319: 399], 

оказіональний прикметник описує двотижневу відпустку як "повністю 

сплачену"; Riley was giving her one of his best cute but sweet but strong and 

masculine, you-can-trust-me, flirtatious looks [328: 81], новотвір характеризує 

погляд героя як "ти можеш мені довіряти"; 

3) іронічності, наприклад: In all her banker-salary-and-massive-bonus 

glory, Nola had not told Brooke that the less material a piece of lingerie contained, 

the more expensive it would be [Ibid.: 83], новотвір позначає фінансовий стан 

героїні і описує його як славу "зарплатні банкіра і величезного бонусу";                

I washed my hands and changed my clothes, which were filthy from my breaking-

and-entering attempt [327: 240], тут breaking-and-entering attempt – ‘спроба злому 

і проникнення’;  

Інші приклади, які вже згадувалися в роботі: ‘I’m afraid the person you’ve 

just called is not available. Please leave a message’. I put on my voice-mail-lady 

voice [333: 222], де voice mail lady позначає жіночий голос, створений 

комп’ютером, героїня говорить таким штучним голосом, аби не викрити себе; I 

knew it would kill Rosaleen if I didn’t arrive back and fill her in on the no-knickers-

wearing trend… [328: 100], де no-knickers-wearing trend – ‘тренд носіння одягу 

без спідньої білизни’; Julian’s entire entourage was working hard to maintain an 

all-smiles-we-love-our-job façade [337: 280], новотвір описує зовнішній вигляд 

героя як‘усміхнений: ми-любимо-нашу-роботу’; He’s more of a 

Do-have-a-gin-and-tonic-before-lunch vicar [334: 52], тут пояснюється, яким 

насправді є вікарій, тобто той, що ‘вживає джин із тоніком перед обідом’; 
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She’ll be serving a community that doesn’t have regular access to prenatal care, 

patients who don’t know the first thing about nutrition, so there’s no doubt a lot of it 

will be basic – literally, convincing-them-why-they-need-their-folic-acid type thing 

[337: 402], оказіональне вживання виразу пояснює поради, які героїня-дієтолог 

роздає своїм пацієнтам, щоб "переконати їх і пояснити, чому їм необхідно 

вживати фолієву кислоту"; I fixed my hair, my posture, my lips all pursed in a sexy 

but I-didn’t-know-it way [328: 50], мова йде про вип’ячені губи героїні, які 

виглядали сексуально, але ‘на зразок "я того не знала"’; He could probably tell 

by my voice that I was in one of nothing-is-going-to-stop-me moods [330: 321], 

новотвір описує настрій героїні як такий, що "ніщо-мене-не-зупинить";  

A grey-that-was-once-white T-shirt with the Beatles on the front and jeans with no 

knees [336: 63], оказіональний конструкт характеризує футболку героя як "сіру, 

яка колись була білою"; I took my life seriously, suit-wearing-serious [Ibid.: 47], 

тут suit-wearing-serious – ‘серйозний, як людина у діловому костюмі’ і пояснює 

ставлення героїні до матеріалізованого образу свого життя; останні три 

приклади описують предмет за допомогою одягу, вбрання.  

Інші зразки:‘Brooke come here, let’s talk about this,’ Julian said in his 

managing-my-crazy-wife voice [337: 317], оказіоналізм описує голос героя як 

такий, що "впорається з моєю навіженою дружиною"; Carrie's birth-day and 

lose-her-virginity day [330: 124], тут новотвір характеризує день із життя героїні 

як "день втрати цноти"; Last night was sex-with-the-cute-guy-on-the-train dream 

[328: 243], оказіональне сполучення описує сон героїні як "секс із гарним 

хлопцем у потязі"; The whole biting-Santa-at-Harrods incident was complete 

misunderstanding [334: 20], новотвір описує випадок, коли маленька донька 

героїні вкусила Санту в універмазі "Гарродс"; Petal nodded, her butter-wouldn’t-

melt-in-her-mouth face firmly in place [Ibid.: 117], у цьому прикладі 

використовується ідіоматичний вираз butter wouldn’t melt somebody’s mouth, 

який уживається для опису людини, що видається невинною, доброю тощо, а 

насправді не є такою, він уживається як прикметник для опису виразу обличчя 

героїні; Fake it till you make it'? I'm the original fake-it girl [330: 179], мова йде 
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про те, що героїня не вміє готувати і весь час обдурює чоловіка, оскільки 

замовляє їжу у ресторані, через такі обставини вона називає себе fake-it girl, 

букв. ‘дівчина-прикидайло’. 

Оказіональні іменники , які уже було наведено вище, створені авторами 

для експресивного опису: 

1) абстрактних понять, наприклад: She glanced in the mirror and hoped that 

the ruddiness of her makeup-free face would look like some sort of healthy, happy 

glow to Julian [337: 201]; Brooke ignored Potential Kardashian [Ibid.: 314]; Next 

she’ll probably invent some form of anti-shopping. Like anti-matter, or  

anti-gravity [334: 114]; I just see what hashing and rehashing this is going to do 

[337: 244]; I’m gazing at desperately at Mr Evans,willing him to soften, but he looks 

even more axemurderery than before [334: 129]; It’s only now when the 

 matter-of-factness of life has hit me – very dead, death – that I’m beginning to look 

outwards [327: 150]; No more in-betweenness of funeral arrangements or Barbara’s 

mews [Ibid.: 38]; 

2) людей, наприклад: : I don’t see Martin at risk of being super-anything 

[337: 309]; “Giuseppe Zanotti. I call them my man-stompers” [Ibid.: 378]; Is that 

what he thinks? That I'm some kind of phone-napper? [333: 38]; Whole story of 

something called the Something-singers and it went on for hours and I nearly seized 

up with boredom [334: 37]; A face-to-facer might look like merely the start of a 

process but, as far as he was concerned, it meant the deal was as good as done 

[332: 55]; Sorry for being the worst keeper-in-toucher in the world [337: 218]; 

3) крім того, складні номінативи є засобом досягнення комічного ефекту 

(див. п. 3.6.2). 

Контекстуальний аналіз авторської лексики у творах дає змогу визначити 

основні функції даних новотворів: 

1. Функція емоційного впливу на читача. У цьому випадку оказіоналізм 

використовується автором як інструмент впливу на емоційний стан із метою 

змусити читача співчувати герою, відчути його емоційний стан. Так, нерідко в 

оказіоналізмах, які вже було наведено вище, виражається роздратування, 
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наприклад: People were always either super-cheery or super-solicitous, no one 

could be normal [319: 340]; I still can't see him with a self-obsessed, whingey bitch 

like Willow [333: 112]; співчуття, наприклад: All this was delivered in bed, in a 

somber, soul-searching, ceiling-staring kind of way [319: 301]; They’d announced 

their engagement, and the news was all over the tabloids and on the entertainment 

programs, as if the union of two middle-aged people was not only a big deal but an 

inspiration for all lonely, still-single middle-aged women [330: 419]; Bet she didn’t 

have to cope with a puking, chicken-poxed, borderline-meningitised child at dawn 

[336: 233]; неприязнь, наприклад: How romantic is that? Not very if the true love in 

question is a fake-tan-wearing selfish snake [Ibid.: 270]; відразу, наприклад: You 

are happy and in love and you’re clearly not worrying about some two-bit, fame-

seeking slut [337: 298]; Olly grins, despite the  

drink-induced pallor of his face [336: 295] тощо. 

2. Функція економії мовних засобів (новотвір може замінити 

словосполучення і навіть речення). Ця функція, як правило, поєднується з 

іншими, такими, як вираження авторської оцінки, емоційний вплив на читача. 

Цю функцію у досліджених текстах здебільшого виконують ад’єктивні і 

субстантивні компресиви. 

3. Функція створення скритих смислів (семантична конденсація). 

Максимальна семантична насиченість слова за мінімуму формальних засобів 

вираження досягається різними словотворчими способами: афіксація, 

складання, компресія ідіоматичних виразів тощо. 

Отже, за результатами дослідження найчисельнішу групу складають 

прикметники, які характеризують особливості поведінки людини. Досліджені 

одиниці здебільшого представлені негативно-оцінними прикметниками, 

широке використання яких підтверджує тезу Ю. К. Островської про асиметрію 

оцінних новотворів в бік негативно-оцінних значень, що пояснюється тим, що 

негативне, яке постає як відхилення від норми, інтенсивніше впливає на емоції і 

гостріше сприймається людиною [130: 17]. Відтак, керуючись твердженням  

О. Б. Пономарьової, слід зробити висновок про те, що більшість таких 
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конструкцій – антропоцентричні, тому вони є одним із лінгвістичних засобів 

створення характеристики персонажа. У семантиці комплексних ад’єктивів 

можна виокремити два компоненти:  

1. Перцептивний (реакція відповідного органу сприйняття на дійсність). 

Складні оказіоналізми такого типу представлені виразними епітетами 

описового характеру. 

2. Ментальний (розуміння сприйнятого, ідентифікація об’єкта, 

виокремлення його якостей). У семантичній структурі яскраво виражені 

конотативні семи оцінного характеру, наприклад, схвалення / несхвалення тощо 

[134: 191–192].  

Отже, оказіоналізми на сторінках досліджених текстів виступають 

важливим стилістичним засобом. Автори романів створюють нові лексичні 

одиниці, керуючись різними цілями, зокрема: прагненням до економії мовних 

засобів, намаганням справити вплив на читача, створенням скритих смислів. 

Більшість досліджених оказіоналізмів представлено прикметниками, які 

виступають епітетами з домінантною пейоративною оцінкою, це підтверджує 

тезу про те, що жінкам властиві надмірна експресивність і                   

"нагнітання" ситуації. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Фактичний матеріал дослідження засвідчує, що оказіоналізми кількісно 

переважають у текстах порівняно з неологізмами як такими і різниця становить 

приблизно 20%. Це пояснюється жанровими і стильовими особливостями 

романів, де оказіональне словотворення виконує важливі стилістичні функції. 

При оказіональному словотворенні використовуються не тільки 

словотворчі засоби мови, а й словотворчі засоби мовлення (оказіональні 

моделі). Це означає, що оказіональні номінації створюються шляхом як 

стандартних, так і нестандартних способів словотворення, тобто відповідно до 

мовної норми або всупереч їй. 

Найпродуктивнішим способом творення оказіональних одиниць виступає 

конверсія, зразки якої складають 56 % від загальної кількості зафіксованих 

прикладів. Словоскладання виявляється відносно продуктивним способом 

творення оказіональних слів у романах жанру "чикліт" і складає майже 21 % від 

загальної кількості оказіональних утворень. Оказіоналізми, утворені 

афіксальним способом, сягають 15% . "Нерегулярним" способом словотвору, а 

саме за допомогою змішаного типу побудови, тобто коли нова лексична 

одиниця утворюється шляхом поєднання більш ніж одного способу словотвору, 

утворені 8 % оказіоналізмів від загальної кількості.  

Характерною рисою досліджених оказіональних конверсивів є те, що 

найбільше вони представлені складними конструкціями (44 % від загальної 

кількості оказіоналізмів), у той час як кількість однослівних і двослівних 

конверсивів незначна (2 %). Складні ад’єктивні і субстантивовані оказіональні 

конструкції представлені голофрастичними конструкціями, серед яких 

переважають прикметникові вирази. Оказіональні голофрастичні конструкції 

здебільшого утворюються за допомогою компресії – побудови складних слів на 

основі словосполучень або речень унаслідок поєднання їхніх компонентів. 

У побудові складних ад’єктивних конструкцій беруть участь 

прийменникові, ідіоматичні вирази, розповідні, заперечні та питальні речення. 

комплексні ад’єктивні конструкції характеризують предмет за такими 
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параметрами: час, розмір, колір, стан, місце, вартість, звук, зовнішній вигляд 

предмета, манера поведінки. 

Складні субстантивовані лексичні одиниці утворюються для заповнення 

лакун номінативного характеру і можливості економно та ємно виражати 

складні поняття у межах одного слова. 

Для субстантивованих лексичних одиниць характерними є морфологічні 

властивості іменника: наявність категорійної ознаки числа, вказівка на 

категорію означеності/неозначеності в англійській мові виражається за 

допомогою артиклів. 

Синтаксичні функції, характерні для субстантивованих словосполучень 

та речень, відповідають функціям, що традиційно притаманні іменникам.           

У реченні вони можуть виконувати функції підмета, додатка, обставини, 

іменної частини складного присудка. 

Оказіональні іменники синтаксичного способу творення описують такі 

поняття: характеристика людей, предмети побуту, предмети одягу, територію, 

стан людини, діяльність (акт дії). 

Комплексні субстантивовані утворення є словами, які називають цілі 

ситуації і події. У перетвореному і трансформованому вигляді вони служать 

позначенням того ж, що позначає ціле висловлювання, і в цьому сенсі 

виявляються замісниками певних ситуацій. Фактично вони ідентифікують не 

стільки окремий фрагмент дійсності як такий, скільки приховану за ним 

ситуацію, подію, предмет. Називаючи ситуацію або подію, вони надають 

мовленню високої експресивності, при цьому ступінь експресивності 

комплексного субстантивованого оказіонального утворення залежить від 

"несподіваності" узгодження його компонентів.  

Особливістю індивідуально-авторських слів у творах постфеміністичного 

жанру виступає їхнє прагматичне наповнення. Автор цілеспрямовано створює 

оказіоналізми для виконання певних завдань у межах конкретного контексту. 

Оказіоналізми, які функціонують в художньому мовленні, є ефективним 

інструментом впливу на адресата. Незвичність форми оказіоналізму, його 
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оригінальність, новизна привертають увагу читача, зацікавлюють його, 

залучають до процесу розшифрування змісту, закодованого автором.  

Найчисельнішою групою оказіональних новотворів виступають авторські 

прикметники різного способу творення (дещо більше 75 % від загальної 

кількості оказіоналізмів). Як відомо, прикметники слугують ефективним 

засобом створення образності, виступають у ролі яскравих епітетів із 

домінантною пейоративною оцінкою, це підтверджує тезу про те, що жінкам 

властиві надмірна експресивність і "нагнітання" напруженості.  

Оказіональні іменники створені авторами для експресивного опису 

абстрактних понять і людей, є засобом досягнення комічного ефекту. 

Серед функцій, що їх виконують оказіональні новотвори у текстах, 

виокремлюємо: функцію емоційного впливу на читача, функцію економії 

мовних засобів, функцію створення прихованих смислів. 
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ВИСНОВКИ 

Початок ХХІ століття – період бурхливих соціальних змін, які пов’язані з 

розвитком соціального життя, відходом від певних канонів, проголошенням 

свободи у суспільно-політичному, економічному житті, а також у сфері 

загальнолюдських відносин. Такі процеси спричинюють зміни в літературній 

мові, яка стала відкритішою для входжень некодифікованих елементів, 

насамперед нових слів різного походження. 

Поступ суспільства знаходить своє відображення в усіх сферах своєї 

діяльності. Поява нового літературного жанру "чикліт" стала рефлексією зміни 

статусу сучасної жінки. Романи нового жанру відкривають двері у 

повсякденний світ сучасної жінки, яка бореться з викликами сучасного життя.  

Література постфемінізму у мовознавчому ракурсі відображає сучасний 

стан англійської мови. Тексти, що слугували джерелом матеріалу для 

дослідження, містять новотвори, належні до різних лексичних підгруп. Зміни в 

лексичному складі англійської мови – об’єктивні й неперервні. Вони полягають 

у виникненні нових слів, формуванні нових значень, засвоєнні                      

нових запозичень. 

Новотвори у досліджених текстах представлені неологізмами і 

оказіоналізмами з кількісним переважанням останніх на 20 %. Таке кількісне 

співвідношення зумовлене тим, що тематика романів вузька, а неологізмів, які 

носії мови вживають щодня і на побутовому рівні, небагато. На відміну від 

неологізмів, оказіоналізми широко використовуються авторами текстів завдяки 

своєму яскравому стилістичному забарвленню. 

Неологізми, які розгялдаються в нашому дослідженні, підтверджують 

тези, стосовні загальних засад розвитку лексики сучасної англійської мови. В 

романах обраного нами жанру основна група лексичних інновацій утворена за 

допомогою власних словотворчих ресурсів. Найпродуктивнішим словотворчим 

процесом, за якими утворена більшість лексичних інновацій, стала афіксація 

(43 %). 
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Афіксальні інновації утворюються не лише за допомогою простого 

афіксального способу, а й шляхом афіксації повнозначних лексем і 

морфемізації фрагментів лексем із наступною афіксалізацією цих фрагментів. 

Найпродуктивнішими афіксами виявилися іменникові суфікси -er, -ie,  

-ness та розмовні прикметникові -ish, -y. Висока продуктивність розмовних 

словотвірних афіксів у текстах постфеміністичних романів зумовлена 

особливостями літературного жанру "чикліт", якому властиве широке 

використання розмовних елементів. Крім того, романи нового жанру 

засвідчують тенденцію до певної "демократизації" стильових (насамперед 

лексичних) засобів. 

16 % нових слів утворено префіксальним способом. Здебільшого до 

словотворчих процесів залучаються префікси іншомовного походження, 

належні до розряду "інтернаціоналізмів": super-, extra-, mega-, micro-, perma-, 

semi-, mono-, зрідка – частково модифіковані європейські uber- і питомі over-.  

У творенні неологізмів афіксального типу беруть активну участь так звані 

словотворчі елементи проміжного характеру, серед яких найпродуктивнішими 

посткореневими виявилися -fest, -phobe, -free, -type, а прикореневими eco-,  

near-, self-. 

Словоскладання займає другу позицію за продуктивністю побудови 

лексичних інновацій із кількісним показником у 27 % від загальної кількості 

неологізмів. Найчисельнішою групою складних неологізмів виявилися 

прикметники, утворені за моделями Adj+PI, Adj+PII, N+PII, N+Adj,  

іменники – N+N-N, Adj+N-N. Найменш частотними у романах виявилися 

складні слова, утворені за моделлю Adj+V – V. Окрему групу неологізмів 

становлять складні слова синтаксичного способу творення, але кількість 

фіксацій таких одиниць у романах жанру "чикліт" незначна. 

18% від загальної кількості неологізмів становлять лексичні інновації з 

"нерегулярним" способом творення, до яких відносяться: телескопія (9%), 

штучно створені слова (3,2 %), редуплікація (3,2 %), конверсія (2,6 %). 
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У корпусі досліджених нами одиниць основна кількість телескопних слів 

представлена частковими телескопізмами, які утворюються сполученням цілого 

першого компонента з кінцевим компонентом другого (ab+cd—abd) або 

сполученням початку фрагмента першого слова з цілим другим компонентом 

(an+cd – acd). 

Серед "штучних" створених неологізмів переважають слова, стосовні 

сучасних комп’ютерних технологій, предметів побуту, які стали 

загальновживаними. Здебільшого це власні назви, які з плином часу стали 

загальними (епонімами). Власні імена, хоча вони й зараховуються до розряду 

повнозначних лексичних знаків, протиставляються останнім як за своїм 

значенням, так і за сферою та обсягами реалізації, займаючи периферійне 

положення в лексиці будь-якої мови. 

Нових слів, утворених семантичним способом, – 4 %. Нові значення 

розвиваються на основі метафоризації. Внаслідок семантичної деривації нові 

значення формуються найчастіше в семантичному полі іменників (80 %),  

рідше – прикметників (20 %). 

Ефективним способом збагачення лексичного складу англійської мови є 

запозичання з інших мов (5 %). Іншомовна лексика здебільшого представлена 

запозиченнями з європейських (іспанської, французької, італійської) і східних 

мов (мови Індії). Основна маса таких запозичень належить до побутової сфери, 

тобто нерідко це слова, які позначають, зокрема, страви / їжу.  

Іншою особливістю запозиченої лексики в романах постфеміністичного 

жанру є широке використання французької лексики замість елементів власного 

словника. Вживання галліцизмів у творах англійських авторів є стилістично 

обумовленим. З одного боку, галліцизми можуть виконувати номінативну 

функцію. З другого боку, велика кількість запозичених слів і виразів, а також 

вкраплень французького тексту в творах входить до системи художніх засобів 

автора і несе на собі особливе стилістичне навантаження, характеризуючи його 

стиль. Це пояснюється захопленням героїнь французькою культурою, а також 

прагненням авторів романів створити додатковий стилістичний ефект у тексті. 
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За частиномовним показником основна кількість нових слів, які 

вживаються у текстах романів жанру "чикліт", представлена афіксальними 

прикметниками, які надають гіперболічного значення вихідним лексемам. Мета 

їхнього вживання – надання додаткової експресії висловлюванням, створення 

ефекту напруження, перебільшення, що властиве жіночому дискурсу. Такий 

вибір диктується гендерними особливостями мови жінки. Те саме можна 

сказати про вживання дієприкметників теперішнього і минулого часу.  

Неологізми-іменники не тільки характеризують лексикон сучасної жінки, 

а й окреслюють сучасний стан англійської мови, виступають "лакмусовим 

папірцем" відносно лексичних змін початку ХХІ ст. Так, бурхливий розвиток 

інформаційних технологій і стрімкий технологічний прогрес стають надбанням 

повсякденного життя пересічного громадянина. Слід сказати про темпи 

входження лексичних інновацій зазначеної тематики. Нові слова, які з’явилися 

впродовж останніх 10 років, крім того, що вони майже втратили свій так званий 

"ефект новизни", набули широкого поширення і відомі майже кожному.           

Це можна пояснити тим, що більшість неологізмів, які описують новітні реалії і 

процеси, популярні серед споживачів/користувачів і легкодоступні. Інші 

неологізми-іменники є розмовними варіантами вже наявних понять, які 

зазвичай описуються за допомогою синтаксичних конструкцій. Уживання таких 

слів зумовлене стилістичними інтенціями мовця, що надає додаткової експресії 

виловлюванню, має значиміший прагматичний ефект.  

Унаслідок дослідження активних словотворчих процесів ми дійшли 

висновку про те, що неологізми виступають продуктивним засобом поповнення 

лексичного складу мови, тобто відповідають потребам суспільства у 

найменуванні нових понять об’єктивної дійсності. Поповнення лексики 

сучасної англійської мови відбувається за рахунок розширення наявних 

семантико-тематичних груп. 

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє наочно уявити картину 

індивідуального словотворення в англійській мові. При оказіональному 

словотворенні використовуються не тільки словотворчі засоби мови, а й 
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словотворчі засоби мовлення (оказіональні моделі). Це означає, що 

оказіональні номінації створюються шляхом як стандартних, так і 

нестандартних способів словотворення, тобто відповідно до мовної норми або 

всупереч їй.  

15 % від загальної кількості оказіоналізмів становлять афіксальні 

деривати. Вони характеризуються меншою індивідуальністю в семантичному 

плані, на відміну від конверсійних оказіональних номінацій. Семантика таких 

афіксальних похідних повністю залежить від конкретного афікса, за допомогою 

якого вони створені. Серед найпродуктивніших афіксів, що беруть участь в 

утворенні оказіональних афіксальних похідних, нами виокремлено суфікси -ish, 

-y, -esque, -less, -ness, -er, а щодо частиномовної належності серед 

оказіоналізмів афіксального типу творення домінують прикметники, які 

утворюються за допомогою додавання до основи суфіксів -ish і -y. Суфікс -ish 

указує на частковий ступінь якості й утворює модальні "тактовні" слова, які 

створюються як оказіональні, якщо мовець не хоче говорити прямо, різко            

і категорично. 

Найчисельнішими оказіональними лексичними одиницями 

префіксального способу творення виявилися прикметники з префіксами 

надмірності super-, over-, über-, ultra-. 

Для оказіональних афіксальних похідних характерна семантична чіткість 

і визначеність. У переважній більшості випадків визначити їхнє лексичне 

значення не становить особливих труднощів, навіть якщо ці одиниці взято поза 

контекстом і ситуаціями, в яких вони були створені. Така "зрозумілість" 

оказіональних афіксальних дериватів залежить від декількох факторів. 

Мотивація оказіонального слова, утвореного шляхом афіксального 

словотворення, визначається категорійним значенням афіксів і значенням 

вихідної основи. У свою чергу, категорійне значення моделі залежить від 

конкретного афікса, який її оформлює. Отже, значення вихідної основи і 

відповідного афікса визначає значення оказіоналізму, який створений за 

афіксальною моделлю. 
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Словоскладання виявляється відносно продуктивним способом творення 

оказіональних слів у романах жанру "чикліт" і складає майже 21 % від загальної 

кількості відповідних утворень. 

Побудова оказіоналізмів у досліджених текстах за допомогою 

словоскладання відбувається двома шляхами: за нормами побудови складних 

слів в англійській мові і за оказіональними моделями 

Найчисельнішими виявилися складні оказіоналізми, представлені 

прикметниками, утвореними за моделями N+PI – Adj. та N+PII – Adj. 

Оказіоналізми, так само, як і неологізми, утворені за допомогою 

дієприкметників теперішнього і минулого часів як другого компонента, є 

типовими прикладами, які наочно ілюструють синтаксичну                      

природу словоскладання. 

2,5 % оказіоналізмів утворено "нестандартним" способом. У таких 

випадках ситуативна словотворчість здійснюється з порушенням правил мовної 

норми, тобто у творенні складних слів беруть участь оказіональні моделі, серед 

яких виокремлюємо: Pron+N, N+Npl, N (proper name) + N (general name),             

N (proper name) +N (proper name). Неодмінною особливістю аналізованих слів є 

семантична прозорість їхніх частин, чітка референтність, значення цілого 

виводиться зі значень компонентів. 

Конверсія виступає найпродуктивнішим способом творення 

оказіональних одиниць і складає 56 % від загальної кількості зафіксованих 

випадків. Поясненням цього явища можна вважати те, що в англійській мові 

майже повністю відсутні морфологічні маркери частин мови. Частини мови або 

не розрізняються зовсім, або можуть розрізнятися за словотвірними афіксами. 

Це твердження стосується всіх лексичних підгруп. Оказіональні конверсиви, 

авторські новотвори, засвідчують, що цей спосіб творення є "найлегшим", 

"найпростішим" як для авторів, так і для сприйняття,                   

"дешифрування" читачами. 

Характерною рисою досліджених оказіональних конверсивів є те, що 

найбільше вони представлені складними конструкціями (44 % від загальної 
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кількості оказіоналізмів), у той час як кількість однослівних і двослівних 

конверсивів незначна (2 %). 

Однослівні і двослівні оказіональні конверсиви представлені одиничними 

прикладами у досліджуваних текстах. Домінантним процесом стала 

субстантивація різних частин мови. Найпоширенішими моделями виявилися   

N-Adj, Adj-N, Pronoun-N, V-N. 

Комплексні ад’єктивовані оказіоналізми у досліджених текстах 

представлені здебільшого голофрастичними конструкціями. Активне 

функціонування таких складних мовних одиниць свідчить про те, що 

голофразис є стилістичним маркером сучасної словесної творчості. 

Оказіональні голофрастичні конструкції здебільшого утворюються за 

допомогою компресії – побудови складних слів на основі словосполучень або 

речень унаслідок зниження рівня компонентів вихідного словосполучення      

або речення.  

У межах нашого дослідження найбільшу групу одиниць такого способу 

творення представлено ад’єктивними компресивами, які складають 46 % від 

загальної кількості оказіоналізмів. Переважна більшість таких оказіональних 

слів утворюється за продуктивними моделями, їхня поява відображає 

інтенсивний словотвірний процес, наприклад, інтеграцію словосполучення у 

складне слово. 

Найчисельнішою групою складних оказіоналізмів синтаксичного типу 

виявилися описово-оцінні утворення. Досить поширеними серед складних 

ад’єктивних оказіоналізмів стали прийменникові конструкції, в яких 

компоненти складного слова з’єднані між собою за допомогою прийменника. 

Особливе місце серед лексикалізованих синтаксичних груп займають 

координативні складні слова. Конструкції такого типу складаються з двох 

рівноправних елементів, поєднаних сполучником and. 

Частина лексикалізованих одиниць має ідіоматичне значення й 

утворюються внаслідок стягнення компонентів фразеологічних сполучень. 
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У творенні комплексних ад’єктивів беруть активну участь заперечні 

конструкції. В англійській мові існує два способи побудови заперечних 

конструкцій: за допомогою негативної частки not і за допомогою заперечних 

слів. Обидва види негативних конструкцій утворюють оказіональні   

комплексні прикметники. 

Конструкції із внутрішньою предикацією представлені різними типами 

речень, зокрема розповідними стверджувальними, заперечними і питальними. 

Комплексні ад’єктивні конструкції характеризують предмет за різними 

параметрами, серед яких ми  виокремлюємо такі: час, колір, розмір, стан, місце, 

вартість, звук, вирази, які характеризують зовнішній вигляд предмета або 

манеру поведінки. 

Структурна і смислова цілісність оказіональних препозитивних 

атрибутивних комплексів надає їм якість, яка виводить їх за межі простої суми 

компонентів. Смислова цілісність таких утворень зумовлює певні семантичні 

особливості – перетворює ці конструкції на своєрідні одиниці-номінації, які 

називають ситуацію, предмет, сприймаються як ознака, якість, характеристика 

певного предмета і служать цілям суб’єктивно-емоційної характеристики 

іменника, який вони визначають. Можливості утворення таких конструкцій у 

сучасній англійській мові практично необмежені. При цьому їхня позиція між 

артиклем і опорним іменником, тобто позиція звичайного прикметника, – 

однозначно засвідчує їхню атрибутивну функцію. 

Субстантиновані синтаксичні оказіоналізми становлять 8 % від загальної 

кількості. Оказіональні іменники синтаксичного способу творення описують 

різні поняття. Ми виокремили такі тематичні групи: поняття, які 

характеризують людей, предмети побуту, одяг, територію, стан людини, 

діяльність (акт дії). 

Синтаксичні функції, які характерні для субстантивованих 

словосполучень та речень, відповідають функціям, що традиційно притаманні 

іменникам. У реченні вони можуть виконувати функції підмета, додатка, 

обставини, іменної частини складного присудка. 
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Показником цільнооформленості таких оказіональних номінацій і 

засобом, який допомагає диференціювати їх від вихідних форм, тобто 

синтаксичних конструкцій, які обґрунтовують їхню появу в мові, служить їхнє 

написання через дефіс. У порівнянні з синтаксичними конструкціями, 

комплексні субстантивовані оказіональні утворення мають багатший 

семантичний зміст. Вони містять додатковий, конотативний елемент 

експресивності. Написання через дефіс синтаксичної конструкції, яка 

обґрунтовує комплексне субстантивоване оказіональне утворення, модифікує її 

значення, вносить елемент експресивності, яка зумовлена компресією 

висловлювання. Цей елемент експресивності звужує сферу вживання 

комплексних субстантивованих оказіоналізмів тільки "для даного випадку", 

тобто потенційно сфера їхнього вживання зведена до мінімуму. 

Семантика комплексних субстантивованих оказіональних утворень 

впливає на семантику всієї пропозиції, тому що, крім функції лаконічності 

оформлення думки, вони виконують ще й стилістичні функції оформлення 

тексту. Створення таких оказіоналізмів дозволяє автору уникати підрядних 

речень і широких пояснень. Метою автора, який уживає комплексні 

субстантивовані оказіоналізми, є не лише економія мови, а й семантична 

лаконічність і ясність оформлення думки. 

Комплексні оказіональні утворення такого зразка виражають ставлення 

автора до явища, що описується, його емоції, оцінку цього явища. Комплексні 

субстантивовані утворення є словами, які називають цілі ситуації і події.            

У перетвореному і трансформованому вигляді вони служать позначенням того 

ж, що позначає ціле висловлювання, і в цьому сенсі виявляються замісниками 

певних ситуацій. По суті вони ідентифікують не стільки окремий фрагмент 

дійсності як такий, скільки приховані за ним ситуацію, подію, предмет. 

Називаючи ситуацію або подію, вони надають мовленню високої 

експресивності, при цьому ступінь експресивності комплексного 

субстантивованого оказіонального утворення залежить від "несподіваності" 

узгодження його компонентів. Компонентами таких оказіональних утворень 
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виступають наявні одиниці мови, які формують у складних словотворчих 

конструкціях вже нові смислові значення, що передають певні ситуації            

або події. 

8 % досліджених оказіоналізмів утворюється за допомого так званих 

"нерегулярних" способів словотвору. До такого способу творення 

оказіоналізмів відноситься змішаний тип побудови, тобто коли нова лексична 

одиниця утворюється шляхом поєднання більш ніж одного способу словотвору. 

Серед оказіоналізмів, утворених змішаним способом, домінують новотвори, 

побудовані за допомогою словоскладання та афіксації. 

Наявність у творах великої кількості індивідуально-авторських 

новотворів є однією з прикметних рис ідіостилю авторів, які в художньому 

контексті набувають вагомого експресивно-стилістичного значення. 

Особливістю індивідуально-авторських слів у творах постфеміністичного 

жанру виступає їхнє прагматичне наповнення. Автор спеціально створює 

оказіоналізми для виконання певних завдань у межах конкретного контексту. 

Оказіоналізми, які функціонують у художньому мовленні, є ефективним 

інструментом впливу на адресата. Незвичність форми оказіоналізму, його 

оригінальність, новизна привертають увагу читача, зацікавлюють його, 

залучають до процесу розшифрування змісту, закодованого автором 

Як уже було зазначено, найчисельнішою групою оказіональних 

новотворів виступають авторські прикметники різного способу творення (трохи 

більше 75 % від загальної кількості оказіоналізмів). Як відомо, прикметники 

слугують ефективним засобом створення образності, виступають у ролі 

виразних епітетів.  

Серед оказіональних прикметників вирізняємо лексичні одиниці з 

негативною, позитивною, іронічною і нейтральною конотацією. Аналіз 

оказіональних прикметників, утворених дериваційним способом та за 

допомогою словоскладання, дає змогу стверджувати, що більшість новотворів 

цієї групи представлена негативно-оцінними лексемами. Авторські 
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прикметники з позитивною оцінкою фіксуються значно рідше у текстах і 

характеризують людей.  

Оказіоналізми з нейтральним стилістичним забарвленням слугують 

зв’язності тексту і економії мовних засобів. Більше того, завдяки таким 

лексемам досягається вираження "потоку свідомості" автора/героя, що є однією 

з ключових особливостей розгляданого літературного жанру. 

Ад’єктивовані голофрастичні композити-комплекси є стилістично 

маркованими лексичними одиницями. Такі лексичні комплекси реалізуються 

переважно у ролі епітетів, серед яких виокремлюємо метафоричні та      

описово-оцінні. Комплексні ад’єктиви у метафоричній епітетній конфігурації у 

текстах здебільшого набувають іронічної конотації, описово-оцінні 

ад’єктивовані комплекси крім описових сем мають також певні оцінні 

конотативні семи: пейоративності, меліоративності, іронічності. 

Оказіональні іменники створені авторами для експресивного опису: 

абстрактних понять, людей, крім того, складні номінативи є засобом 

досягнення комічного ефекту. 

Оказіоналізми на сторінках досліджених текстів виступають важливим 

стилістичним засобом. Автори романів створюють нові лексичні одиниці, 

керуючись різними цілями, зокрема прагненням до економії мовних засобів, 

намаганням справити вплив на читача, створенням прихованих смислів. 

Більшість досліджених оказіоналізмів представлена прикметниками, які 

виступають епітетами з домінантною пейоративною оцінкою, це підтверджує 

тезу про те, що жінкам властиві надмірна експресивність і                  

"нагнітання" ситуації. 

Вивчення оцінної семантики англійських неологізмів кінця ХХ – початку 

ХХІ століття засвідчує асиметрію досліджуваного мовного матеріалу в бік 

негативно-оцінних значень, що можна пояснити тим, що негативне, яке постає 

як відхилення від норми, інтенсивніше впливає на емоції і гостріше 

сприймається людиною. 
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Так само як і неологізми, оказіоналізми є продуктивними засобами 

поповнення лексики англійської мови на сучасному етапі її розвитку. 

Оказіоналізми виступають і як засобами номінації, і як результатом 

індивідуального словотворення. Вони містять у собі експресивні,          

емоційно-оцінні значення і слугують для задоволення індивідуальних потреб. 

Неологізми і оказіоналізми становлять лексичний потенціал англійської 

мови і виступають продуктивним засобом поповнення її лексичного складу. 

Факт появи неологізмів і оказіоналізмів – реалізація потенційних можливостей 

мови, доказ її існування. Неологізми і оказіоналізми виступають 

універсальними явищами, які мають багаті потенції і визначають 

функціонування сучасної англійської мови. Фіксовані неологізми й 

оказіоналізми у текстах нового літературного жанру засвідчують подальший 

розвиток лексичного складу, який зумовлений об’єктивними потребами 

системи мови і її комунікативними потребами. Універсальним механізмом у 

побудові інновацій є аналогія, яка, фактично, зачіпає усі способи словотвору.  

Подальша перспектива дослідження полягає у зіставному та 

порівняльному вивченні процесу неологізації в різних лінгвокультурних 

середовищах, дослідженні особливостей функціонування нової лексики у 

різноманітних за стилістичними та жанровими особливостями текстових 

повідомленнях, аналізові прагматичного потенціалу новотворів у різних 

дискурсивних формаціях, а також у спостереженні за рухомістю словникового 

складу під впливом лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів. 
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