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ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ- 

ТЕЛЕСКОПІЗМИ 

(на матеріалі французьких художніх текстів ХІХ-ХХ ст.) 

 

Французька мова протягом всього свого становлення та 

розвитку формувалась як загальнодержавна на базі діалекту Іль де 

Франс, безперервно поповнюючи свій вокабуляр за рахунок 

зовнішніх та внутрішніх (регіональних) запозичень. Одні з них 

“офранцужувались” досить швидко і навіть не сприймались носіями 

мови як іншомовні лексеми, інші, навпаки, досить швидко відходили 

на периферію лексичної системи, стаючи жертвами своєї 

непотрібності. Протягом багатьох віків свій внесок у збагачення 

французької лексики робили і французькі письменники, займаючись 

створенням різних екзотичних слів та словосполучень. Соціальні 

потрясіння, революції стали сприятливим підґрунтям для появи 

низки новотворів, як греко-латинських, так і з інших іноземних мов. 

В. Гюго підкреслює зв’язок між революцією 1830 р. та еволюцією 

мовної системи, а О. де Бальзак, у пошуках нових виразових засобів, 

насичує мову своїх персонажів регіоналізмами, створює слова- 

зливки на кшталт “vituline, desenbonnet dé-cotonnіer”, гордо 

стверджує “La nôtre (langue française) a très bien accepté les mots de 

mes devanciers, elle acceptera les miens”.1 Бодлер зазначає, що 

В. Гюго був справжнім відкривачем слів у французькій літературі 

ХІХ ст. 

Протягом ХІХ ст. французька література збагачується 

неологізмами та словами-екзотами, а провінція стала останнім 

притулком багатьох реліктових слів. Поширення радіо та 

телебачення призводить до поступового зникнення таких слів з__ 
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активного вжитку, і вони маніфестуються лише в творах окремих 
письменників-модерністів, які прагнуть піднести значимість 
сільських говірок, так званих “патуа” (Ж. Санд). Письменники-
реалісти та натуралісти  в своїх творах часто використовують 
арготизми, але декаденти та символісти вважають дані одиниці 
банальними і створюють свою особливу, вишукану лексику, 
зрозумілу тільки для посвячених (Мареа, 1886). 

На початку ХХ ст. в письменницьких колах відбувається 
охолодження до претенційної лексики (Хьюсман, Лорен), виникає 
бажання більш точно відображати та структурувати думку. Розвиток 
науки та техніки провокує бум вузькоспеціалізованих слів, тобто 
неологізмів-термінів, а письменники прагнуть до їх адаптації до 
своїх художніх смаків, тобто неологізми розпізнаються по “стилю” 
того чи іншого письменника. Цю схожість між словом та художнім 
уподобанням знаходимо на початку ХХ ст., а саме в творах 
письменників-модерністів, які відтворюють перебудовують, ліплять, 
карбують, вживаючи старі греко-латинські формативні елементи, 
нові чудернацькі лексеми і серед них ті, які нас найбільше цікавлять 
як слова-екзоти, а саме слова-зливки, або телескопізми.  

Метою даної статті є дослідження основних тенденцій 
зародження слів-зливків у художніх текстах французьких 
письменників ХІХ та ХХ ст. Актуальність теми витікає із 
недостатньої дослідженості основних процесів виникнення 
неологізмів у творах французьких письменників, а також із 
прагматичної доцільності виявлення об’єктивних критеріїв 
розмежування  узуальних та оказіональних неологізмів. Об’єктом 
дослідження є телескопні слова, відібрані  із словникових 
першоджерел.  

Саме аналіз цих першоджерел дозволив визначити основні 
завдання, які вирішуються в даній статті: 

1) діахронічний аналіз зародження слів-зливків у творах 
французьких письменників ХІХ та ХХ ст; 

2) формально-граматична класифікація слів-зливків; 
3) виявлення основних синтаксичних схем утворення слів-

зливків. 
Аналіз основних тенденцій виникнення неологізмів у творах 

письменників-новаторів свідчить про неоднозначне трактування 
даного лексичного феномена французькими мовознавцями: одні з 
них вважають їх власне неологізмами, а другі особливою 
“претенційною” лексикою, мовною знахідкою, яка задовольняє нашу 
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цікавість. Ми вважаємо, що неологізми – це слова повсякденного 
вжитку, а інші мовні знахідки, плоди фантазії письменників повинні 
відноситись до рубрики “преціозності мови, тобто мовних 
витворів, мовних знахідок”.2 Межа стає все більш відчутною між 
формальними неологізмами, створеними на традиційній, класичній 
греко-романській базі, або на основі власне французьких твірних 
засобів, та неформальними неологізмами, плодом фантазії та 
некерованої уяви, гри слів, редублікацій, ономатопеїчних 
конструкцій, гаплалогій. 

Розглянемо більш конкретно історичний процес появи 
телескопізмів у творах французьких письменників як одного із 
яскравих та самобутніх жанрів гри розуму, розумової гімнастики, 
властивих французькій прозі. Перші слова-зливки зародились ще в 
класичній французькій літературі. Так, Ф. Рабле у своєму сатирично-
фантастичному творі “Гаргантюа і Пантагрюель”, наводить таке 
висловлювання Пантагрюеля: “Je vous vendrois plutôt silence et plus 
chèrement, ainsi que quelquefois la vendît Démosthène moyennant son 
argentangine (Я б вам продав скоріше тишу і за більш дорогу ціну, 
як колись це робив Демосфен за рахунок грошей, виділених на 
лікування ангіни)”. У даному вислові лексема “argentangine” є 
результатом контамінації двох незалежних слів “argent + angine”, 
яка відбулась шляхом об’єднання двох слів без випадіння кінцевого 
складу, скорочень букв, переміщень складів або букв, що є досить 
рідкісним випадком у сучасній телескопії. У 1870 р. А. Рембо 
придумує слово, яке протягом 30 років було на вустах всіх любителів 
французької словесності, гідно виконувало свою семантичну і 
людичну функції, а саме телескопізм “patrouillotisme” (‘boy-
scoutisme patriotique, ура-патріотизм’), у якому лексема 
“patriotisme” вдало контамінувалась із лексемою “patrouille” по 
моделі “patriotisme + patrouille > patrouillotisme”, хоча є і версія, що, 
можливо, вона контамінувалась і з лексемою “trouille” (сильний 
страх, жах), і ця контамінація стала результатом злиття іншої 
лексеми “patrouille” із скороченою основою першої лексеми, а 
голосна “о” виконала роль зв’язуючої фонеми між двома сегментами 
телескопної монолексеми. 

Після А. Рембо прийшла черга братів Гонкур дивувати світ 
своїми словами-екзотами: bricomanie < bricolage + manie-amour 
maniaque de la bricole, du bibelot (надмірна любов до дрібничок, до 
дріб’язку) – 1876; fantabosse < fantassin + bosse – fantassin (argot 
militaire) (піхотинець) – 1900. А потім П. Лафарга зробив значний 
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внесок у становлення авторської неології і придумав цілу низку 
телескопних слів: mondicule < monde + monticule – notre planète 
(наша планета); éternullité < éternité + nullité-l’éternité vide de 
l’incroyant, (вічна пустота небуття Фоми невіруючого); 
massacrilège < massacre + sacrilège – fait de souffrir en profanant 
(страждання від опоганення чогось); ennuiversel < ennui + universel 
– ennui profond, total (глибока нудьга) – 1887-1888.  

У першій половині ХХ ст. слова-зливки виникають досить рідко, 
їх поява є результатом багатої уяви та фантазії таких письменників-
модерністів, як П. Моран (1924), Пегі, Жакоб (1921), Тайод (1924): 
cosmopolisson < cosmopolite + polisson – polisson insolite, singulier 
(особливий, незвичний шибеник, пустун) у Морана; sténobiographie 
< sténographe + biographie – auteur de biographies simplifiées, 
résumées (автор коротких, спрощених біографій) у Пегі; conjabuler 
< confabuler + jaser – parler tous trois avec une nuance péjorative 
(тріщати, пащекувати, здіймаючи сильний галас) у Тайода. 

Але з 1932 по 1961 рік відбувається справжній бум 
телескопізмів; тільки в одному із сучасних словників (DMS) 
зафіксовано 37 слів-зливків, що більше ніж за останні 150 років. У 
першу чергу необхідно виділити таких письменників-реформаторів 
живої французької мови, як Селін, Р. Кено, Ернст, Б. Віан. 
Наприклад, Селін: drapeautique < drapeau + patriotique – art de flotter 
au vent comme un drapeau (ура-патріотичний стяг) – 1932; 
débouliner < débouler + dégouliner – dévaler, descendre précipitamment 
(швидко, стрімголов зпускатись) – 1936; dialectuculant < dialectique 
+ gesticulant – 1938; goncourtiser < Goncourt + courtiser – pratiquer 
“l’écriture artiste” et ne pas hésiter à faire sa cour à l’Académie 
(добиватись своїм “стилем письма” схильності Академії) – 1940. 
Так, Р. Кено: chaircuiterie < chair + charcuterie + cuiter – art de cuire 
la viande (мистецтво варити м’ясо) – 1948; phallucination < phallus 
+ hallucination – hallucinations sexuelles (сексуальні галлюцінації, 
надмірне збудження) – 1958. Так, Ернст: phallustrade < autostrade + 
balustrade + phallus –un collage verbal ayant une nuance péjorative – 
1938; Б. Віан:  blairnifler < blairer + renifler (винюхувати щось) – 
1950.  

Особливе місце серед письменників-модерністів займає 
творчість Крістін Рошфор, так як тільки в її знаменитому 
авангардному романі “Une rose pour Morrisson” (1966, “Троянда 
для Моррісона”) вона створила цілу низку екзотичних слів-зливків 
(22 одиниці), з яких найбільш оригінальними, на нашу думку, є: Deux 
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ouvriers portagnois (portugais + espagnol + suffixe – ois) (Два 
робітники, вихідці з Португалії та Іспанії); télésubjectif                    
< téléobjectif + subjectivité; cybernéma  < cybernétique + cinéma; 
afrasienne < africaine + asie + suffixe – ien.3  

Якщо проаналізувати естетико-стилістичні інтенції 
вищеназваних письменників, націлені в першу чергу на оновлення та 
збагачення індивідуально-авторської неології, то саме телескопні 
слова народжувались як наслідок стилістичного афекту, 
семантичного зсуву, зміни сприйняття реалій повсякденного життя. 
Самих письменників не хвилював процес інтеграції цих слів у 
повсякденну активну лексику, а чисто стилістичне розмаїття їх 
творів, внесення ефекту “сеспенс”, інтриги, здивування в традиційне 
стилістико-лексичне оформлення літературного твору. 

Проаналізуємо тепер основні словотвірні моделі телескопізмів, 
виходячи насамперед з їх морфологічних характеристик. Аналіз ряду 
творів сучасних французьких письменників, а також такого 
оригінального вокабуляру, як “Словник екзотичних слів 
(Dictionnaire des mots sauvages)” дозволив кодифікувати 210 
телескопізмів, розподілених за такими лексико-граматичним 
класами: 

1. Телескопи-іменники – 102 (50 %); 
2. Телескопи-прикметники – 51 (25 %); 
3. Телескопи-дієслова – 40 (20 %); 
4. Телескопи-прислівники – 10 (5 %). 
Всі вище названі граматичні розряди слів-зливків у свою чергу 

утворюються по певним регулярним словотвірним моделям, які 
відповідають основним синтаксичним схемам нормативного 
французького словотвору. Провідне місце серед них займають 
іменники, які ми класифікували по 14 синтаксичним схемам, 
найбільш продуктивні із яких ми представляємо в даному 
дослідженні. 

Самими продуктивними словотвірними моделями контамінації 
лексем-сегментів є синтаксичні схеми:  

1) N + N – 65 % іменних телескопізмів: achiennement < chien + 
a(char)nement-, cosmopolisson < po(lisson) + cosmopo(lite); 
Lewis aimait sortir de France, sinon de Paris; ce 
“cosmopolisson”, pour parler comme M. Vandemanque, avouait 
se sentir bien plus dépaysé hors des fortifications qu’hors des 
frontières;4 
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2) Adj + N: éternullité < éter (nel) + nullité Mondes vivotant, 
vaguement étiquetés de livres, sous la céleste Eternullité: Vanité, 
vanité, vous dis-je!;5 

3) N + Adj: cordoléance < (con)doléance + cor(dial) – témoignage 
que l’on compatit de tout son coeur Jacques père. – Consolez – 
vous les uns les autres! Roberte mère. – Va donc présenter tes 
cordoléances. Robert père. – Allons-y nous aussi, puisque 
maintenant nous sommes de famille.6 

Ад’єктивні слова-зливки, а саме 51 телескопізм, відібраний з 
художніх текстів, розподілені по 12 синтаксичним схемам, з яких 
самими продуктивними є такі: 

1) N + Adj: barbachu < barbe + (mousta) chu. Le remplaçant était 
trouvé, un grand garçon, ni beau, ni laid, barbachu et maigre;7 

2) Adj + Adj: farouchassier < farouche + chaste (var chasser) – 
celui qui non seulement se laisse peu courtiser, mais chasse les 
audacieux. Ce brave homme répétait sans cesse (…) qu’il avait 
été obligé de rendre sa femme mère, avant de pouvoir triompher 
de sa vertu farouchassière;8 

3) N + N: immamense < immense + ma (man). Ne retournez pas le 
fer dans la plaie! Je suis assez malheureuse de ne pouvoir 
envoyer mes fils sur le front. C’est avec une immamense joie, une 
immamense fierté que je les enverrais se battre.9 

Вербальні слова-зливки розподілені по 8 структурно-
граматичним моделям, з яких найбільш продуктивними є такі 
синтаксичні схеми: 

1) V + V: bavardhurler < bavard(er) + hurler-parler dans un 
registre à peine supportabl. Les gens encerclaient le mort en 
bavardhurlant, on injuriait le chauffeur. Plus tard une 
ambulance arriva;10 

2) V + N: amacorner < ama (douer) + corn(u)-vivre en 
concubinage. Mais, en attendant, allons manger un court – 
bouillon chez ma mulâtresse, qui est une bonne femme, avec qui 
je suis amacorné  depuis 1801;11 

3) N + V: électérotiser < érotis (me) + élect (riser) – mettre la 
sensualité à fleur de peau. D’une curiosité de voyeur, je pétille et 
m’électérotise dès que j’en pénètre les faubourgs.12 

Резюмуючи вище сказане, слід зазначити, що виявлені нами в 
художніх текстах і словникових джерелах телескопізми 
підпорядковуються універсальним словотвірним законам, законам 
нормативної кодифікованої мови, незважаючи на  невичерпну 
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фантазію та уяву їх творців. Діахронічний аналіз виникнення слів-
зливків  у французьких художніх текстах ХІХ-ХХ ст. демонструє 
певний взаємозв’язок між еволюцією словникової системи 
французької мови і еволюцією неологічної фантазії французьких 
письменників. Системний аналіз зафіксованих слів-зливків свідчить 
про те, що французькі письменники, незалежно від їх літературної 
течії та естетичних смаків широко і часто звертались у пошуках 
нових виразових засобів до створення слів-екзотів, так званих “диких 
слів”, у тому числі і телескопних слів. Ряд телескопізмів вийшов за 
межі творів тих чи інших письменників, проник у повсякденне 
спілкування пересічних французів, плавно дрейфує в бік 
окультурненої французької мови. 

Проаналізувавши основні етапи зародження телескопізмів у 
французькій літературі, а також виявивши основні їх граматичні, як 
морфологічні, так і суто синтаксичні характеристики, ми можемо 
зробити наступні висновки та узагальнення: 

1. Діахронічний аналіз еволюції телескопізмів у художніх 
текстах ХІХ-ХХ ст. свідчить про поступове зростання 
питомої ваги даного типу складноскорочених слів серед 
інших авторських лексичних новотворів, а їх ренесанс 
приходиться на другу половину ХХ ст., особливо в творчості 
таких письменників-експериментаторів, як Селін, Р. Кено, 
Одіберті, Йонеско, Б. Віан. 

2. Телескопізми є оказіональними лексичними новотворами, 
результат зіткнення двох нормативних лексем, оформлених 
по загальноприйнятим словотвірним моделям. 

3. Слова-зливки є особливим підвидом складноскорочених 
слів, продуктом симбіозу двох або трьох твірних основ і по 
своїм етимологічним характеристикам вони є лексемами 
народного походження. 

4. По своїм морфологічним характеристикам телескопізми 
підрозділяються, виходячи із семантики формального 
сегменту, на субстантивні, ад’єктивні, вербальні слова-
зливки. 

5. Провідними синтаксичними схемами утворення ІАН-
телескопізмів є: 
а) N + N, Adj + N, N + Adj – субстантивні телескопізми;  
б) N + Adj, Adj + Adj, Adj + N, N + N – ад’єктивні слова-

зливки;  
в) V + N, V + V, N + V – вербальні телескопізми. 
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Народження телескопізмів у художніх текстах, їх фіксація та 
есплікація у словниках, поступове розширення ареалу їх вживання 
переконливо свідчать про необхідність системного підходу до 
вивчення даного типу лексики, а також і до феномену телескопії як 
суто автономного самодостатнього способу збагачення як 
загальновживаної, так і конвенціональної, ненормативної лексики 
французької мови. Враховуючи досить умовні межі між 
нормативною та ненормативною лексикою, постійне проникнення 
неологізмів у кодифіковану літературну мову, ми вважаємо, що 
даний спосіб творення нових слів повинен зайняти заслужено свою 
словотвірну нішу, поряд з іншими твірними засобами. 

Дане дослідження має стислий і фрагментарний характер, воно 
мало за мету привернути увагу мовознавців-лексикологів до 
феномену телескопії у сучасній французькій мові, яку слід вивчати 
як у статиці, так і в динаміці, на матеріалі як нормативної, так і 
конвенціональної лексики. Досить перспективним є, на наш погляд, 
порівняльно-типологічне вивчення даного способу словотвору серед 
споріднених (французька, італійська, іспанська) і неспоріднених 
(французька, українська) мов як мовної універсалії. 
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