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СЛОВОТВІРНА МОРФОНОЛОГІЯ ДЕВЕРБАТИВІВ 
У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ В.ВИННИЧЕНКА

Інна ДЕМЕШКО (Кіровоград)
У  статті досліджено специфіку девербативів у  словотвірно-морфонологічному аспекті в канві 

прозових творів В. Винниченка, виділено словотворчі засоби та морфонологічні моделі віддієслівних 
дериватів у  творах В. Винниченка. Репрезентовано словотвірні й морфонологічні типи і моделі 
девербативів на позначення абстрактних назв і назв опредметненої дії в прозі В. Винниченка. З ’ясовано, 
що однією з важливих стилетворчих рис ідіолекту письменника є досить висока частотність 
девербативів, утворених способом нульової суфіксації, які використовуються як засіб характеристики 
стрімкості людської дії. Установлено, що для віддієслівних дериватів субстантивної та ад’єктивної зон 
характерні такі морфонологічні явища, як усічення дієслівної фіналі, консонантні і вокалічні альтернації, 
модифікація наголосу.

Ключові слова: словотвірна морфонологія, девербатив, формант, вокалічні й консонантні
альтернації, морфонологічні явища, морфонологічна модель.

Постановка наукової проблеми та її 
значення. На сьогодні розвиток 
винниченкознавства активно поповнюється 
новими науковими розвідками. Однак 
мовотворчість митця залишається недостатньо 
дослідженою. Відсутні праці, у яких досліджено 
стилістичні особливості словотвору прозових 
творів В. Винниченка, специфіку девербативів у 
словотвірно-морфонологічному аспекті. Похідні 
слова як номінативні знаки опосередковано 
фіксують у собі уявлення й етнокультурні образи 
людини про оточуючий його універсум. Процес 
сприйняття і ментального відображення явищ 
дійсності можна простежити на основі
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словотвірно-морфонологічного аналізу
девербативів у прозі письменника.

Аналіз досліджень цієї проблеми. 
Теоретичні питання лінгвостилістичних 
особливостей художньої мови розроблені в працях 
Н. Д. Арутюнової, А. Вежбицької,
В. В. Виноградова, О. Г. Ревзіної та ін. учених, а 
окремим проблемам присвячені статті 
О. В. Болюх, JI. П. Дідківської, С. Я. Єрмоленко, 
Ю. О. Карпенка, А. П. Коваль, JI. І. Мацько, 
JI. О. Науменко, В. М. Русанівського,
О. О. Семенець, Н. Г. Сидяченко, Н. М. Сологуб, 
В. А. Чабаненка, JI. І. Шевченко та ін.
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Стилістичну диференціацію засобів 
словотвору (передусім суфіксів) у мовознавстві 
осмислено й визначено в працях із проблем 
словотвору П. І. Білоусенка, Н. П. Богданової, 
К. Г. Городенської, В. В. Ґрещука, П. С. Дудика, 
Н. Ф. Клименко, І. І. Ковалика, О. Д. Пономарева 
та ін. Стилістичний підхід до питань словотвору 
досі не знайшов у лінгвістичній україністиці 
належного висвітлення, хоча спроби розглядати 
дериваційні явища з погляду стилістики були. 
Основу словотвірної стилістики становить 
морфемна стилістика, тобто закладені в морфемах 
(коренях і афіксах) функції слів [7, с. 180]. 
Мовознавці зазначають, що виділення 
словотвірної стилістики як окремого зрізу 
наукового опису похідних одиниць сучасної 
української мови допомогло б повніше охопити 
питання стилістичного словотвору, загальному їх 
осмисленню, чіткішому виявленню стилістичної 
ролі окремих способів і засобів словотворення, 
зокрема в їх взаємодії. Воно сприяло б також 
виробленню найдоцільніших принципів опису й 
дослідженню мовного матеріалу, уніфікації 
методів його аналізу.

Словотворчий афікс виконує семантичну 
функцію. Так, в одних випадках суфікс або 
префікс утворює нову лексему, а в інших -  надає 
їм значеннєвого відтінку. Залежно від суфікса 
повнозначне слово набуває такої стилетвірної 
якості, яка також виражає і його належність до 
певного стилю мови [7, с. 182]. Саме вторинні 
іменники, ґрунтуючись на інших частинах мови, 
виступають віддзеркаленням дериваційних
відношень між частинами мови і виконують 
функції механізму транспозиції.

Мета статті -  розглянути дослідити 
словотвірно-морфонологічні особливості
девербативів у канві прозових творів 
В. Винниченка. Досягнення поставленої мети 
передбачає розв’язання таких завдань: 
1) дослідити специфіку мовної організації мови 
письменника; 2) з ’ясувати словотвірні і 
морфонологічні особливості девербативів у 
прозових творах В. Винниченка; 3) виділити 
словотворчі засоби та морфонологічні моделі 
віддієслівних дериватів у творах В. Винниченка.

Виклад основного матеріалу й 
обґрунтування результатів дослідження.
Мовний стиль доби, концептуальне відтворення 
світу позначаються на поетичному ідіолекті 
письменника. Художня мовотворчість розкриває 
національно-культурні особливості народу, 
національно-мовні характеристики. Показовою в 
цьому плані виступає мова В. Винниченка, 
представлена прозовими творами. Мовно-художня 
практика письменника становить собою певну 
систему, специфічною рисою якої є художньо- 
естетична цілеспрямованість її компонентів.

Визначальними ознаками індивідуального 
стилю В. Винниченка, мови його творів є 
розмовність, емоційна насиченість, діалогічність, 
природність, ясність викладу. Лексична 
багатогранність, стилістична глибина, об’ємність 
мовностилістичних засобів характеризують 
оригінальність його індивідуального стилю на 
фоні загальномовного процесу формування 
стильових різновидів української літературної 
мови початку ХХ ст.

Л. О. Науменко зазначає, що мова ранніх 
творів В. Винниченка, є своєрідним 
відображенням епохи початку ХХ ст., тих 
складних процесів і змін у суспільно-політичному 
житті, учасником яких він був сам. Саме рання 
проза, яка сколихнула багатьох українських 
письменників того часу, відзначається в доборі та 
застосуванні різних мовних засобів, різних 
лексичних і фольклорних елементів, багатством 
розмовної мови, що знаходить вияв у мовленні 
соціально різнотипних персонажів ранніх творів 
В. Винниченка (селян, робітників, студентів, 
революціонерів, військових, інтелігенції тощо), 
фразеологізмів, художньо-образної системи 
оповідань. Мова його творів становить сплав 
літературної мови з усіма здобутками 
загальнонародної мови з її невичерпним 
багатством. На лексичному рівні найпомітнішими 
ознаками специфічного ідіостилю письменника є 
використання різних шарів лексики: розмовної, 
просторічної, діалектної, застарілої, суспільно- 
політичної та жаргонної лексики [8].

Головна особливість мовного матеріалу 
В. Винниченка -  високий інтелектуалізм, 
поєднаний з мовним реалізмом. Визначальна роль 
належить пріоритетам автора. Ідіостиль 
письменника становить систему мовних засобів, 
що сформувалися внаслідок творчого 
використання мовних явищ української мови [6, 
с. 74]. Твори В. Винниченка посідають 
непересічне місце в історії української 
літературної мови. У мові його творів відбивається 
колорит кожного періоду в громадсько- 
політичному житті України: від початку століття 
до середини 50-х років ХХ ст. Письменник 
використовував не тільки українську літературну 
мову, а й просторіччя, у якому поєднував 
росіянізми, вульгаризми, у творах помітне місце 
посідають і територіальні діалектизми, і соціальні 
жаргонізми, які використовуються для 
характеристики дійових осіб.

П. С. Дудик зазначає, що «своєрідність 
афіксального оформлення слів залежить від їх 
частиномовної належності, бо слова кожної 
окремої частини мови мають у певному обсязі 
свою неповторну систему префіксів і суфіксів» 
[Там само, с. 181]. Словотвірний суфікс -  це і 
лексичне, і морфологічне, і стилістичне явище. 
Формант, виконуючи транспозиційну функцію,
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завжди надає транспонованій одиниці нового 
лексичного значення або додаткового, зі 
стилістичним навантаженням. Індивідуальність, 
своєрідність афіксального оформлення похідних 
залежить від їхньої частиномовної належності, 
оскільки кожна частина мови має свою систему 
дериваційних засобів. Так, суфікси -н ’н ’-, -ен’н ’-, - 
ін ’н ’- належать до віддієслівних іменників 
(девербативів) зі словотвірним значенням 
узагальненої дії або продукту дії. Такі девербативи 
характерні для книжних стилів мови, офіційно- 
ділового, наукового, художнього, позначають 
опредметнену дію і належать до продуктивних 
мовних одиниць. Ці суфікси набули своїх 
стилістичних функцій поступово, у міру 
збільшення кількості абстрактних та 
узагальнювальних слів. Форманти видозмінюють 
семантику похідних, їхню кореневу частину, яка 
репрезентує лексичне ядро слова.

Стилістичні функції і можливості словотвору 
доцільно вивчати в межах словотвірних типів, 
моделей (і їх взаємозв’язків), а також у межах 
словотвірних категорій, класів. Словотвірний тип 
-  формально-семантична схема творення 
похідних, яка характеризується спільністю: 
частиномовної належності твірних, форманта і 
способу творення, словотвірного значення. У 
творенні девербативів граматичний, словотвірний, 
лексичний, етимологічний, евфонічний чинники 
виконують супровідну роль, однак при цьому 
вкрай важливо враховувати морфонологічний 
чинник. Девербативи у прозі В. Винниченка 
утворені за певними словотвірними і 
морфонологічними типами і моделями. 
З’ясовуючи словотвірно-морфонологічні
особливості віддієслівних дериватів у канві 
прозових творів В. Винниченка, необхідно 
зазначити, що оскільки митець використовує 
книжну лексику, то високої продуктивності 
набувають такі словотвірні моделі: V + -ач: читач, 
слухач, прохач; V + -тель: любитель, обиватель, 
гнобитель; V + -ець: оборонець, охоронець; V + - 
ник: поклонник; V + -ок: наслідок; V + -ар: писар; 
V + -ир: проводир; V + -н ’н ’-: збирання (сил), 
бажання; V + -ін ’н ’-: управління, тремтіння; V + - 
б-: боротьба (т//т’); V + -к-: вигадка, підробка; V + 
-ш-: виграш, програш; V + -ак: літак; V + -j-: 
будівля; V + -ищ-: ревище.

Таким чином, девербативи зазначених 
словотвірних моделей утворюють абстрактні назви 
та назви опредметненої дії. Активне вживання 
абстрактної лексики не випадковість для мови 
творів В. Винниченка. Ця ознака мови його 
прозових творів зумовлена манерою авторського 
самовираження письменника. Однією з важливих 
стилетворчих рис ідіолекту письменника є досить 
висока частотність девербативів чоловічого роду з 
нульовим суфіксом. Стисла структура цих 
дериватів, «де нульовий суфікс служить ніби

замком, який утримує семантику дії чи стану в 
затиснутому, опредметненому вигляді», здатна 
виражати інтенсивність авторського
волевиявлення [9, с. 269]. Семантика кореневої 
морфеми у взаємодії зі словотворчим засобом цих 
девербативів передбачає читання творів у 
прискореному темпі.

Висока продуктивність девербативів, 
утворених способом нульової суфіксації, у прозі 
В. Винниченка використовується як засіб 
характеристики стрімкості людської дії: витвір, 
виступ, викуп, захист, роздрук, наказ, ухил, поклін, 
шепіт та ін.: «... міністр закордонних справ 
В. Чеховський послав три ноти Раді Народніх 
Комісарів з запитом, з яких причин російське 
совітське військо робить наступ на територію 
Української Народної Республіки»

[4 ІІІ, с. 205]. Меншої продуктивності 
набувають девербативи з формантами

-ач, -тель, -ник, -ець, -ок, -ар, -ир, -ен’н ’-, - 
ін ’н ’-, -н ’н ’-, -0, -0(а), -б-, -к-, -ш, -ак, -j-, -ищ- на 
позначення особи, засобу дії, абстрагованої дії, 
результату дії, опредметненої дії: слухач,
любитель, поклонник, оборонець, наслідок, писар, 
проводир, доручення, управління, переконання, 
намір, витвір, переліт, похід, перемога, боротьба, 
вигадка, виграш, літак, торгівля, ревище.

У творенні дериватів субстантивної зони 
продуктивності набувають такі морфонологічні 
моделі: Vb + Уо + -н ’н ’-, -т ’т ’-: збирання (сил), 
зібрання, горіння, чекання, повстання, врятування, 
кохання, помешкання, бажання, керування, 
розкладання (речей), засідання, зізнання, 
хвилювання, привітання, хвилювання, переконання, 
порозуміння, страждання: «... надворі в парку 
стоять густі завіси весняного дихання» [6,
с. 390]; життя; Vb + Уо + С//С + -ен’н ’-: 
донесення, відродження (д//дж), розпорядження 
(д//дж), обурення, поліпшення, призначення, 
піднесення, зворушення, визволення, сповіщення 
(ст//шч); перехрещення (сил) (ст//шч); упущення 
(ст//шч); прощення (ст//шч); пригноблення (б//бл); 
Vb + Уо + -0: виступ, вибух, захист, наказ, ухил; 
Vb + Уо + С//С’ + 0 : відповідь (д//д’)
(морфонологічна позиція палаталізації), шелест 
(т’//т) (морфонологічна позиція депалаталізації), 
Vb + Уо + V//V + 0 : перевіз (о//і), витвір (о//і), 
плескіт (о//і), шепіт (о//і, т ’//т), докір (о//і), поклін 
(о//і), регіт (о//і), запис; Vb + Уо + 0(а): охорона, 
плата, помста; Vb + Уо + 0  (и): вибори, завіси. 
В. Винниченко також використовує девербативи, 
утворені від дієслів іншомовного походження: Vb 
+ Уо + -аці}-: агітація, імпровізація, провокація; 
Vb + Уо + -атор: експлуататор.

Таким чином, девербативи, що 
використовуються в прозових творах 
В. Винниченка, позначають абстрактні назви, 
опредметнену дію і належать до продуктивних 
мовних одиниць. Віддієслівні іменники на
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позначення особи, абстрагованої дії, засобу та 
результату дії, предмета характеризуються 
меншою продуктивністю. Для віддієслівних 
дериватів субстантивної зони характерні такі 
морфонологічні явища, як усічення дієслівної 
фіналі, консонантні (Р//Р1, С//С, С//С’, С ’//С) і 
вокалічні (V//V) альтернації, модифікація 
наголосу. У творенні девербативів з абстрактним 
значенням (психологічної рефлексії) бере участь 
займенниковий компонент: самоповага,
самоохорона, себелюбство, самонищення, 
самовбивство.

Девербативи ад’єктивної зони у творах 
В. Винниченка представлені активними і 
пасивними дієприкметниками: шукання
загубленого талісману [4 Ш, с. 29]; запряжений 
конячиною [3, с. 33]; напружене лице [Там само, 
с. 41]; заломлений капелюх [Там само, с. 91]; 
вигладжений паркет [5, с. 386]; стомлене тіло 
[5, с. 422]; покоцюрблені старістю пальці [5, 
с. 405]; закушені посмішки [5, с. 385]; 
приплющені вії [5, с. 437]; пришерхлі дитячі уста 
[5, с. 443]; пожоване думами й старістю лице [5, 
с. 788]; вбита душа людства [5, с. 795]; 
задуманий [5, с. 795]; підстрижений [5, с. 855]; 
заціплена рішучість [5, с. 857]; знеможені очі [5, 
с. 871].

У творенні дериватів ад’єктивної зони 
продуктивності набуває морфонологічна модель 
Vb + Уо + С//С’ + -ен(ий): оздобити -  оздоблений 
(б//бл), покоцю ’рбити -  покоцю ’рблений (б//бл), 
заломити -  заломлений (м//мл), перекривити -  
перекривлений (в//вл), начепити -  начеплений 
(п//пл), зацпити -  зац^плений (п//пл), запрягти -  
запряжений (г//ж), підстригти -  підстрижений 
(г//ж), вразити -  вражений (з//ж), закусити -  
закушений (з//ж), випестити -  випещений (ст//шч). 
Для віддієслівних похідних ад’єктивної зони на - 
ен-, крім усічення дієслівної фіналі, характерні 
такі морфонологічні явища, як консонантні 
альтернації (Р//Р1, С//С, С//С ’, С ’//С) і модифікація 
наголосу. Трансформації зазнають переважно 
кінцеві консонанти кореневих морфем. Процес 
деривації уможливлюють морфонологічні
операції, які трансформують твірну основу в
похідну.

Девербативи адвербіальної зони в прозових 
творах В. Винниченка представлені
дієприслівниками минулого часу: підігнувши ноги 
[5, с. 387], розплющивши і забувши очі, 
застукавши наконечником [5, с. 389].

Висока частотність використання і виразна 
функціонально-семантична специфіка
девербативів з кореневою морфемою пруж-
становить характерну рису індивідуального стилю 
Є. Маланюка і В. Винниченка. Коренева морфема 
поліфункціональна і має різне вираження 
художніх смислів. Якщо в поезіях Є. Маланюка 
лексичні одиниці з коренем пруж- підкреслюють

«пружність» живої і неживої природи [9, с. 265], 
то в прозі В. Винниченка -  для характеристики 
особи, її внутрішнього стану або іноді -  неживої 
природи: «... напружене, пригнічене обличчя, 
пірни тихенько в оксамит і шовк глибокого
фотеля й сиди нишком, загублений, малесенький» 
[5, с. 385]. «І старий тихий дім -  повний 
притишеного... шепотіння, ... напружених очей, 
підозрінь, безнадійності, жаху» [5, с. 424].
«... напружено-велична постать, трудно
спираючись на палицю з срібним гострим
наконечником, помалу підводиться і сходить в 
авто» [5, с. 384]. «Степан Петрович, зробивши ще 
перед порогом свого помешкання напруження 
волі, натяг на себе веселий, трошки
гумористичний вигляд і поспішив заспокоїти їх»

[3, с. 114]. «І, напружено-часто застукавши 
металічним наконечником по підлозі, ... дрібно- 
швидко виходить із кабінету» [5, с. 389].
«Струнко, суворо ступають думки в душі,
рівними, напруженими, вимуштруваними 
кроками» [5, с. 435]. « ...непокоїла словесна
революційність кам ’янецької демократії, 
спочатку це могло також спричинитись до 
напружених відносин» [4 ІІІ, с. 461]. «О віки, ви 
проминули недурно, тут зібрано -  не бійтеся! -  
все, що творив ваш геній: і шпиляста, напружена 
в небо, в потойбічність, у  тайну готика...» [5, 
с. 385]. Використання лексичних одиниць із 
коренем пруж- досить показова в плані ідіостилю 
В. Винниченка. У віддієслівних похідних із 
коренем пруж- архісема -  напруження сил, 
енергії. Художній текст як засіб цілісного 
осягнення світу, емоційно-естетичного впливу на 
читача набуває нової інтерпретації, потребує 
глибшого вивчення мовних механізмів творчості 
письменника.

Висновки. У системі ідіолекту В. Винниченка 
послідовно простежується тенденція наближення 
літературної мови до народної. Письменник 
використовує абстрактну лексику (переважно на 
позначення почуттєвої сфери: бажання, кохання, 
почування, хвилювання, страждання).

У творенні девербативів субстантивної й 
ад’єктивної зон у прозі В. Винниченка 
використовувалися суфікси, які вживалися в 
літературній мові і використовувалися в говорах 
Південно-Східної України. Для всіх девербативів 
загальною морфонологічною операцією є усічення 
дієслівної фіналі, що супроводжує зміну акцентної 
позиції, у комплексі з іншими морфонологічними 
засобами (консонантні чергування на морфемному 
шві, вокалічні -  у кореневій морфемі, а 
інтерфіксація виявлена у творенні складних слів, 
між кореневими морфемами, із займенниковим 
компонентом у препозиції). Унаочнення 
морфонологічного чинника в процесі 
словопородження дає змогу вивчити валентні 
особливості формантів у мові творів
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В. Винниченка. Для сполучуваності основи- 
мотиватора та словотворчого форманта 
визначальними є дериваційна спроможність 
твірної основи, а також словотвірні можливості, 
що відображені в кількісних і семантично 
відмінних зонах девербативів.

Взаємодія норм сучасної української мови 
породжує прагнення митця до експресії на різних 
системних ярусах, переважно лексико- 
семантичному, і проміжних ярусах -  
словотвірному і морфонологічному.

Перспективи подальшого дослідження 
вбачаємо у з ’ясуванні словотвірно- 
морфонологічних особливостей девербативів у 
драматичних творах В. Винниченка.
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