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УКРАЇНСЬКО-ІНШОМОВНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТА ПАРАЛЕЛІ  
В ОНОМАСТИКОНІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ І БУКОВИНИ 

 
Галина Бачинська 

ББК 81.411.1-314 
УДК 81’373.232.1-161.2 

НАЙПОШИРЕНІШІ СЛОВОТВІРНІ  МОДЕЛІ ПРІЗВИЩ 
УКРАЇНЦІВ,  ПЕРЕСЕЛЕНИХ З ПОЛЬЩІ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНУ 
Прізвища українців – переселенців своїм 

розвитком і формуванням, а також семантич-
ною і словотвірною структурою входять в зага-
льнонаціональну систему іменувань українсь-
кої мови. Наше дослідження морфологічного 
способу творення прізвищ проведене на матері-
алі прізвищ українців – переселенців, які після 
Другої світової війни були насильно виселені із 
споконвіку заселених українським  етносом те-
риторій – Лемківшини, Надсяння, Підляшшя та 
Холмщини і переселені в 1945 -1946 рр. на Те-
рнопільщину.  

Прізвища переселенців з точки зору слово-
твірної структури можна поділити на дві групи: 

1) примарні (первинні) прізвища, утворені 
лексико-семантичним способом; 

2) секундарні (вторинні) прізвища, утворені 
морфологічним способом. 

Суть морфологічного способу творення по-
лягає в тому, що прізвища творяться додаван-
ням до твірної основи відповідних афіксів. Сто-
совно прізвищ термін "морфологічний" означає 
ускладнення базових назв, тобто християнських 
і давньослов’янських імен, індивідуальних прі-
звиськ і деяких апелятивів, спеціальними сло-
вотворчими формантами з одночасною зміною 
функції цих назв - переходом їх у спадкові ро-
дові назви. Прізвища, утворені морфологічним 
способом, забезпечують коефіцієнт етимологі-
чної надійності [6, с.120]. Саме прізвищетворчі 
суфікси ідентифікують національну чи регіона-
льну належність. Словотворчий формант, як 
стверджує П.Чучка, є візитною карткою прі-
звища [12, с.568]. 

Прізвища українців-переселенців на Терно-
пільщину, утворені морфологічним способом, 
становлять 25%. На Лемківщині вторинних прі-
звищ нараховується 44,8% [5, с.73], на Гуцуль-
щині - 53% [1, с. 15], на Бойківщині - 45% [2, 
156], на Опіллі - 25% [7, 12]. В цілому по Укра-
їні, за даними Ю.Редька, вторинних прізвищ є 
більше, ніж первинних: “Понад 60% усіх украї-

нських прізвищ утворено за допомогою суфік-
сів, кількість яких становить майже півтори со-
тні” [9, с. 101]. Проте ця цифра є завищеною, 
оскільки до прізвищ морфологічного способу 
Ю. Редько зараховує не тільки прізвища з патро- 
і матронімічними суфіксами, але і прізвища з 
суфіксами, що вказують на походження з певної 
місцевості чи території (Поліщук), з суфіксами, 
що надають назвам певного емоційного забарв-
лення (Павлище), з суфіксами, що виражають 
атрибутивність (Здоровега), а також суфікси із 
значенням дійової особи (Міняйло). 

Лексичною базою вторинних прізвищ висту-
пають лексеми усіх тих груп, звідки черпали 
свої основи первинні прізвища, а також жіночі 
імена і андроніми. 

Прізвищетворчими формантами прізвищ пере-
селенців стали патронімні суфікси -ич, -ович 
(-евич); посесивні -ів, -ов, -ев, -єв, -ин, -ін, які з да-
вніх часів вживалися слов’янами для іменування 
дітей за батьками, а також ряд багатозначних су-
фіксів переважно з первісним значенням 
суб’єктивної оцінки, які в більшій чи меншій мірі в 
різний час набули патронімічного значення. Серед 
останніх виділяються -ак (-як), -чак, -ук (-юк), -
чук, -ськ-ий, -цьк-ий, -ик (-ік, -ек), -ок, -ець, -к-о та 
деякі інші. Єдина безафіксна модель вторинних 
прізвищ - форма родового відмінка однини. Таким 
чином, антропонімія переселенців, як і українська 
антропонімія в цілому, не має спеціальних прі-
звищетворчих формантів. Вона використала у сво-
їх цілях системні можливості української мови і 
пристосувала їх до ономастичної системи, враху-
вавши при цьому її можливості та потреби. 

Найпоширенішими при прізвищетворенні є 
суфікси -ак(-‘ак), -чак Суфікс -ак за похо-
дженням праслов’янський [13, с. 89]. З іменних 
суфіксів з приголосним -к- він є найдавнішим, 
його функціонування відзначене ще в індоєв-
ропейській мовній спільноті у лексемах на по-
значення осіб [3,с.25]. 

Твірними основами прізвищ на -ак(-‘ак), 
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-чак виступають: 
а) чоловічі християнські імена різної сло-

вотвірної структури: Гавриляк, Давидяк; Ада-
мчак, Петрунчак; Ромак, Семак; Антосяк. 

Найпродуктивнішими для творення цього 
структурного типу прізвищ виявилися імена 
Григорій, Федір, Петро, Степан, що вживалися 
у різних структурних варіантах. Наприклад, від 
імені Григорій та його варіантів утворено прі-
звища: Гринзяк, Гринчак, Гриньчак, Грицеляк. 

Прізвища, що утворені від імен Нестор, На-
зар, Ян, Якуб, ілюструються лише по одному 
прикладу: Несторяк, Назарак, Янчак. 

 б) повні, усічені, усічено-суфіксальні хри-
стиянські жіночі імена: Галиняк, Гандзяк, Га-
нущак, Ксеняк, Ориняк. 

в) давньослов’янські відкомпозитні усіче-
ні та усічено-суфіксальні імена: Володяк (пор. 
Володимир),  Собчак (пор. Собеславъ). 

г) давньослов’янські імена та прізвиська 
відапелятивного походження: Бараняк, Вов-
чак, Дроздяк, Качуряк, Коропчак, Сичак, Кияк. 

За допомогою суфікса -ак утворилося кілька 
прізвищ від андронімів на -иха: Костишак, 
Петришак. 

В окремих випадках прізвища на -ак(-‘ак), 
-чак у плані словотвірної структури можуть 
кваліфікуватися і як вторинні (від імен чи прі-
звиськ) і як первинні, в допрізвищеву структу-
ру яких входили названі суфікси, наприклад, 
Давидак<Давид + ак або від суфіксального 
імені Давидак; Назарак, Ромак, Самак, Федак. 

На архаїчність цієї антропонімної моделі 
вказує наявність в основах прізвищ 
слов’янських (відкомпозитних і відапелятив-
них) імен, а на продуктивність та широке фун-
кціонування - значна кількість утворень від це-
рковно-християнських імен, а також наймену-
вань осіб за заняттям, професією та етнонімни-
ми означеннями. 

Моделі із суфіксами -ович, -евич займають 
друге місце при творенні аналізованих прізвищ. 

Суфікси -ович, -евич виникли в результаті 
поєднання суфіксів присвійних прикметників -
ов, -ев із патронімічним афіксом -ич. Утворен-
ня з цими формантами набирають широкого 
вжитку лише з ХІV ст. [10, с.116].  На думку 
Ю.Редька, прізвища з суфіксами -ович(-евич) 
відомі з найдавніших часів, головним чином у 
східних і південних слов’ян, які служили засо-
бом вираження патронімічності [8, с. 121]. 

Прізвища із суфіксами -ович, -евич належать 
до найстаріших прізвищевих моделей в Україні 
[9, с. 206].  

За походженням прізвища переселенців на 
-ович, -евич поділяємо на кілька груп: 

а) прізвища, утворені від християнських 
чоловічих імен різної структури: Абрамович, 
Давидович; Василькевич, Левкович; Зеневич, 
Костевич; Гриневич, Данилевич. В основах кі-
лькох прізвищ, утворених від календарних 
імен, зафіксовано польські варіанти антропоні-
мів: Базилевич, Юзефович, Янович, Янкович, 
Якубович (пор. Базилій, Юзеф, Ян, Якуб); 

б) прізвища, утворені від давньо-
слов’янських композитних та відкомпозит-
них суфіксальних імен: Войцехович (пор. Вой-
тихъ [Мор., с.46]), Будкевич (пор. Budivoj [Mal., 
с.61]); 

в) прізвища, утворені від давньо-
слов’янських відапелятивних імен та прі-
звиськ: Вовкович, Грабович, Дудкевич, Дроздо-
вич, Кручкевич.. 

г) прізвища, утворені від апелятивних ха-
рактеристик особи: Ковалевич, Мельникович, 
Попович. Проте варто зауважити, що прізвище 
Попович могло бути утворене як від назви сина 
за батьком, так і від апелятива попович. 

Прізвища з патронімними формантами -
ович, -евич поширені на всій досліджуваній те-
риторії.  

До продуктивних відносимо і моделі із суфі-
ксами -ук(-‘ук), -чук. 

Суфікси -ук(-’ук), -чук відомі в українській 
мові як в апелятивній, так і у власнеіменній ле-
ксиці [10, с.128].  

Формант -ук(-’ук), -чук як ономастичний 
суфікс відомий багатьом слов’янським мовам, 
але найбільш типовим він є для українських 
прізвищ [11, с.115]. У наш час утворення з фо-
рмантами -ук(-‘ук), -чук належать до найпоши-
реніших українських антропонімів. Прізвища з 
цими формантами Л.Масенко називає “західно-
українським типом” [4, с. 26].   

Твірними основами прізвищ переселенців з 
формантами -ук(-’ук), -чук виступали: 

а) чоловічі християнські імена різної сло-
вотвірної структури: Адамчук, Яремчук; Дем-
чук, Івандюк, Семчук, Стасюк, Панчук, Феде-
нюк; 

б) жіночі імена різної словотвірної струк-
тури: Гальчук, Оленчук,; 

в) давньослов’янські відкомпозитні імена: 
Блащук (пор. Блажимир [Грк., с.37]), Войцюк 
(пор. Войтимиръ [Мор., с.46]); 

г) давньослов’янські імена відапелятив-
ного походження та прізвиська: Бородюк, 
Котлюк, Лопатюк, Слинчук, Табачук, Цебрук; 
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д) апелятивні означення особи: Боднарчук, 
Гетьманчук, Гончарук. 

Слід зауважити, що прізвища Боднарчук і 
подібні можуть кваліфікуватися і як антропоні-
ми семантичного способу творення, оскільки 
відповідні лексеми з апелятивним значенням 
фіксуються словниками українськими мови: 
Боднарчук < боднарчук “підмайстер у бондаря” 
[Гр. І, с.86]. Серед прізвищ з суфіксами 
-ук(-’ук), -чук існують паралельні утворення: 
Гаврилюк - Гаврильчук, Іванюк - Іванчук, Наза-
рук - Назарчук. Прізвища з цим формантом по-
ширені по всій території Закерзоння.  

Морфологічний спосіб творення прізвищ 
виражається у використанні власне патронім-

них і посесивних формантів, а також ряду по-
ліфункціональних суфіксів, які з давніх часів 
використовувалися для вираження патроніміч-
ності. 

Аналіз словотвірних моделей прізвищ, утво-
рених морфологічним способом, показує, що 
сполучуваність прізвищетворчого форманта з 
твірною основою не залежить від її значення. 
Адже форманти -ович(-евич), -ич, -ин, -ів, -ськ-
ий, -ук, -чук, -ак, -чак, -ей, -ій приєднувалися 
до різних за значенням твірних основ: церков-
но-християнських та давньослов’янських імен, 
імен та прізвиськ відапелятивного походження, 
апелятивних характеристик особи.                                                                     
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Halyna Bachynska 
THE MOST COMMON STRUCTURAL MODELS OF THE FAMILY NAMES OF THE 
UKRAINIANS WHO WERE RESETTLED FROM POLAND TO TERNOPIL REGION. 

The article analyzes the most common structural models of the family names of the Ukrainians who 
were forcedly resettled in 1945-1946 from the territories where they had been living from time immemo-
rial. 

The most common models in the material under study are the family names formed with the help of 
the suffixes -ych, -ovych (-evych), -iv, -ov, -ev, -yev, -yn, -in, -ak (-yak), -chak, -uk (-yuk) and some oth-
ers. 

Key words: antroponymy, a proper name, forming suffix, a common name, noun stems. 
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Оксана Баранівська  
ББК 81.411.1-314 
УДК 81 ’ 373. 231 

ПРІЗВИЩА ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 
З КОМПОНЕНТАМИ ФАУНИ І ФЛОРИ  

(на матеріалі антропонімів Івано-Франківська  
і Івано-Франківської області) 

Серед прізвищ, які поширені в Івано-
Франківській області і в обласному центрі, є 
ряд прізвищ, що в своїй основі мають назви ро-
слин і тварин. Нашу увагу ми зосередили саме 
на прізвищах польського походження з компо-
нентами фауни і флори, оскільки вони ще не 
були предметом окремого дослідження на цих 
теренах. 

В українській антропонімії теж маємо прі-
звища з такими компонентами, дуже часто 
співзвучні з польськими. Тому сьогодні іноді 
важко встановити, якого саме походження дане 
прізвище – польського чи українського. З дру-
гого боку, можливе паралельне функціонування 
прізвищ в обох антропосистемах, адже назви 
рослин і тварин, що послугували основою 
утворення прізвища, можуть мати спільно-
слов’янське походження. Наприклад, прізвища 
Калиновський, Малиновський (пол. Kalinowskі, 
Malinowski) сьогодні важко кваліфікувати як 
прізвищa власне українського чи власне поль-
ського походження, тому що і українська, і 
польська мови фіксують лексеми калина, мали-
на; kalina, malina, так само існують назви насе-
лених пунктів (з таким коренем), від якого за-
звичай походять ці прізвища. Зазначимо, що бі-
льшість прізвищ із компонентами флори і фау-
ни, особливо з формантами -ськ(ий), -цьк(ий) (-
sk(i), -ck(i)), не утворилися безпосередньо від 
назв рослин чи тварин: найчастіше вони мають 
відтопонімне походження, тобто сам топонім 
(чи ойконім) має тісніший зв’язок з рослинним 
чи тваринним світом. Щодо інтерпретації прі-
звищ т.зв. шляхетського походження [2], тобто 
прізвищ на -ski, то тут існує певна проблема їх 
розрізнення, оскільки це можуть бути омонімі-
чні утворення. Наприклад, Kalinowski – прізви-
ще власника Kalinowa і загальна назва жителя з 
Kalinowa.  

Натомість у прізвищах  із іншими форман-
тами (Вількович, Пчоляк) або в таких, що спів-
звучні з загальними назвами (наприклад Вільк, 
Цебуля), компоненти фауни і флори слугували 

основою для творення (за зовнішніми чи внут-
рішніми ознаками, за родом діяльності чи спо-
собом життя), чого не можемо сказати про прі-
звища з формантами -ськ(ий), -цьк(ий) (-sk(i), -
ck(i)), в яких не кожна лексема на позначення 
представників флори чи фауни стала основою 
для творення антропоніма. Тут ці компоненти 
занадто віддалені: назва рослини (тварини) + 
формант -ськ(ий), -цьк(ий) (-sk(i), -ck(i)) ≠ ан-
тропонім відапелятивного походження. Це най-
частіше відтопонімне (відойконімне) утворен-
ня. 

 Окремі назви тварин стали джерелом для 
творення польських прізвищ. Можемо виділити 
такі групи – ссавці, риби, птахи, комахи. Як і 
перша, так і друга групи нараховують немало 
антропонімів польського походження не тільки 
в польській антропосистемі, але й в українсь-
кій. 

Нам удалося зафіксувати такі прізвища: Ве-
пшиняк, Вільк, Вількович, Вільченко, Вільчинсь-
кий, Вільщук, Вронко, Врублевський, Врубель, 
Врубелько, Генсьоровський, Голембовський, Го-
лембйовський, Журавський, Жубрицький, За-
йонц, Карпінський, Карп’як, Кровіцький, Кровя-
нко, Лабендзький, Мровіцький, Мровка, Пчоляк, 
Слонь, Цьолка, Ястшембський, Ястремський 
[ТДІФрО, TДК]. 

Як бачимо, серед наведених вище прізвищ 
маємо як власне польські, так і польсько-
українські антропонімні гібриди з польською 
основою і українським формантом. Прізвища 
Вепшиняк, Вільк, Вількович, Врублевський, Вру-
бель, Голембовський, Голембйовський, Жубри-
цький, Зайонц, Карпінський,  Кровіцький, Лабе-
ндзький, Слонь, Цьолка, Ястшембський мають 
виразні польські ознаки і утворені відповідно 
від польських загальних назв – назв представ-
ників тваринного світу. Пор. Вепшиняк – wieprz 
(згідно з нормами українського правопису 
польське ie після приголосних передається лі-
терою е [1, с. 110]; таким чином в українському 
написанні цього прізвища польський w не 
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пом’якшується), Вільк = wilk, Вількович ─  wilk, 
Жубрицький ─  Ŝubr, Кровіцький ─ krowa, Слонь 
= słoń, Голембовський, Голембйовський ─ gołąb, 
Врублевський ─ wróbel, Врубель = wróbel, За-
йонц = zając, Ястшембський ─ jastrząb, Лабен-
дзький ─  łabądź, Карпінський – karp. 

Натомість у прізвищах Вільченко, Вронко, 
Врубелько, Ястремський, Кровянко, Цьолка 
з’являються східнослов’янські ознаки (під 
впливом української мови). Наприклад, прі-
звище Вільченко містить характерний для укра-
їнського антропонімікону суфікс -енко; подібно 
виглядає і прізвище Вронко – з польською ос-
новою wron- (wrona) і українським формантом -
ко. Тут може бути неоднозначний підхід: з од-
ного боку, польським прізвищам невластивий 
формант -ко, в польській версії цей антропонім 
виглядав би як Вронек (Wronek),  з другого – 
серед польських прізвищ, поширених саме в 
Польщі, натрапляємо на ряд прізвищ з форман-
том -ко (Maślanko, Śmietanko), які не завжди (не 
всіма дослідниками) кваліфікуються як антро-
понімні гібриди: то їх уважають формами кли-
чного відмінка, то прізвищами, які все-таки є 
нормативними поряд з власне польськими на -
ak, -ik. Проте перша версія для аналізу цього 
прізвища нам видається хибною, адже якщо ан-
тропоніми типу Maślanko, Śmietanko утворені 
від загальних назв maślanka, śmietanka (в поль-
ській мові функціонують і śmietana, i śmietanka, 
причому це два різні слова1), то антропонім 
Вронко мусив би бути утворенням (у цьому ви-
падку формою кличного відмінка) від іменника 
wronka, що видається нам малоймовірним, бо 
це вже занадто штучне утворення (такого імен-
ника не фіксують словники сучасної польської 
мови). 

 Цього аналізу не можемо застосувати до 
прізвища Врубелько, в якому формант -ко є 
“іншим”, ніж у попередньому прізвищі, тобто 
його можемо назвати “зовнішнім”, адже він до-
даний до основи (лексеми); найвірогідніше, це 
власне українізований варіант. А в прізвищі 
Вронко він мав підґрунтя – або закінчення -а 
(wrona), або формант -ek (Wronek). 
                                                 
1 Пор. śmietana – 1) produkt spoŜywczy z mleka krowiego w 
postaci gęstej, białej substancji zbieranej z jego powierzchni 
(укр. сметана); 2) porcja śmietany sprzedawana w sklepie 
[USJP, т. 3, с. 1584]; śmietanka – 1) świeŜa, słodka śmietana 
(укр. вершки); 2) porcja takiej śmietany sprzedawana w 
sklepie; 3) wyróŜniająca się część jakiegoś środowiska, 
najbardziej wpływowa, wykształcona, zamoŜna lub 
powszechnie znana (укр. бомонд)  [USJP, т. 3, 1584]). 
 

Частково набули українських (і ширше ─ 
східнослов’янських) ознак прізвища з польсь-
кими основами Ястремський і Пчоляк. Їх мо-
жемо назвати частково антропонімними гібри-
дами. Перше з них – Ястремський – yже втра-
тило свою польську ознаку ─  rz (фонетично 
ш), залишивши тільки її український відповід-
ник – р. Та, як свідчить зібраний матеріал, па-
ралельно існує власне польське прізвище Яст-
шембський. У прізвищі Пчоляк вже відбулося 
спрощення приголосних. Пор. пол. pszczoła, 
укр. бджола, рос. пчела. Фактично цей антро-
понім містить ознаки трьох мов. 

Подібно можемо сказати й про два інші прі-
звища – Мровіцький і Мровка, в основі яких 
польська лексема mrówka (мурашка). “Nazwiska 
Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny” K. 
Римута подає ряд спільнокореневих прізвищ, 
що містять і o, i ó, а навіть і и: Mrówka, Mrówka, 
Mrowiecki, Mrówiecki [3, с. 122]. Проте не мо-
жемо категорично стверджувати, що прізвища 
Мровіцький і Мровка не зберегли у [пол. у] (або 
втратили) під впливом української мови (на-
приклад, графічний чинник).  

Прізвище Цьолка походить від ciołek (byk, 
wół, zwłaszcza młody); це форма родового від-
мінка іменника, що дало початок цьому прі-
звищу. 

Інші антропоніми, зокрема Врублевський, 
Голембовський, Голембйовський, Кровіцький, 
Лабендзький, Ястшембський мають “подвій-
ний” шлях утворення, тобто компоненти фауни 
(wróbel, gołąb, Ŝubr, krowa, łabądź) cпочатку 
знайшлися в назві місцевості (про що йшлося 
вище), а щойно пізніше дали початок антропо-
німам. Наприклад: 

Врублевський – від назви місцевості  
Wróblewo, Wroblowice [4, c. 704]2; 

Генсьоровський – від назви місцевості 
Gąsiorów, Gąsiorowo, Gąsówka. Водночас до-
слідник припускає, що це може бути й відапе-
лятивне утворення – від gęsior [3, c. 225]; 

Голембовський, Голембйовський – від назви 
місцевості Gołąbiewo, Gołubiów [3, c. 250]; 

Карпінський – від назви місцевості Karpin [3, 
c. 381]; 

Кровіцький – від назви місцевості Krowice 
[3, c. 468]; 

Лабендзький ─  від назви місцевості 
Łabędzie, Łabędzin, Łabędź [4, с. 30]; 

Ястшембський – від назви місцевості 
                                                 
2 Тут і далі – дані за “Nazwiska Polaków. Słownik 
historyczno-etymologiczny” K. Римута [3; 4]. 
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Jastrzębie, Jastrząbki [3, c. 340]. 
Прізвище Жубрицький, за К. Римутом 

“Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-
etymologiczny”, можемо кваліфікувати як віда-
пелятивне (від пол. Ŝubr – укр. зубр) [4, c. 764]. 
Пор. śubrowski, śubryniewicz і под. > Ŝubr, zubr 
[4, c. 764].  

І остання підгрупа прізвищ – це прізвища, 
що дорівнюють загальним назвам. Наприклад: 
Вільк, Врубель, Зайонц, Слонь (wilk, wróbel, 
zając, słoń). В українській антропонімії теж ма-
ємо ряд прізвищ-апелятивів, і найпродуктив-
нішими і найпоширенішими стали (якщо порі-
внювати з цими чотирма) тільки дві загальні 
назви ─  вовк, заєць: Вовк, Заєць,  Заяць [ТДІФ-
рО, ТДК]. 

Прізвища, які в своїй основі мають компо-
ненти флори, теж становлять помітну групу. 
Частина з них так само є виразно польською, 
інша частина в процесі адаптації і поширення 
на українських теренах набула східно-
слов’янських ознак, ще інша графічно і фонічно 
не відрізняється від українських антропонімів. 
Ось на які прізвища нам удалося натрапити: 
Блавацький, Бурак, Бураковський, Бурачинсь-
кий, Брезицький (і Брезіцький), Вержбицький, 
Грохольський, Дембович, Дембицький, Калиняк, 
Калиновський, Квятковський, Малиновський, 
Ольховий, Ольшаневський, Ольшанський, Ру-
жевич, Ружицький, Хмелевський (і Хмельовсь-
кий), Хшановський, Цебуля, Яблонський, Ясин-
ський [ТДІФрО, ТДК]]. 

Серед цих прізвищ можемо виокремити такі, 
що співзвучні з їхніми українськими відповід-
никами (Калиняк, Яблонський), і такі, які нічим 
не нагадують назв – відповідників в українській 
мові (Блавацький). У кількісному вираженні 
перша група є набагато більша. Прізвища типу 
Дембицький, Квятковський, Ольшанський є 
спорідненими з українськими, тобто останні 
містять споріднені лексеми з польськими, на-
приклад, пол. dąb, kwiatek, olcha відповідають 
укр. дуб, квітка, вільха. Деякі з прізвищ можуть 
бути як польського, так і українського похо-
дження, оскільки основою їх творення стали 
назви рослин в обох споріднених мовах. Серед 
них виділяємо такі: Грушевський, Калиновсь-
кий, Малиновський, Овсяник, Сосняк та ін. Ці 
прізвища могли виникнути паралельно, тому 
тепер важко встановити, чи власне ті прізвища, 
що їх зараз ми аналізуємо, є власне польськими 
або українськими, тим паче, що звучання і на-
писання (згідно з нормами правопису кожної з 
мов) є практично ідентичними. 

Прізвища Брезицький (Брезіцький), Верби-
цький – це антропонімні гібриди з огляду  на 
зміни, що відбулися в корені: вони вже набули 
східнослов’янських ознак, зокрема перше з них 
походить від польського Brzezicki, тому в укра-
їнському записі мало б так і бути Бжезицький 
(Бжезіцький), адже  прізвище Brzezicki  похо-
дить від назви місцевості (місцевостей) 
Brzezica, Brzezice [3, c. 58], в основі якої – зага-
льна назва brzoza. Для останньої характерне 
звукосполучення -rz-, якому в українській мові 
відповідає повноголосся -ере-. Як приклад, се-
ред українських антропонімів трапляється і Бе-
резицький. Подібно виглядає і ситуація з прі-
звищем Вержбицький. За аналогією (пор. з 
пол., де маємо Brzezicki, Wierzbicki) повинно б 
писатися Вежбицький, оскільки в першому прі-
звищі rz передається через ж, то на друге та-
кож мало б поширюватися це правило. На до-
сліджуваних нами теренах ми не виявили прі-
звища Вежбицький, а тільки Вержбицький.  

До прізвищ із чітко вираженими польскими 
ознаками, належать: Блавацький, Бурак, Бура-
ковський, Бурачинський, Грохольський, Дембо-
вич, Дембицький, Дембовський, Квятковський, 
Ольховий, Ольшаневський, Ольшанський, Ру-
жевич, Ружицький, Хмелевський (і Хмельовсь-
кий), Хшановський, Цебуля, Яблонський, Ясин-
ський. 

Ряд прізвищ польського походження утво-
рилося від назв рослин “прямим” шляхом (тоб-
то нам не вдалося  виявити назв місцевостей, 
від яких вони б походили). Наприклад: 

Блавацький – від bławatek;  Бураковський, 
Бурачинський – від burak; Дембович – від dąb; 
Ольховий – від olchowy > olcha; Oльшаневський 
– від olszyna (las olszowy); Ружевич – від rуŜa. 

Переважна більшість прізвищ з формантами 
-ськ(ий), -цьк(ий) походить від топонімів, тому 
компонент флори ми так само (як і компонент 
фауни у прізвищах) розглядатимемо як вторин-
ний, тобто до уваги братимемо географічну на-
зву, яка, своєю чергою, утворилася від назви 
рослини, і яка щойно пізніше послугувала ба-
зою для утворення антропоніма.  Це, зокрема, 
такі прізвища: 

Грохольський ─  від назви місцевості 
Grocholice [3, с. 268] > groch; 

Дембицький ─  від назви місцевості Dębica, 
Dębice, Dębicze [3, с. 133] > dąb; 

Дембовський ─  від назви місцевості Dкbowa 
[3, с. 133] > dąb; 

Квятковський ─   від назви місцевості 
Kwiatkowice, Kwiatków, Kwiatki [3, с. 503] > 
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kwiatek; 

Ольшанський ─  від назви місцевості типу 
Olszany, Olszanice, Olszance [4, с. 180] > olcha; 

Хшановський ─  від назви місцевості 
Chrzanów, Chrzanowo, Chrzanowie [3, с. 86] > 
chrzan; 

Хмелевський, Хмельовський ─ від назви міс-
цевості Chmielewo або Chmielów [3, с. 78] > 
chmiel; 

Ружицький ─  від назви місцевості RуŜyca, 
RуŜyce [4, с. 368] > rуŜa; 

Яблонський ─  від назви місцевості Jabłonna, 
Jabłonie, Jabłonki [3, с. 324] > jabіoс; 

Ясинський ─ від назви місцевості Jasień, 
Jasinowa, Jasinowo [3, c. 339]. Цей антропонім 
(на відміну від усіх інших, що належать до цієї 
групи) не має виразного польського походжен-
ня, і тому ми можемо тільки припускати (на ос-
нові польських джерел [3]), що він є польського 
походження. 

Також нами зафіксовано два прізвища, які 
дорівнюють загальним назвам: Бурак, Цебуля 
(burak, cebula). Якщо перше з них виявилося 
продуктивним (Бураковський, Бурачинський) на 
українському ґрунті (можливо й тому, що в діа-

лектах, особливо в південно-західному наріччі 
(зокрема у Львівській, Івано-Франківській, 
Тернопільській областях) поширена лексема 
бурак – під впливом польської мови), то друге 
не має жодного спільнокореневого прізвища 
(маємо на увазі польське cebula, а не українське 
цибуля, від якого утворилися такі прізвища, як 
Цибульський, Цибуляк, Цибулько [ТДК]).  

Таким чином, проведений нами аналіз засві-
дчив, що прізвища польського походження, які 
містять компоненти фауни і флори, становлять 
помітну групу серед українських антропонімів. 
Частина з них зазнала впливу української мови, 
проте є ряд прізвищ, в яких чітко виражені 
польські ознаки. Найбільш проблемну групу 
становлять ті прізвища, в основі яких є лексеми 
спільнослов’янського походження, оскільки 
важко встановити, чи це польське, чи українсь-
ке прізвище. Проте наше дослідження було 
тільки однією зі спроб здійснити попередній 
огляд і аналіз (обмежившись тільки частиною 
однієї  області і обласним центром України) 
для ґрунтовніших розвідок у цій ділянці мово-
знавчої науки. 
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Oksana Baranivska 
SURNAMES OF POLISH ORIGIN HAVING FAUNA AND FLORA IN THE STENS 

(BASED ON ANTHROPONYMS OF IVANOFRANKIVSK AND OBLAST) 
This article continues a series of studies into anthroponymy. Here the author analyses anthroponyms 

of the Polish origin with components of flora and fauna (upon the material of surnames of Ivano-
Frankivsk and the Ivano-Frankivsk region). An observation testifies to a number of surnames of the Pol-
ish origin spread in Ukraine to be partially ukrainized; however, there are some of them, which have 
clearly saved their form, so far. Either Ukrainian, or Polish anthroponymical systems contain the same 
surnames, according to an external similarity as well as an internal form.  
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И.-Е. *TEKU- ‘БЕЖАТЬ‚ТЕЧЬ’  
В СЛАВЯНСКОЙ ГИДРОНИМИИ 

 Перспективность поиска среди славянских 
речных названий континуантов и.-е.*teku- ‘бе-
жать‚ двигаться‚ течь’ (Pokorny I‚ 1059-1060) 
определяется семантикой данного корня. 

Что, по сути, представляет собой река?   Это 
масса постоянно текущей в определённом на-
правлении воды. Таким образом, если названия 
природных объектов призваны объективно от-
ражать окружающий мир, то в речных номина-
циях не может не быть отражена сущность на-
званных объектов как постоянно движущихся 
водных масс. 

Корневое гнездо *teku- возглавляется в сла-
вянских языках глаголом *tekti.  

Этот глагол нашёл отражение в гидронимии 
славян в форме активного причастия настояще-
го времени: *TekQčь (-а‚ -е) > Текуча – л.п. Ят-
рани п.п. Синюхи в бассейне Южного Буга 
(МаштДБ 40)‚ Текучь – п. п. Северного Донца в 
бассейне Дона (МаштДон 56). Ср. гидротермин 
текучка‚ известный псковским‚ тверским гово-
рам русского языка в значении ‘текучая вода’ 
(Маштаков 106). 

В славянской гидронимии закрепилась так-
же форма активного причастия прошедшего 
времени от префигированного глагола *vy-
tekti:* Vy-teklъ  (-а‚ -е) > Ви�текла – л. п. Сниво-
ды на левом берегу Южного Буга (СГУ 104; 
МаштДБ 34; Vasmer II‚ 400). Ср. лексему той 
же структуры – русск. диал.‚ дон. потекл ‘ру-
чей по балке‚ по оврагу’ (Даль III‚ 354). 

Основной корпус славянских водных назва-
ний – континуантов и.-е. *teku-  представлен от-
глагольными субстантивами различных струк-
турных типов. В настоящей статье их описание 
будет ограничено корневыми именами‚ т. е. 
бессуффиксальными именами различных типов 
основ и именами с суффиксом -j-‚ образую-
щим‚ по сути‚ мягкий вариант тех же типов ос-
нов.   

В славянской гидронимии оказались пред-
ставленными имена с огласовкой *е‚ тождест-
венные по вокализму глаголу‚ и имена с огла-
совкой *о‚ противопоставленные глаголу по 
вокализму. Второй тип имён представлен шире. 

Гидроним *Tokъ‚ реконструкция которого 

возможна с учётом Токи� – л. п. Польной на ле-
вом берегу Северского Донца в бассейне Дона 
(СГУ 568)‚ Świni Tok – гидрообъект без точной 
локализации в нижнем течении Noteci в бас-
сейне Одры (HO 230a)‚ в структурном отноше-
нии представляет собой бессуффиксальное от-
глагольное образование на *ǒ. Имя собственное 
*Tokъ находит опору в гидротермине *tokъ > 
чеш., слвц. tok, toka ‘русло реки, потока’, ‘тече-
ние’, ‘волна’, ‘рукав реки’, ‘канавка, желоб’ 
(Малько 74)‚ русск. ток ‘поток‚ текущий рус-
лом’ (Маштаков 107). 

Корневое отглагольное имя иного парадиг-
матического класса представляет собой гидро-
ним*Točа > Точа – л. п. Болвы на Десне 
(МаштДн 187).    

Субстантивы *tokъ / *toča / *točь вошли в 
качестве одного из компонентов в состав сло-
жений: 
*Bystrotokъ: Bystrotok – приток Вислы (HW 

40); 
*Krivotokа: Кривоточка – речка в бассейне 

Оки (Смолицкая 156); 
*Samotokа: Самотока (вар. Самотека) – ре-

ка  в бассейне Оки (Смолицкая 149); 
*Vodotokъ / *Vodotočа / *Vodotočь: Водото-

ча  – л. п. Навли на левобережье Десны 
(МаштДн 193), Водоток (дважды)‚ Куречьи 
Водотоки‚ Седьмой Водоток‚ Спасской Водо-
ток – гидрообъекты в бассейне Оки (Смолиц-
кая 160) (Смолицкая 33‚ 123‚ 262)‚ Vodotočje – 
озеро на Dleskovški Planoti, Vodotočine – речка в 
бассейне Savinje (Bezlaj II‚ 305) < *vodotokъ / 
*vodotočа / *vodotočь: словен. vodotòk, vodotòč 
‘канал’ (Pleteršnik II‚ 781)‚ русск. водоток‚ во-
доточь ‘полоса текущей воды‚ река‚ проток‚ 
ручей’‚ водоточина ‘струя‚ исток воды; струя‚ 
пробившаяся в плотине’ (Даль I‚ 222);  
*Životokъ: Животiк – речка на правобережье 

Припяти в бассейне Днепра (СГУ 195). 
 Очень широко в славянской гидронимии 

представлены корневые имена с вокализмом в 
ступени *о‚ мотивированные префиксальными 
глаголами. Причём часто здесь наблюдается 
параллелизм имён различных парадигматиче-
ских классов. Рассмотрим такие имена:   
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 *Jьztokъ: Истокъ – л. п. Ветьмы на левом 
берегу Десны (МаштДн 180)‚ Исток (трижды)‚ 
Сухой Исток Алексеевской‚ Хрустальной Ис-
ток – реки в бассейне Оки (Смолицкая 20‚ 42‚ 
56‚ 126‚ 248)‚ Исток – название реки в бывш. 
Архангельской губернии‚ Исток – река в 
бывш. Макарьевском уезде Нижегородской гу-
бернии (Vasmer II‚ 165)‚ Исток (трижды)‚ Су-
хой Исток Алексеевской‚ Хрустальной Исток – 
реки в бассейне Оки (Смолицкая 20‚ 42‚ 56‚ 
126‚ 248)‚ Изток  – название гидрообъекта в 
Болгарии‚ Изток  – гидроним славянского про-
исхождения в Турции (Миков 23‚ 178) и др. В 
основу гидронима положен гидротермин 
*jьztokъ‚ продолжения которого известны прак-
тически всем славянским языкам (реконструк-
цию апеллятива см. ЭССЯ IX‚ 79-80).  
*Obtokъ / *Obtoka: Отокова – п. п. Мёртво-

вода л. п. Южного Буга (МаштДБ 41)‚ Волчья 
Отока‚ Вторая Долгая Отока‚ Оточка – гид-
рообъекты в бассейне Оки (Смолицкая 125)‚ 
Отока� – ручей в Менском районе Чернигов-
ской области (СГУ 406)‚ Otok – приток Одры, 
Otok – приток Pełcza в бассейне Одры (HO 107, 
230), Otok – гидрообъект  близ Postojni в Сло-
вении (Bezlaj II‚ 70)‚ а также структурно ус-
ложнённые Отокова – п. п. Мертвовода на ле-
вом берегу Южного Буга (СГУ 406), Otocznica 
– приток Одры (HO 65), Otocz – приток Drwęcy 
в бассейне Вислы (HW 654), Otoczyn – озеро в 
бассейне Gardęgi в гидросистеме Вислы (HW 
762) и др. Возник гидроним на базе апеллятива 
*оbtokъ / *оbtoka‚ многочисленные продолже-
ния которого известны всем славянским язы-
кам‚ в первую очередь‚ в качестве гидротерми-
нов (см. ЭССЯ ХХХ‚ 187-189). 

 Особую группу составляют украинские на-
звания типа Обыточка (Обитíчка) – п. п. Псла 
на левом берегу Днепра (СГУ 392; МаштДн 
72)‚ Обитíк – речка на левобережье Самары в 
бассейне Днепра‚ Обитíк – п. п. Деркула на ле-
вобережье Северского Донца в бассейне Дона 
(СГУ 392)‚ Обитíчна – л. п. Кальмиуса‚ впа-
дающего в Азовское море‚ Обитíчна – приток 
Азовского моря‚ Обiточне – населённый пункт 
в Черниговском районе‚ Обiточна Коса – гео-
графический объект в Приморском районе За-
порожской области‚ Обиточное – озеро (СГУ 
393).  О. Н. Трубачев возводит названия такого 
типа к праслав. *Obitokъ, *Obitočьnъ (ЭССЯ 
XXYII‚ 96)‚ настаивая на том‚ что это архаич-
ные диалектные образования‚ в структуре ко-
торых вычленяется полная форма предлога-
приставки *obi (ЭССЯ XXYII‚ 96). К числу 

единиц подобной структуры относятся праслав. 
*obixodъ‚ *obilogъ‚ *obisoka, *obišьva‚ *obizorъ 
и др. (ЭССЯ XXYII‚ 94-97). Авторами ЭССЯ 
реконструируется также соотносительный с 
*оbitokъ глагол *obitekti (ЭССЯ XXYII‚ 96). 
Р. М. Козлова не соглашается с такой интер-
претацией украинских названий‚ полагая‚ что 
«галосны ы  мог развiцца з ъ як вынiк 
падаўжэння апошняга» [1; 203]. Поэтому ис-
следовательница предлагает не отделять укра-
инские названия от прочих с префиксом *ob‚  
предлагая в качестве архетипа для них – 
*Ob(ъ)tokъ [1; 202]. 

 *Otъtokъ / *Otъtoka: Отточка – л. п. Тали-
цы на правобережье Птичи л. п. Припяти 
(МаштДн 151)‚ Otok  (в памятниках начала XIY 
века Ottok, Ottoch) – гидрообъект при Brežicah в 
Словении (Bezlaj II‚ 70). Ср. русск. отток 
‘сток‚ желоб‚ труба‚ канава для стока’ (Даль II‚ 
761)‚ болг. отток ‘вода, падающая со склона; 
стекающая дождевая вода’ (КовачСевл 18) и др. 
*Orztokъ / *Orztokа / *Orztočь:  Розто�ка – 

22 реки на Украине, в том числе  Розтока – 
л. п. Быстрицы п. п. Днестра, Розтока (дважды) 
–  п. п. Стрыя, Розтока – п .п. Яблонки, Розто-
ка – л. п. Свицы, Розтока – п. п. Лужанки, 
Розтока –  п. п. Чёрной Быстрицы в бассейне 
Днестра‚   Розтока – л. п. Пилипца на правобе-
режье Тисы в бассейне Дуная‚ Розтока –  речка 
на левом берегу Реки притока Тисы‚ Розтока –  
речка на левобережье Бодрого притока Тисы‚ 
Розтока – л. п. Теребли на Тисе‚ Розтока – 
п. рукав Черемоша‚ Розтока – п. рукав Прута в 
бассейне Дуная (СГУ 471-472)‚  Велика Розто-
ка – речка в бассейне Днестра‚ Жупанська 
Розтока – п. п. Стрыя на правом берегу Днест-
ра (СГУ 87‚ 199)‚ Розто�ки – речка на правом 
берегу Стрыя на Днестре‚ Ростоки – п. п. То-
польницы, Розто�ки – приток Рожаночки в бас-
сейне Днестра (СГУ 472)‚ Malá Raztoka – при-
ток Lubiny, Roztoka – приток Olzy, Roztoka 
(Ráztoka) – приток Stonawki в бассейне Одры 
(HO 5, 22, 34), Roztocz – озеро в бассейне Warty, 
Roztocz – озеро в бассейне Myśli на Одре (HO 
231, 237)‚ Roztoka – название шестнадцати ре-
чек‚ Roztok – четырёх, Roztoki – семи – в бас-
сейне Вислы, W Roztoce, Do Roztoki, Mała Roz-
toka, Wielka Roztoka, Trubacka Roztoka – гидро-
объекты в бассейне Вислы (HW)‚ Ráztoka – л. п. 
реки Hldočín п. п. Оравы в бассейне Вага‚ в 
Словакии‚ Ráztoky – п. п. реки Chlebnický Potok 
л. п. Оравы‚ Ráztoky – п. п. реки Zázrivka п. п. 
Оравы‚  Novotská Ráztoka – п. п. реки 
Menzdrovka‚ Mútňanská Ráztoka – л. п. реки 
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Menzdrovka в бассейне Оравы‚ одного из круп-
нейших притоков Вага (гидросистема Дуная) 
(HOr 110‚ 114)‚ Rastog – л. п. реки Glogovnica в 
бассейне Савы‚ по мнению Э. Дикенмана‚ пре-
образованное из первоначального Rastok (Dick-
enmann II‚ 90)‚ Raztoka – речка при Kozjem, 
Raztoka – п. п. Soče в Словении (Bezlaj II‚ 144), 
Ра�зтоке – гидрообъект в Михайловградско‚ в 
Болгарии‚ Разточка Река – приток Огосты в 
Болгарии (МихайлМих 163)‚ Răstŏáca – река в 
Румынии‚ название которой Йордан Йоргу свя-
зывает с русским гидротермином растока 
(Iorgu 217). Ср. в других ономастических сфе-
рах:  Roztoky – название шести населённых 
пунктов в различных регионах Чехии (Profous 
III‚ 602) и др. В основу речного наименования 
положен общеславянский гидротермин *оrztokъ 
/ *оrztokа / *orztočь > серб. rastok ‘разветвление 
русла реки‚ дельта’ (Dickenmann II‚ 90)‚ серб. 
рà�стока ‘рукав реки’ (МихайлМих 163)‚ сло-
вен. raztók ‘разветвление реки’ (Bezlaj II‚ 144)‚ 
польск. roztoka ‘разветвление русла реки’ 
(Nitsche 63)‚ чеш., слвц. roztok, roztoka ‘место, 
где разделяется узкий водный поток’, ‘болото’, 
‘узкая длинная долина’ (Малько 60)‚  русск. 
расток ‘разделение русла на два рукава’, рос-
точь ‘промоина‚ овраг‚ рытвина’ (Маштаков 
96, 98)‚ укр. розток‚ розтока ‘разветвление 
русла реки’ (Черепанова 196)‚ блр. растока 
‘паводок’ (Сцяшковiч 410)‚ расток ‘дельта’ 
(БМ XYII‚ 170) и др.  
 *Pаtokа: Patoka  – гидрообъект без точной 

локализации в бассейне Widawy, Patoka  – при-
ток Lutyni‚ Patoki – приток Neru в гидросистеме 
Одры (HO 77a, 146‚ 159)‚ в основе которого – 
апеллятив *patoka > болг. па�тока‚ серб.‚ хорв. 
па�тока ‘сивуха’‚ словен. pátoka ‘вино из вино-
градных выжимок’‚ польск. patoka ‘патока’‚ 
чеш.‚ слвц. patoky ‘пивная гуща’‚ в.-луж.‚ н.-
луж. patoki ‘пивная гуща’‚  русск. патока ‘по-
лужидкость‚ стекающая с чего-нибудь; сте-
кающий мёд; сток при варке сахара’‚ паточина 
‘болотный родник‚ ржавец’‚ укр. пато-
ка‘патока’‚ блр. патока (Даль III‚ 24; Фасмер 
III‚ 216-217). Авторы ЕСУМ реконструирует 
для праслав. *patoka значение ‘жидкое вещест-
во’ (ЕСУМ IY‚ 315). В словообразовательном 
отношении *patoka – производное от *potekti. 
*Pertokъ / *Pertoka: Ператок – п. п. Бобрика 

в бассейне Припяти (ВАБ 287)‚ Берёзовый Пе-
реток‚ Запереток‚ Запереточье‚ Переток‚ Пе-
ретока‚ Преток – урочища в бывш. Пинском 
повете (уезде) (ПК Пин и Клец 55‚ 75‚ 190‚ 227‚ 
230), Пере�тiк – приток Стехи на левобережье 

Псла в бассейне Днепра (СГУ 416)‚ Перетíчок 
– речка в Рокитнянском районе Киевской об-
ласти‚ Пере�точок – приток Псла на левом бе-
регу Днепра (СГУ 416)‚ Pretoka – л. п. реки 
Stupno в бассейне Савы в Сербии (Dickenmann 
II‚ 80)‚ Pretoka – название реки Lipnica на оп-
ределённом участке её течения‚ Pritaka – при-
ток Savinje в Словении (Bezlaj II, 120) и др. В 
основу положен гидротермин *pertokъ / 
*pertoka > словен. pretòk ‘проток‚ канал‚ рукав 
реки‚ русло реки’‚ pretôka ‘русло реки’ 
(Pleteršnik II‚ 238)‚ русск. перетока (Даль III‚ 
90)‚ блр. ператок ‘рукав‚ соединяющий озеро с 
рекой’ (Яшкiн 143) и др. 

 *Potokъ / *Potoka / *Potočь: По�тiк – назва-
ние 40 рек в Украине‚ из них 16 – в бассейне 
Дуная‚ 5 – в бассейне Днестра‚ 2 – в бассейне 
Днепра   (СГУ 442)‚ также в составе многочис-
ленных составных названий атрибутивного ти-
па‚ как Гнилой Поток‚ Каменный Поток‚ Кри-
вой Поток‚ Новый Поток в бассейне Днепра 
(МаштДн 43‚ 45‚ 61‚ 181‚ 213)‚ Великий Поток‚ 
Малый Поток‚ Поток в бассейне Днестра 
(МаштДБ 3, 4‚ 17)‚ Гуди�мiв По�тiк‚  Довгий 
По�тiк‚ Кривий По�тiк‚ Маркiв По�тiк‚ Пе�слин 
По�тiк‚ Пе�трiв По�тiк‚   Пилипцiв По�тiк в бас-
сейне Дуная‚ Потiк-Чо�рний и др. (СГУ 160‚ 
286‚ 353‚ 418‚ 444‚ 419‚ 421‚ 549� 527)‚ аппози-
тивного типа (характер связи – приложение)‚ 
как По�тiк-Ви�рва‚ Потiк-Воло�чик‚ Потiк-О�блаз 
и др.‚ детерминативного типа (конструкция до-
полнения)‚ как Потiк Iвана Данилюка и др.‚ де-
терминативно-предложного типа‚ как Потiк-
на-Дубе�цькому‚ Потiк з Берестової‚ Потiк з-за 
Полони�нки‚ Потiк iз-пiд Берiзника‚ Потiк у 
Лозах‚ Потiк коло Барарюкiв и др.(СГУ 444)‚ 
Потока – речка в Хустском районе Закарпат-
ской области (СГУ 444)‚ Потоки – л. п. Чечвы 
на правобережье Днестра‚ Потоки – речка в 
Самборском районе Львовской области (СГУ 
444), Поток (дважды) – реки в бассейне Оки 
(Смолицкая 97‚ 103)‚ Potok – название семи 
гидрообъектов в бассейне Одры (НО 5‚ 6‚ 40‚ 
135‚ 139‚ 177‚ 200)‚ Potoky – приток Ostravice 
(НО 17)‚ Рotoka – приток Lutyni (HO 159), Za 
Potok, Potok spod Bagna, Potok z Beskidka, Bělský 
Potok, Bělokamenný Potok и мн. др. в бассейне 
Одры (НО), Bielanský Potok, Bierzwiecki Potok, 
Potok od Blizianki, Boruszowy Potok, Czarny Po-
tok, Czaszyński Potok, Czeczewiński Potok, Czer-
wony Potok и мн. др. в бассейне Вислы (HW), 
Stara Potoka в бассейне Вислы (HW 203)‚ 
Potok‚ Katrenčíkovský Potok‚  Vlčí Potok‚ Juríkov 
Potok‚ Krkoškovský Potok‚ Bukovinský Potok‚ 
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Magurský Potok‚ Breznický Potok‚ Príporový Po-
tok‚ Zadný Potok‚ Kňazský Potok‚ Predný Potok‚ 
Zadný Potok‚ Grúňový Potok‚ Dolniansky Potok‚ 
Chotárny Potok‚ Macúrkov Potok‚ Kaňovský Po-
tok‚ Bartošov Potok‚ Simušov Potok‚ Madejov Po-
tok‚ Mastrov Potok‚  Barutovský Potok‚ Prie-
hybský Potok‚ Hurtákov Potok‚ Suchý Potok‚ Bab-
inský Potok‚ Čipecký Potok‚  Zlatný Potok‚  Bystrý 
Potok‚ Čierny Potok‚ Pasečný Potok‚ Mlynský Po-
tok‚ Lipový Potok‚ Hraničný Potok‚  Malý Potok и 
мн. др. в бассейне Оравы притока Вага (HOr 
110-116)‚ Izber Potok‚ Kuplenski Potok – л. п. ре-
ки Radonja в бассейне Савы‚ Lovački Potok – 
л. п. реки Toplica‚ Minski Potok – л. п. реки Una‚ 
Odžer Potok – л. п. реки Prevlaščica‚ Rakov Potok 
– п. п. реки Bednja‚ Radeš Potok – п. п. реки 
Grabovnica‚ Reka Potok – п. п. Crnec Potok‚ 
Rožić Potok‚ Sečec Potok‚ Stupno Potok – 
п. п. реки Odra‚ Šuica Potok‚ Šumarski Potok – 
л. п. Савы‚ Toplički Potok – л. п. реки Veličanka‚ 
Vini Potok – п. п. реки Reka‚ Vojin Potok‚ Vrenik 
Potok‚ Vrtlin Potok – п. п. реки Glogovnica‚ Za-
ječki Potok – п. п. реки Krapina в бассейне Савы, 
Potoc – л. п. реки Kupa‚ Potoc (вар. Veliki Potok) 
– п. п. реки Kupa в Хорватии (Dickenmann I‚ 
148‚ 203; II‚ 21‚ 39‚ 56‚ 76, 85‚ 87‚ 92‚ 98‚ 102‚ 
124‚ 136‚ 137‚ 143‚ 156‚ 159‚ 164‚ 168)‚ Potoki – 
л. п. Idrijce, Potoki – приток Višnjice, Potoki – 
приток Nadiže, Na Potocih – приток Idrijce‚ Divji 
Potok  – п. п. Krke, Dolgi Potok – л. п. Tinskega 
Potoka,  Dolgi Potok – приток Škocjanske, Dolgi 
Potok – приток Gradaščice, Dovški Potok – л. п. 
Save Dolinke, Dvorski Potok – л. п. Šmarješkega 
Potoka, Dvorski Potok – приток Gradaščice, 
Grabonoški  Potok –  небольшая речка при 
Grabonoškem Vrhu, Grajski Potok – л. п. Mer-
nice-Bolske, Dravčki Potok – приток Reke-Drave, 
Obločki Potok – п. п. Bače, Osapski Potok – при-
ток Rižane, Polžanski Potok – л. п. Slomskega Po-
toka, Primskovški Potok – л. п. Mišjega Potoka-
Temenice, Usrani Potok – речка при Planini в 
Словении и мн. др. (Bezlaj I, 133, 145, 146, 153, 
162, 172, 193, 194; II‚ 57, 64, 110, 114, 122, 287)‚ 
Перуникин Поток‚ Зли Поток‚ Потоко‚ Пота-
ко – гидрообъекты в Берковско‚ в Болгарии 
(МихайлБерк 121)‚ Svinidolski Potok – п. п. Crna 
reka, Bučimski Potok – п. п. Madenska Reka, 
Šopurski Potok – п. п. Madenska Reka в бассейне 
Вардара в Македонии (Duridanov 178‚ 198) и 
др. Базой для гидронаименования послужил со-
ответствующий апеллятив. Ср. русск. поток 
‘река‚ речка‚ ручей; непрерывно текущая вода’‚ 
русск. диал.‚ ряз. потока ‘вытекающая из уха 
жидкость’ (Даль III‚ 354)‚ др.-русск. поточь 

‘беда (?)’ (Срезневский II/2‚ 1294) и др. 
Название *Medjipotokъ > Межи�пото�ки – п. 

п. Вишенки на правобережье Сана в бассейне 
Вислы (СГУ 358) – представляет собой 
cложение субстантива *potokъ с предлогом 
*medji. Ср. также оформленные суффиксально 
названия Межи�потíцький – речка в Тячевском 
районе Закарпатской области (СГУ 358)‚ 
Międzypotocze – приток Dunajca в бассейне 
Вислы (HW 80). 
*Pritokъ: Прити�ччина – л. п. Гайчура на ле-

вобережье Самары в бассейне Днепра‚ 
Притíчний – п. п. Сукеля на левом берегу Сви-
чи в бассейне Днепра (СГУ 447). Учёт данных 
других ономастических сфер расширяет ареал 
употребления названия: Přítoky –  населённый 
пункт западнее Kutné Hory в Чехии (Profous III, 
484). В основу положен гидротермин  *pritokъ / 
*pritoka > русск. приток ‘река‚ впадающая в 
другую реку’ (Маштаков 91)‚  блр. прыток ‘ру-
кав реки’‚ прытока ‘устье’ (БМ XY‚ 134) и др. 
*Protokъ / *Protokъ / *Protočь: Протока – л. 

п. Роси‚ Проточь(вар. Проточа ) – рукав Оре-
ли на Днепре (МаштДн 55‚ 79)‚ Протокъ (вар. 
Праточча) – л. п. Олы� на Березине  (ВАБ 287; 
МаштДн 103)‚ Проток – водное название на 
Пинщине (ПК Пин 93)‚ Проток – урочище села 
Купятич в бывш. Пинском повете (уезде) (ПК 
Пин и Клец 355)‚ Протíк – речка в Житомир-
ской области‚ Протíк – яр на левом берегу Уды 
в бассейне Северского Донца (СГУ 450)‚ Ста-
ра� Прото�ка – приток Деркула в бассейне Се-
верского Донца (СГУ 526)‚ Проток (дважды)‚ 
Протока – реки в бассейне Оки (Смолицкая 
106‚ 206‚ 232). В основу гидронима положен 
соответствующий апеллятив. Ср. серб. prıtôč 
(Вук 632)‚ русск. протока ‘проток‚ побочное 
разветвление реки’ (Маштаков 93)‚ русск. ди-
ал.‚ сиб. проток ‘рукав реки‚ побочное русло‚ 
соединение реки с озером’‚ блр. пратока ‘не-
замерзающий пролив’ (БМ XY‚ 133) и др. 
 *SQtokъ / *SQtoka: Сутоковскій – 

л. п. Лобжи на левом берегу Сожа (МаштДн 
118)‚ Сутоцкая (Суточка ) – п. п. Вехры на 
Соже (МаштДн 112)‚ Суто�кi – п. п. Каменки в 
бассейне Западной Двины (ВАБ 356)‚ Суточка 
– речка в бывш. Тверской губернии (Твер. 243)‚ 
Сутокин – гидрообъект в бассейне Оки (Смо-
лицкая 160)‚ Sątok – приток Widawy, Santocza – 
приток Pełcza, Santoczna – приток Warty в бас-
сейне Одры, Santok –  гидрообъект в бассейне 
Варты‚ точно не локализованный (HO 77, 230, 
231, 235a)‚ Satoka – река в бассейне Вардара 
(Duridanov 249). Р. М. Козлова отмечает боль-
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шую популярность исследуемого названия в 
белорусской и русской ойко- и микротопони-
мии [1; 200-201]. Ср.‚ например‚  Сутоки – на-
звание семи населённых пунктов в различных 
уездах бывш. Тверской губернии (Твер. 42‚ 70‚ 
96‚ 243‚ 254‚ 272‚ 281). Продолжения праслав. 
*SQtokъ / *SQtoka  обнаруживаются  в ойкони-
мии и других славянских земель. Ср. Соточино� 
– название села в Михайловградско‚ в Болга-
рии‚ в документах 1887 года зарегистрирован-
ное как С@точина (МихайлМих 172). Имя соб-
ственное *SQtokъ / *SQtoka – результат оними-
зации соответствующего гидротермина. Ср. 
чеш., слов. soutok ‘слияние двух или несколь-
ких потоков в один’, ‘место, где две или боль-
ше рек сливаются в одну’ (Малько 66)‚ русск. 
диал.‚ смол. сутоки ‘место совпадения рек‚ 
ручьёв’ (Маштаков 104)‚ укр. су�точки ‘долина‚ 
узкая‚ протяжённая низина’ (Черепанова 177)‚ 
блр. сутокi ‘место слияния двух рек’ (Яшкiн 
184) и др. 
*Sъtokъ: Złoty Stok – озеро на Одре, BoŜy 

Stok – приток Одры, Sarni Stok – приток Warty, 
Stoczek – приток Łomnej, Stoczek – приток 
Bobra, Stoczek – пруд в бассейне Prosny в гид-
росистеме Одры (HO 24‚ 105, 114‚ 133, 138‚ 
157)‚ Stok – название восьми  гидрообъектов в 
бассейне Вислы‚ а также в качестве элемента 
составных наименований типа Czarny Stok, 
Stary Stok, Glinnystoczek, Skiejtów Stok, Smo-
gulówstok,  Kamienny Stok Jałbrzyków Stok, 
Puzów Stok, Mały Stok, Krzywy Stok, Kurów Stok, 
Lachów Stok, Gromadzin Stok,  Długi Stok‚  
Stoсzеk – четыре гидрообъекта в бассейне Вис-
лы (HW 131, 294, 324, 465, 466, 468, 469, 516, 
518, 548 и др.). Базой для речного названия по-
служил апеллятив *sъtokъ. Ср. русск. сток ‘ка-
нава‚ желоб‚ труба‚ по которой вода стекает; 
низменность‚ куда вода стекает; водоём’‚ 
русск. диал.‚ смол. стоки ‘слияние рек’ (Маш-
таков 103)‚ блр. сцёк ‘ров’ (БМ XYI‚ 145) и др. 

Субстантив *sъtokъ выступает также в каче-
стве второго компонента сложения: *Bělosъtokъ 
> Бiлосток (Białystok) – л. п. Западного Буга в 
бассейне Вислы (во Львовской области Украи-
ны) (СГУ 56)‚ Белосток – название города в 
Польше (см. карту) [См. об этом гидрониме 
также 3; 44]. Первый компонент здесь – адъек-
тивная основа *běl-. 
 *Qtokъ / *Qtoka: Утока (вар. Утопа) – 

л. п. Остра на Соже (МаштДн 113)‚ Уточкин – 
гидрообъект в бассейне Оки (Смолицкая 170)‚ 
Wątok – приток Ślęzy (HO 69), Racławowski Wą-
tok – приток Wisłoka (HW 259). В основу гид-

ронаименования‚ вероятно‚ был положен апел-
лятив *Qtokъ / *Qtoka‚ производный от глагола 
*vъtekti. Ср. чеш., слов. vtok ‘устье реки’ 
(Малько 83). 
*Zatokъ / *Zatokа: Затокъ – л. п. Боровки на 

левобережье Вороницы в бассейне Ипути на 
Соже (МаштДн 129)‚ За�тiк – л. п. Днепра (СГУ 
208), Затокi – болото в Петриковском районе 
Гомельской области (БМ XX‚ 121)‚ Zatoka – 
приток Łęgu, Zatoka – приток Pielicy, Szybska 
Zatoka – озеро в бассейне Ełku, Zatoka Tur – 
приток Biebrzy, Zamordejska Zatoka – приток 
Jez. Niskiego, Zatoki – приток Czarnej Wody в 
бассейне Вислы (HW 165, 241, 451, 464, 495, 
737)‚ Zatoka – приток Nysy Kłodzkiej, Zatoka – 
приток Nysy Szalonej, Zatoka – приток Neru, 
Nakielno Zatoka – часть озера в бассейне 
Piławki, Rękawicka Zatoka – часть озера в бас-
сейне Drawy, Wódzka Zatoka – приток Zalewu 
Szczcińskiego, Stepnicka Zatoka – приток Zalewu 
Szczcińskiego, Cicha Zatoka – приток Dziwny в 
бассейне Одры (HO 52, 80, 146, 210, 217, 255, 
256), Zatoka reka – река в бассейне Вардара 
(Duridanov 249)‚ Zătŏáca –  название реки в Ру-
мынии, по мнению Йордана Йоргу‚ славянско-
го происхождения (Iorgu 223). Базой для гидро-
нима стал гидрографический термин *zatokъ / 
*zatokа > русск. затока ‘болотистый луг или 
песчаное место‚ затапливаемое весною разли-
вом рек’ (Маштаков 38)‚ блр. заток ‘болото’‚ 
затока ‘залив’ (БМ XY‚ 122‚ 147) и др. 
*Vytokъ / *Vytokа: Wytoka – приток 

Vidnávki, Wytokъ – приток Zalewu Szczcińskiego 
(HO 59, 255)‚ Витiк – гидрообъект (источник) в 
Украине [см. 3; 319] . В основу имени собст-
венного был положен соответствующий апел-
лятив‚ реконструкция которого на праславян-
ском уровне осуществляется В. П. Шульгачом 
[3; 319]. 

Корневые имена с вокализмом в ступени *е 
также оказались закреплёнными в славянской 
гидронимии.   

 *(Ne)Teka / *(Ne)Tečа / *(Ne)Tečь: Теча‚ 
Теченка‚ Течной – реки в бассейне Оки (Смо-
лицкая 46‚ 90‚ 171)‚ Нетечь – л. п. Свицы на 
Днестре‚ Нетеча – л. п. Днестра (МаштДБ 13‚ 
20), Нетеча – п. п. Гуйвы в бассейне Тетерева 
на Днепре, Нетеча –  л. п. Роси п. п. Днепра‚ 
Нетеча – п. п. Вехры п. п. Сожа (МаштДн 44, 
55‚ 109), Няцэч – п. п. Немана (ВАБ 275), Не-
теча – приток Северского Донца (СГУ 387), 
Нетека‚ Нетеча (дважды), Нетечка – реки в 
бассейне Оки (Смолицкая 147, 168, 216‚ 217), 
Netecza – приток Tanwi, Netecza Srednia – при-
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ток Wirowej, Nieciecza – пруд на Висле, 
Nieciecza – приток Wieprza, Nieciecza – пруд в 
бассейне Sanu, Nieciecze – озеро в бассейне 
Вислы, Nieciecz – приток Вислы (HW 40, 223, 
271, 272, 301, 310, 461), Nieciecz – приток Nysy 
Lužyckiej, Nieciecz –  приток Widawki, Nieciecza 
– приток Dobrzycy, Nieciecze –  пруд в бассейне 
Lutyni, Nieciecza (вар. Niecieczna) –  приток Од-
ры (НО 85, 126, 143, 159, 209), Neteč – л. п. 
Оравы в гидросистеме Вага (HOr 115),  Netečа, 
Črna Netečа – притоки Норнада (Šmilauer 
Vodopis 423, 428), Netaka – название небольшо-
го ручья‚ впадающего в Саву с правой стороны‚ 
как предполагает Э. Дикенман‚ из первона-
чального Néteka‚ Netečа –  местное название в 
Slatina (Dickenmann II, 52) и др.  В основе име-
ни собственного лежит соответствующий апел-
лятив. Ср. серб.‚ хорв. не�тека ‘стоячая вода’ [2; 
181]‚ польск. nieciecz ‘стоячая вода’ (Nitsche 
207), nieciecza ‘стоячая вода‚ маленькое при-
брежное озерцо’ [2; 181]‚ словац. neteča ‘река 
со слабым течением, застоявшейся водой’ (Šmi-
lauer Vodopis 477)‚ русск. диал. нетеча ‘отсут-
ствие течения’ (CРНГ XXI, 174)‚ русск. тека‚ 
теча‚ течь (Даль IY‚ 404-405)‚ нетека ‘оста-
новка течения’ (Даль II‚ 539)‚ укр. нетеч‚ не-
теча ‘стоячая вода‚ болото’‚ ‘небольшой ру-
чей‚ речка’ [2; 181]‚ блр. цечка ‘незамерзающий 
короткий приток реки’ (БМ XYII‚ 175)  и др.  

Субстантивы  *tekъ / *teka / *tečа / *tečь вы-
ступают в качестве элементов композитных на-
званий: 
*Krivoteka: Кривотечка – п. п. Снопоти на 

левобережье Десны (МаштДн 176);  
*Maloteča / *Malotečь: Малотечь‚ Малотеч-

ка (вар. Самотечка) – п. п. Десны (СГУ 350; 
МаштДн 205)‚ Malateča – речка в бассейне Са-
вы (Dickenmann I‚ 29); 
*Samotekъ / *Samoteka / *Samotečь:  Само-

течка  (вар. Малотечка) – п. п. Десны на Дне-
пре (МаштДн 205)‚ Самацеч – п. п. Перетути в 
бассейне Нёмана (ВАБ 320; КСРВБ 82)‚ Само-
тека (вар. Самотока) – река  в бассейне Оки 
(Смолицкая 149)‚ Самотецкой – ручей в бас-
сейне Оки (Смолицкая 108) < *samotekъ / 
*samoteka / *samotečь: русск. самотек‚ само-
тека ‘ручей‚ небольшой ключ‚ ручей в овраж-
ке’ (Даль III‚ 136) и др. 
 *Vodotekъ / *Vodoteča / *Vodotečь: Водотек 

– речка в бывш. Невельском уезде Витебской 
губернии‚ Водотек – речка в бывш. Себежском 
уезде Витебской губернии (Vasmer II‚ 332)‚ Ф. 
Безлай упоминает сербский гидроним Vodoteč, 
болгарский Vodotek (Bezlaj II, 305) < *vodotekъ / 
*vodoteča / *vodotečь: русск. водотеча‚ водо-
течь ‘полоса воды‚ река‚ проток‚ ручей’ (Даль 
I‚ 222)‚ укр. водотеча‚ водотечина ‘долина с 
потоком’ (Черепанова 177)‚ блр. вадацёк ‘ис-
точник‚ родник‚ ключ’ (БМ XYI‚ 133) и др. 
 *Perteča: Preteca – название левого притока 

реки Stupno в бассейне Савы‚ зафиксированное  
в документах‚ датированных 1201 годом (со-
временное название реки – Pretoka) (Dicken-
mann II‚ 80). Ср. серб. prè�teka ‘сток’ (Vuk 600)‚ 
русск. перетек‚ перетека (Даль III‚ 90)  и др. 
*Potekъ / *Poteka: По�тека – гидрообъект в 

Михайловградско‚ в Болгарии (МихайлМих 
157)‚ Potecul – река в Румынии (Iorgu 138). В 
основу гидронима положен апеллятив *potekъ / 
*poteka > серб. потек ‘исток’ (МихайлМих 
157)‚ русск. потек‚ потека‚ потечь ‘след‚ ос-
тавленный текущей жидкостью’ (Даль III‚ 354) 
и др. 
*Vyteka / *Vytečь: Вытека – приток Тагила в 

бассейне Тобола в бывш. Пермской губернии‚ 
Вытека – речка в бывш. Кадниковском уезде 
Вологодской губернии (Vasmer II‚ 400)‚ Вы-
тичъ – п. п. Днепра в бывш. Речицком уезде 
Минской губернии (МаштДн 41; Vasmer II‚ 
401)‚ Вытечка‚ Вытик – реки в бассейне Оки 
(Смолицкая 131‚ 217)‚ Ви�тiчка – п. п. Белой на 
правобережье Северского Донца в бассейне 
Дона (СГУ 104), Wytyczno – озеро в бассейне 
Włodawki в гидросистеме Вислы (HW 378). Ве-
роятно‚ в основу имени собственного был по-
ложен соответствующий апеллятив. Ср. вытек 
‘течь‚ утечка’ (Даль I‚ 320). 
*Protekъ: Протекъ – п. п.  Сейма (МаштДн 

218)‚ Протековы‚ Новое Протекино – местные 
названия на Рязанщине (ПК Ряз 166‚ 189). Ба-
зой для гидронима послужил соответствующий 
апеллятив. Ср. русск. вят. протек ‘дыра‚ сква-
жина‚ сквозь которую протекает вода; струйка 
протекающей воды’‚ непротека ‘стоячая вода; 
речка‚ не впадающая устьем в другую речку‚ 
озеро или море‚ а теряющаяся в песках или бо-
лотах’ (Маштаков 68)‚ пск.‚ твер. протечь ‘род 
ручейка или канавки’ (Маштаков 93) и др. 
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Tetyana Bohoyedova 
INDO EUROPEAN *TEKU- ‘TO RUN, FLOW’ IN SLAVIC HYDRONYMY 

The article is devoted to the study of the Slavic river names of Indo European constituent *teku- ‘to 
run, move flow’ and is defined by the semantics of the root. The root *teku- is derived from Slavic verb 
*tekti. 
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ДАВНЯ СЛОВ’ЯНСЬКА ГІДРОНІМІЯ БАСЕЙНУ ДНІСТРА 
(ФРАГМЕНТ АНАЛІЗУ). ІІi 

                                                 
i Продовження. Початок див у зб.: Записки з загаль- 
ної лінгвістики. – Одеса, 2005. – Вип. 6. – С. 43-46. 

Лінгвістичне діахронне дослідження гідро-
німії (аналіз формальної структури й доонімної 
семантики назв річок (потоків), з’ясування їх-
ньої етимології), а також лінгвогеографічне 
(характеристика ареалу споріднених гідронімів) 
й типологічне (опис співвідносних явищ у сфе-
рі структури й апелятивної семантики на мате-
ріалі генетично споріднених і неспоріднних 
мов) дозволяють визначити в гідроніміконі 
Правобережної України, зокрема на Прикар-
патті, архаїчний (давній слов’янський; до-
слов’янська гідронімія цього регіону заслуго-
вує на окреме дослідження) шар назв водойм, 
що свідчить про особливу роль указаного тере-
ну в етногенезі слов’ян, а отже, українців [8: 
30-33]. У колі дослідників-топономастів сфор-
мульовано чіткі критерії, що дають підстави 
кваліфікувати відповідний гідронім як архаїч-
ний у згаданому вище аспекті. Це передусім: 1) 
ареальна характеристика назви річки, потоку 
(територіальне поширення ідентичних гідроні-
мів, топонімів як у певному етнічному регіоні, 
так і за його межами); 2) відсутність апелятив-
них відповідників (той чи інший гідронім, то-
понім – це вже вторинна назва щодо первинно-
го апелятива – найчастіше географічного); 
3) структура гідроніма, яка передбачає і давню 
словотвірну модель, і генетично слов’янські 
морфеми, і можливі фонетичні трансформації, 
пов’язані з дією регулярних чи нерегулярних 
звукових змін [10, с. 74; 17: 9, с. 13-14]. Отже, 
гідронім відносимо до архаїчних, якщо він від-
повідає вказаним критеріям. Об’єктом нашої 
уваги є низка гідронімів басейну Середнього 
Дністра із суф. -ина, -иця, переважно ще не до-
сліджених або ж пояснюваних принагідно (тоб-
то фрагментарно). Назви річок і потоків із цими 
формантами з бас. Верхнього Дністра ми роз-
глянули в іншому своєму дослідженні [2, 
с. 103-117; 118-149]. Зауважимо, що більшість 
гідронімів із суф. -ина й -иця з бас. Середнього 
Дністра в межах Івано-Франківщини розгляну-
то в спеціальному словникові-довідникові 

М.М. Габорака [3]. Вибрати саме цей структур-
ний тип для аналізу нас спонукало кілька чин-
ників: 1) праслов’янська природа афіксів *-ina, 
*-ica; 2) значні компактні групи гідронімів із 
цими суфіксами як в Україні, так і в інших 
слов’янських регіонах, що свідчить відповідно 
про спільнослов’янську гідронімну структуру; 
3) за допомогою суф. *-ina, *-ica утворено ба-
гато географічних апелятивів, які згодом стали 
твірними для аналогічних гідронімів чи топо-
німів у різних слов’янських мовах, наприклад: 
*boltina ‘багно, мочар’, *dolina, *cělina ‘земля, 
яку ще не орали’ [22: 1, с. 120-122], *gъrbina 
‘горб, хребет, вершина гори’ [19: 7, с. 199]; 
*bystrica ‘швидкий потік’, *bujica ‘бурхливий 
потік’ [22: 1, с. 99-100], *bezdъbnica ‘безодня, 
прірва’, ‘непрохідне болото’, *golica ‘гола зем-
ля’, ‘гола гора’ [19: 2, с. 22; 6, с. 205-206] та ін. 

Предмет дослідження – етимологічний ана-
ліз гідронімів Брушиця, Гуретвина, Дрижина, 
Лемиць, Лосниця, відновлення їхньої внутрі-
шньої форми, а також ареальна й типологічна 
характеристика. 

Брýшиця – назва річки (п. Серету л. Дністра; 
гирло вище Гнізни; Тернопільська обл.; 15, 
с. 72). Гідронім не має аналогів у межах Украї-
ни. В інших регіонах Славії вдалося зафіксува-
ти формально схожі назви – р. Брюшина в ко-
лишній В’ятській губ. Росії [27: I, с. 215], пол. 
р. Brzusznia в бас. Вісли [25, с. 56]. Незважаючи 
на нестачу споріднених онімних фактів, спро-
буємо пояснити зазначені гідроніми за устале-
ною методикою етимологічного аналізу назв 
гідрооб’єктів. З погляду мрфемної структури 
гідронім Брушиця можна схарактеризувати як 
Бруш-иця. За умови, що форма назви не спо-
творена часом (фонетична трансформація в мі-
сцевому середовищі внаслідок тривалого функ-
ціонування; вплив народної етимології з огляду 
на затемненість внутрішньої форми; неправи-
льне графічне відтворення первинної форми гі-
дроніма тощо), основу Бруш- гідроніма можна 
кваліфікувати, на нашу думку, в колі лексики 
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гнізда псл. *br’uxo / *br’uxъ (пор. відповідно 
укр. континуанти: ст.-укр. брухо ‘живіт, утроба’ 
[19: 3, с. 33-34], укр. діал. брух ‘живіт, черево’ 
[6: 1, с. 271]) < і.-є. *bhreu- ‘набухати’ [19: 3, 
с. 33-34]. Зрозуміло, що зв’язок догідронімної 
семантики назви р. Брушиця безпосередньо із 
семою ‘живіт, черево’ більш ніж неймовірний. 
Однак нам відоме явище переходу анатомічних 
номенів у географічні, яке не оминуло лексем і 
зі згаданого гнізда. Пор., наприклад, рос. діал. 
брюхо ‘випуклість, горб, підвищення’ [5: І, 
с. 133]. Схоже значення, хоч і більш нейтраль-
не, ілюструють пол. brzuch, brzucho ‘випук-
лість’ [24: І, с. 221]. У контексті сказаного пол. 
гідронім Brzusznia – це, очевидно, результат 
онімізації субстантива *brzusznia < brzuszny 
‘стосовний brzucha’ [24: І, с. 222]. Рос. гідронім 
Брюшина < брюшина (пор. рос. діал. брюшина 
‘рубці’ [13, с. 11]) *‘річка, що тече місцевістю з 
вигинами, складками рельєфу’. Отже, гідронім 
Брушиця міг постати лексико-семаничним спо-
собом (одна з найдавніших словотвірних моде-
лей у колі географічних назв) від незасвідчено-
го *брушиця (< брух(о) + -иця) з імовірною се-
мантикою *‘річка з вигнутою, випуклою бере-
говою лінією’. З іншого боку, не слід відкидати 
можливості мотивації гідроніма Брушиця озна-
кою *‘така, що набухає, зростає (про течію), 
наприклад, під час повені’. На можливість іс-
нування топографічного номена *брушиця опо-
середковано вказують зх.-слов. деривати із суф. 
-ець: чес. діал. břušec ‘випуклість якоїсь речі, 
предмета’ [20: I, с. 109], пол. brzuszec ‘т.с.’ [21: 
I, с. 187]. 

Гурéтвина – назва річки (л. Дарови л. Лім-
ниці п. Дністра; с. Перегінське Рожнятівського 
р-ну Івано-Франківської обл. [15, с. 161]; витік 
із гірськ. хребта Гуретвина (Guretwyna) [23: І, 
с. 912]). Гідронім, за свідченням доступного 
матеріалу, не має відповідників поза басейном 
Дністра, що по-особливому загострює інтерес 
до етимологізації зазначеної назви. Свого часу 
О.М. Трубачов висловив думку про те, що Гу-
ретвина – це фонетично видозмінена форма від 
Горетвина, на що вказують певною мірою фо-
рмально схожі назви рр. Горетва, Горетовка в 
колишній Калузькій губ. Росії [16, с. 144, 252]. 
Із цією думкою погоджується і М.М. Габорак 
[3, с. 74]. Крім назв гідрооб’єктів з основою Го-
ретв- / Горетов-, засвідчені також ойконіми 
Горетова, Горетовка в Московській області 
Росії, етимон яких Є.М. Поспєлов пов’язує з 
архаїчним дієприкметником горелый із субсти-
туцією приголосних л / т [14, с. 71]. Однак 

ад’єктива горетый не фіксує жодне джерело. 
Ми погоджуємося з О.М. Трубачовим щодо пе-
рвинної форми Горетвина. Зазначимо лише, що 
зміна о > у в *Горетвина > Гуретвина 
відбулася, очевидно, під впливом попереднього 
задньоязикового г, пор., наприклад, діал. 
(бойк.) гуріховий ‘горіховий’ [12, 1: с. 200]. Фо-
рмально гідронім *Горетвина можна аналізу-
вати або як дериват із суф. -ина від незасвідче-
ного *Горетва (пор. відповідно згадане вище 
рос. Горетва), або ж як результат онімізації не-
задокументованого *горетвина (діалектна лек-
сика української та інших слов’янських мов не 
підтверджує такого апелятива). На нашу думку, 
поширеність гідронімів *Горетвина й Горетва 
в несуміжних східнослов’янських зонах умож-
ливлює реконструкцію апелятива *gorětva > 
*gorětvina, утвореного за архаїчною деривацій-
ною моделлю: інфінітивна основа дієслова 
*gorěti + суф. -tva з первинною семантикою 
*‘те, що горить, вигорає’, яка згодом еволюціо-
нувала, напевно, у *‘випалене місце’. Щодо 
аналогічного переходу абстрактної семантики в 
конкретніше значення пор., наприклад, серб. 
горевина ‘пожежа’ і ‘обгоріла частина предме-
та’ [19: 3, с. 43]. Відновлена семантика свідчить 
про вторинність гідроніма щодо суміжної назви 
орооб’єкта. Пор. відповідно типологічно спорі-
днені (щодо мотивації семантики) ороніми 
Горíла, Спáлений на Івано-Франківщині [4, 
с. 82, 282]. Крім того, слід зауважити, що, згід-
но із законами української фонетики, псл. 
*gorětvina на українському ґрунті дало б горіт-
вина. Реалізація псл. ě > е (Горетвина) не зумо-
влена місцевим діалектним впливом (наголо-
шений ě після р у досліджуваному регіоні реа-
лізувався як і [1: 2, карта №6]). Можливо, це 
вплив суміжної польської мови, де ě > е, пор. 
відповідно пол. діал. goreć ‘горіти, палати’ [19: 
7, с. 42]. 

Дрижина – назва річки (л. Турянки п. Свічі 
п. Дністра; с. Белеїв Долинського р-ну Івано-
Франківської обл.; варіант Дрижна; 15, с. 183). 
З формального погляду гідронім можна порів-
нювати з назвою р. DryŜyna в бас. Одеру [25, 
c. 74]. Щодо морфологічної структури 
гідроніма Дрижина можливий також зв’язок із 
назвою р. Дрижава (пр. Остра л. Десни л. 
Дніпра; с. Козари Носівського р-ну Чернігівсь-
кої обл.; 15, с. 183). У наведених назвах гідро-
об’єктів спільна основа Дриж-, яку, з огляду на 
споріднену апелятивну лексику, наприклад укр. 
дриж ‘пропасниця’ [7: І, с. 205], дриженець, 
дриженина ‘холодець’ [6: 2, с. 127], рос. діал. 
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дрыга ‘холодець’, можливо, також фонетично 
видозмінене дрыч ‘трясовина, болото’ < *drъžь 
[19: 5, с. 144], закономірно розглядати в колі 
континуантів словотвірного гнізда псл. *drъg- / 
*drъž- < *drъgati (sę), *drъžati ‘тремтіти, тряс-
тися’ [19: 5, с. 137, 144]. Гідронім Дрижина по-
яснюємо як лексико-семантичне утворення від 
незасвідченого географічного апелятива 
*drъžina (зазначимо, щоправда, що 
М.М. Габорак наводить географічний номен 
дрижина ‘заболочене грузьке місце, калюжа’, 
не вказуючи, однак, де таку лексему задокуме-
нтовано [3, с. 85-86]). Отже, підставу для реко-
нструкції дає пол. гідронім (засвідчений у не-
суміжному західнослов’янському регіоні) ~ 
drygać ‘трястися’; 24: I, c. 556). Відновлене 
*drъžina (< *drъga(ъ), *drъžь + -ina) мало, оче-
видно, значення *‘болото, трясовина’ → 
*‘річка, що тече болотистою місцевістю’. Се-
мантична модель ‘тремтіти, трястися’ → ‘боло-
то, трясовина’ відома в слов’янських мовах [11, 
с. 137]. На підтримку власне іменної (а не діє-
слівної) твірної основи *drъž- у відновленому 
*drъžina свідчить гідронімний варіант Дрижна 
< *drъžьnъ(jь) < *drъga(ъ), *drъžь + -ьn-. Про 
архаїку гідронімооснови Дриж- свідчить ети-
мологічно споріднений лит. гідронім *Druž-
upis, у якому кореневе *Druž- означало ‘заму-
лений’ [26, с. 81]. 

Лéмиць – назва потоку (п. Дністра; Івано-
Франківська обл.; 15, с. 312). Гідронім, наскіль-
ки вдалося простежити, не має відповідників за 
межами бас. Дністра. О.П. Карпенко, дослі-
джуючи гідронімікон Центрального Полісся, 
розглядає середньонаддністрянський Лемиць у 
колі назв водойм Ломина, Ломанка, Ломля, Ле-
мля, Леміш з мотивацією їхньої доонімної се-
мантики в гнізді лексики псл. *lomiti [9, c. 122]. 
Детальніший аналіз фонетичної структури гід-
роніма Лемиць дає підстави схарактеризувати 
його як секундарний щодо первинного 
*Лемець, пор. відповідно місцеве (бойк.) хло-
пиц’ [12: 2, с. 341] < хлопець. В “Етимологічно-
му словникові слов’янських мов” відновлено 
апелятив *lemьcь – дериват із суф. -ьcь від пра-
слов’янського діалектизму *lemiti ‘ламати’ [19: 
14, с. 113-114]. Отже, в основі псл. *lemьcь 
справедливо вбачати нейтральну ознаку *‘той, 
що ламає’, яка ідеально характеризує внутрі-
шню форму гідроніма *Лемець як гірського по-
току з бурхливою, стрімкою течією. Відповідно 
до сказаного, гідронім *Лемець, з погляду мо-
тивації первинної семантики основи, органіч-
ний у колі споріднених назв річок і потоків з 

основою Лом- / Лім-, Ломн- / Лімн-. 
Лóсниця – назва річки (п. Мізунки л. Свічі п. 

Дністра; гирло між рр. П’янка й Крайня; Івано-
Франківська обл.; 15, с. 327). Гідронім не має 
аналогів у межах України. М.М. Габорак при-
пускає дві можливі версії пояснення гідроніма: 
1) фонетично вторинна форма до Лозниця; 2) в 
основі назви прикметник лосний < лоскний < 
лоск ‘полога низовина, долина’ [3, с. 139]. На 
нашу думку, трансформація варіанта Лозниця в 
Лосниця навряд чи можлива, оскільки відсутні 
фонетичні підстави для оглушення дзвінкого з 
в с. Щодо апелятива лоск, то такої лексеми 
українські джерела не фіксують, хоча її і можна 
виокремити в похідному лощина ‘видолинок, 
улоговина’. Найімовірніше, це запозичення з 
російської мови, пор. відповідно рос. лоск ‘по-
лога низовина, долина; невелика балка, яр’, ло-
щина ‘низовина; улоговина; ущелина; долина’ 
[6: 3, с. 296]. Можливо, аналізовану назву доці-
льно порівнювати з формально спорідненим 
рос. гідронімом Лосно на Псковщині [27: ІІІ, 
с. 117]. Аналіз морфологічної структури наве-
дених назв свідчить про прикметниковий хара-
ктер гідронімооснови Лосн-. Вважаємо, що су-
часна основа Лосн- справді ілюструє давнішу 
фонетично видозмінену форму *Лоскн- < 
*lъskъnъ(jь) [19: 16, с. 252], свідченням чого 
укр. похідні лоснíти ‘блищати’, лоснячий ‘бли-
скучий’, залоскнíти ‘заблищати’ [6: 3, с. 290], 
рос. лосный ‘блискучий’ [17: ІІ, с. 521]. На під-
ставі наведених фактів можлива реконструкція 
географічного номена *lъskъnica (результат 
субстантивації ад’єктива *lъskъnъ(jь); на його 
реальність указує чес. lesknice ‘назва рослини’ 
< leskný ‘блискучий’; 19: 16, с. 252) з імовірною 
семантикою *‘річка з чистою ясною водою’ або 
*‘річка з “гладенькою” (спокійною) поверхнею’ 
з огляду на значення твірного іменника *lъskъ 
‘блиск’, ‘гладь’ [19: 16, с. 251-252]. Така семан-
тика має типологічне підтвердження в україн-
ському гідроніміконі – назва стр. Блискýчий на 
Вінничині [15, с. 58]. Зазначимо також, що ана-
лізований гідронім Лосниця не слід порівнюва-
ти, на перший погляд, з формальною паралел-
лю пол. Łośnica в бас. Вісли [25, c. 167], оскіль-
ки в польській мові континуантом псл. *lъskъ 
виступає лексема łysk ‘блиск’ [17: ІІ, с. 521]. 

Етимологічна характеристика гідронімів 
Брушиця, Гуретвина, Дрижина, Лемиць, Лос-
ниця дає підстави для таких висновків: 

1. Аналізовані назви водойм відносимо до 
архаїчних у гідроніміконі Середнього Дністра з 
огляду на відсутність (для переважної більшос-
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ті) аналогів у інших регіонах Славії, незадоку-
ментованість апелятивних відповідників та ви-
дозміну фонетичної структури окремих із них 
(Гуретвина, Лосниця), що зумовило етимологі-
чну непрозорість цих назв унаслідок їх трива-
лого функціонування в часі. 

2. Процедура етимологізування зазначених 
гідронімів уможливила реконструкцію апеля-
тивних праформ *gorětva, *gorětvina, *drъžina, 
*lъskъnica, які можна зарахувати до пра-
слов’янського лексичного фонду української 
мови. 
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Svjatoslav Verbych 
THE ANCIENT SLAVIC HYDRONYMY OF THE DNIESTR BASSIN 

In the article the Middle Dniester bassin hydronyms attributed as an ancient Slavic structural types 
(Брушиця, Гуретвина, Дрижина, Лемиць, Лосниця) are analized. Also it’s apellative preforms 
*gorětva, *gorětvina, *drъžina, *lъskъnica are reconstructed. 
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УДК 811.161.2’282.2(477.85)’373.2 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ АНТРОПОНІМІЄЮ ТА ЕТНОНІМІЄЮ 
В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ БУКОВИНИ 

Антропонімія – дуже багатий шар нашої ле-
ксики, який містить серед іншого важливу ін-
формацію про історію того народу, якому вона 
належить. Маємо антропоніми, які пов’язані з 
давніми назвами етносів, що увійшли до складу 
нації, зміни назв етносів на протязі всієї історії, 
назви сусідніх етносів від глибокої давнини до 
сучасності. 

Звичайно, за цей довгий період розвитку мо-
ва народу зазнавала найрізноманітніших змін у 
лексиці, фонетиці, словозміні, словотворі, син-
таксисі, наголошуванні слів. Це призводило до 
того, що назви етносів також змінювалися. Для 
того, щоб їх розрізняти і правильно пояснити, 
потрібно вдаватись до реконструкції назв, за-
стосовуючи закони розвитку мовних змін у їх 
певній історичній послідовності. При цьому 
треба пам’ятати і про іншомовні впливи та різні 
екстралінгвальні фактори історичних змін у 
мові. Тільки так відповідна назва може бути 
правильно ідентифікована, пояснена і віднесена 
до відповідного етапу розвитку мовлення наро-
ду, якому вона належить. 

Так, наприклад, Ю.О.Карпенко пояснив змі-
ну давньої назви антів, що збережена, на його 
думку, в сучасній назві Україна, яку він пояс-
нив як Країна антів: анти→@ти→ути. Ути – 
це називний відмінок множини. Родовий мно-
жини – утъ плюс слово країна: утъ країна далі 
лексикалізація двох слів у одне утъкраjіна. Пі-
сля занепаду голосного [ъ] у слабкій позиції 
виникла складна група приголосних –ткр-: ут-
краjіна. Далі спрощення проривного приголос-
ного [т] – ткр- → -кр- Украjіна ═ (орф. Украї-
на). 

Отже, весь ланцюжок змін: Антъ краjіна 
→@тъ краjіна →Утъкраjіна →Уткраjіна 
→Украjіна (орф. Україна). Від слова анти збе-
рігся один початковий звук [у]. отже, слово ан-
ти не зникло безслідно, воно трансформувало-
ся за законами розвитку української мови. 

Прізвища жителів Буковини, як це видно із 
праці “Словник прізвищ: практичний слово-
змінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеч-
чини)”. – Чернівці: Букрек, 2002. – 424 с., 
пов’язані з величезною кількістю етнонімів як 

давніх, історичних, так і нових, сучасних; як 
тих, що пов’язані з утворенням української на-
ції, так і тих, що на протязі тисяч років мали 
стосунки з нашими предками, і тих, що є на-
шими сусідами ближніми і дальними на сучас-
ному етапі життя. 

Назви слов’янських племен 
 Часто засвідчуються прізвища, які пов’язані 

з назвами слов’янських племен, зокрема схід-
нослов’янських, як тих, що згадуються в “Пові-
сті временних літ”, так і ті, яких зовсім немає в 
літописах. Почнемо з тих, які тісніше пов’язані 
з територією, яку зараз ми називаємо Букови-
ною. Це, в першу чергу, хорватське плем’я гу-
ців. Ще не гуцулів, ні. Гуцули сформуються піз-
ніше. Гуци - це назва племені спільно-
слов’янського періоду. Хоч літописи його не 
згадують, але воно збережено в прізвищах лю-
дей, у топонімах, також – у етнонімах. 

Отже, назва гуц, гуци без елемента –ул - збе-
режено в таких прізвищах жителів Буковини: 
Гу'цак, Гу'цал, Гу'цало, 'Гуцик, 'Гуцил, Гуц'кал, 
'Гуців, Гуц'кан, Гуц'ко, 'Гуцол, Гуца'люк, Гу'цен-
ко, Гу'цяй, Гу'цов, Гу'цайло, Гуч, 'Гучек, 'Гучець, 
'Гучик, Гуцун'тельник, Го'цак, Гуцан'чук, Гу-
цу'цура, Гуць, Ґудзь, 'Гучець, Гудз, Гуц'кевич; а 
також у волоських назвах 'Гуцу, Гу'цан, Гу'цану, 
У'цану, У'цанул. Отже, цей словник засвідчує 33 
антропоніми, в яких є корінь з назвою етносу 
гуц- без пізнішого елемента –ул-. Це є свідчен-
ням того, що первісно в праслов’янський пері-
од, цей етнос мав назву гуци, гуц, гуць. 

Про те, як виникли етноніми з елементом –
ул-: 'Гуцул, Гуцу'ляк, 'Гоцуляк, Гу'цульський, 
'Гушул, Гушу'лей, Гушу'ляй, Гушу'ляк, а також 
румунські антропоніми Гуцу'лаш, Гуцу'луй, Гу-
цу'леску – мова піде далі. 

Доказом того, що етнос гуци входив до хор-
ватського союзу племен, є й інші свідчення. 
Хорвати жили по обидві сторони Східних та 
Північних Карпат. Їх столицею в першій поло-
вині першого тисячоліття нової ери було місто 
Краків. Десь біля 560 року на хорватів напали 
авари. Хорвати були розбиті у тій війні. Після 
цього вони поділилися на три групи. Одна з них 
подалася на північ і оселилася у верхів’ях ріки 
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Лаби (Моравія). Друга група залишилася в Кар-
патах. Третя група хорватів подалася на південь 
і оселилася на Балканському півострові. Від 
них походять сучасні хорвати і країна Хорватія. 
Серед тих хорватів, що пішли на Балкани, була 
й якась частина племені гуців. Там вони засну-
вали провінцію, яка одержала назву Гуціка, про 
яку згадує Костянтин Багрянородний у праці 
“De administrando imperio” [6, c.79]. У хорватів і 
зараз є прізвища Hucak, Hucacjuk, Hucelji, 
Hucika, Hucic, Hucka [4, c. 237] без елемента –
ул-. 

У монгольському літописі Юань-Чао-бі-ші 
говориться про перехід монголів в Угорщину 
через гори Гацалі, маються на увазі Карпати. 
Монголи називають їх гуцульськими горами [5, 
с. 8]. Знову ж назва без елемента –ул-. 

Отже, одним із давніх слов’янських племен 
були 'гуци, що входили до хорватського союзу 
племен. Сучасні українські антропоніми збере-
гли цю давню назву етносу в численних прі-
звищах. 

Інший етнос, що має відношення до Буко-
винського краю, є уличі. Спочатку до кінця 10-
го століття вони жили в міжріччі Дніпра та Ін-
гульця. Потім під тиском печенігів та половців 
змушені були піти на захід і оселилися в буча-
цьких степах по сусідству з тиверцями. З при-
ходом татаро-монголів уличі змушені були по-
кинути і ці землі. Долинами рік Дністра, Прута, 
Сирету вони прийшли в Прикарпаття та Карпа-
ти, оселившись серед племені гуців. 

Серед українських антропонімів є такі, що 
вказують на зв’язок з етнонімом уличі: 'Ули-
нець, 'Улич, Уля'нець, У'ляник, У'лянич, Уль [7, 
c.222-223], У'лиганець, У'лицький, У'ліцький [9, 
c.357]. Тут для нас особливо цікавими є антро-
поніми 'Улич, Уль,. множина ули (тобто уличі). 
Етнонім 'гуцул виник з двох давніших назв - 'гу-
ци і 'ули: гуц – о- ули→гуцу'ули→гу'цули. 
З’єднувальний голосний [о] уподібнився до на-
ступного [у]. Так виникла формак з двома [уу] 
гуцуули. Далі два [уу] стягнулися в один звук 
[у] - гу'цули. Двоє слів поєдналися не тільки 
своїми коренями, але й спільним одним наголо-
сом, що падає на другий склад. Назва виникла в 
населення, що було сусідом спочатку тільки 
'гуців, а потім вже 'гуців та 'улів. У давнину такі 
складні назви були поширеними: тавро-скіфи, 
роксо-алани, татаро-монголи, так і гуцо-ули - 
гу'цули. 

Іншим слов’янським етносом, який не згаду-
ється в “Повісті временних літ”, але широко 
зберігся в антропонімах є етнонім 'бойки - 

плем’я, яке так як і гуци, входило в союз хор-
ватських племен. Плем’я бойків згадує Костян-
тин Багрянородний в Х ст. у праці “De adminis-
trando imperio”. Сучасних антропонімів, утво-
рених від етноніма 'бойки, дуже багато: 'Бойко, 
Бо'єчко, Бой'няк, Бой'чак, Боїн'чан, Боїн'чану, 
'Бойков, 'Бойків, 'Бойку, Бой'чан, 'Бойчев, 'Бой-
ченко, Бойче'нюк, Бой'ческо, Бой'ческу, 'Бойчин, 
'Бойчук, Бой’чану [9, c. 50-51; 7, c. 77-78]. 

Зберігають прізвища і етнонім волиняни. До 
таких належать антропоніми Во'ли'нець, Во-
ле'нюк, Во'линкін, Ва'ляник, Во'линський [9, c. 
79; 7, c. 88]. 

Чимало антропонімів пов’язано з етнонімом 
поляни: По'лян, По'ляник, По'лянко, По'лянсь-
кий, Полян'чук, По'лєк, 'Полич, Поли'чук, По'лій, 
По'лєк. Справа тут ускладнена тим, що націо-
нальна назва наших західних сусідів по'ляків 
також пов’язана з етнонімом по'ляни: 'Поляк, 
Поля'ков, По'ляцький, По'лячек, Поля'чук [9, c. 
282 -283]. 

Чимало антропонімів пов’язано з етнонімом 
деревляни: Дере'в’янко, Дере'в’янченко, Де-
ре'венко, Дере'венський, Дере'венько, Дере'вець, 
Дерев'льов, Дерев'нин, Дерев'нін, Дерев'цов, Де-
рев'чук, Дерев’я'ненко, Дерев’ян'чук [7, c.102-
108; 9, c.117-133). 

Збережений в антропонімах етнонім дуліби: 
Ду'ліба, 'Дулин, Ду'лій, Ду'лін, Ду'лицький, Ду'лі-
цький, 'Дулик, Ду'лепко, Ду'лепа, Ду'леба, Ду'ляк, 
Ду'лянський, Дулян'чук, Дуля'нюк [7, c.108; 9, c. 
133]. 

Етнонім тиверці представлений малою кіль-
кістю антропонімів: 'Тивелик, Тиви'люк, Ти-
ві'лик, Тиві'лік, Тиве'літ, Тиво'няк, Тиво'ненко 
[9, c. 345]. Назву тиверці пов’язують з іменем 
римського імператора Тіберія [11, c. 53-56]. За 
іншою гіпотезою назва походить від тюрксько-
го tivar ═ перекладач [10, c. 183-184]. Під тис-
ком кочівників тиверці поселились на Буковині 
та Покутті і відомі зараз на цій території під 
новою назвою баді, через те, що в їх мовленні 
часто вживались запозичені від волохів слова: 
бадіка, бадьо (=старший чоловік, дядько), баді-
чка (=старша жінка, тітка). Ця назва є і в антро-
понімах Ба'див, Ба'дико, Ба'диков, 'Бадин, Ба-
ди'чан, Бади'чел, Ба'дичка, Бади'як, Баді'чел, 
Бад'люк, Ба'дян, Ба'дюк [9, c. 32]. Баді – це су-
часний антропонім, який на новій території 
замінив стару назву тиверці. Частина тиверців 
поселилась у Трансільванії, але вони були 
повністю румунізовані. 

Етнонім хорвати зберігся в незначній 
кількості антропонімів:'Горват, Кар'ватський, 
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а також Хоро'вей, Хоро'в’юк, Хоро'в’як, Хо-
ро'вець, Хоро'вицький [9, c. 98, 170, 
231].Частина хорватів відома під етнонімами 
бойки, гуци. Предками хорватів, дуже можливо, 
були, згадувані римськими істориками карпи 
(carpi), які жили на тих же територіях, що й хо-
рвати. Можливо, назва хорвати має зв’язок з 
назвою гір Карпати, де вони проживали споча-
тку всі. Пор.: Хорвати – Горвати – Карпати. 
Горвати – тобто жителі гір. Пізніше почали 
вживати різні початкові задньоязикові приго-
лосні, щоб відрізнити назву гір від одноіменної 
назви племені: Хорвати – Карпати. 

Хоч як би це не здавалося дивним, але поряд 
з антропонімами, що зберігають назву хорвати, 
є й такі, що зберегли давню назву карпи (carpi), 
яка останній раз у римських аналах згадується в 
IVст. Нової ери. Це такі антропоніми: Кар'пак, 
Кар'пин, Кар'п’як, Кар'пель, 'Карпик, Кар'пій, 
Кар'пусь, Карпа'нюк, Карпе'люк, Карпи'нець, 
Кар'пинський, 'Карпін, Кар 'пінський, Кар'піць-
кий, Карп'люк, 'Карплек, Кар'вацький [9, c. 170-
171; 7, c. 120-121]. 

Антропоніми зберігають і найдавнішу назву, 
яка стосується наших предків-слов’ян і згаду-
ється в пам’ятках латинської писемності. Це 
ве'неди, ве'нети, 'венди. Засвідчені прізвища 
'Вендин, Вен'дон, Вендер'чук, Венде'рей [9, c. 
70].  

“Повість временних літ” згадує серед інших 
східнослов’янських плем’я сіве'рян. Це було 
фактично ослов’янене тюркське плем’я са'вірів, 
що входило колись до складу хозарської дер-
жави. Антропонімів від цього етноніма небага-
то: 'Сіверський, 'Сівець, Сів'ко, 'Сівка. Вони пе-
ребувають у зв’ язку із Са'вірко, Сав'ро, Са'бу-
ра [9, c. 309, 321]. Наші предки назву савірів 
ототожнювали зі словом север (північ). Звідси й 
назва племені сіверяни. 

Від етноніма дреговичі нами засвідчено 
тільки один антропонім - Дря'ган [9, c. 131]. 

Від етноніма радимичі утворено антропоні-
ми 'Радин, 'Радик, 'Радич, Ради'чук, 'Радиш [9, 
c. 295].  

Від етноніма кривичі маємо антропоніми 
Кри'вицький, Крив'ко [7, c. 133], Кри'вак, 
Кри'венко, Кривен'чук [9, c. 193]. 

Як показує аналіз, у антропонімах найбага-
тше представлені прізвища, пов’ язані з тими 
давніми етносами, які жили на цій території або 
по сусідству з нею: гуци, бойки. Меншою кіль-
кістю прізвищ представлені в прізвищах назви 
тих племен, які жили більш віддалено: сіверя-
ни, кривичі, радимичі. Хоч на протязі тисячо-

літь відбувалася іррадіація прізвищ на нові те-
риторії, місце їх зародження позначене й зараз 
частотою вживання та багатшим і різноманіт-
нішим словотвором. Бачимо ареали, звідки 
йшло їх поширення. Зрозуміло, ця картина буде 
доповнена, коли ми будемо мати словники 
українських прізвищ зі всіх земель України. 

Коли виникли ці прізвища, які так добре за-
свідчують назви давніх етносів. Зрозуміло, що 
виникли вони в давнину. 

Існує думка, що прізвища “уперше 
з’являються в українських пам’ятках ділової 
мови в грамотах XIV – XV ст. Це прізвища в 
сучасному розумінні…” [7, c. 33]. Такого по-
гляду дотримується Ю.К.Редько. Це були на 
самому початку тільки прізвища відомих лю-
дей: князів, придворної знаті, церковних ієрар-
хів: Ярослав Мудрий, Феодосій Печерський, 
Іван Затворник [1, c. 26,78].Пашко Обухович, 
Степан Жибунич, Андрон Комарович [2, c. 149]. 

Що ж стосується простих людей, то в Пів-
денній Буковині ще в 70-их роках XVIII ст. се-
ляни закріплених на письмі прізвищ ще не ма-
ли. 

Коли в 1772 році на захопленій російськими 
військами території Буковини генерал 
Рум’янцев наказав зробити перепис населення, 
то виявилось, що прізвища мали не всі селяни. 
В селі Худинці Дорохойського повіту селяни 
мали тільки імена. У поміщика Михалаке Кос-
таке було кілька слуг по імені Яків. Щоб їх 
розрізнити, писарі вказували національність і 
рід занять. У списку під номерами 

21 Яков, рус, плугар (тобто русин, рільник), 
29 Яков, рус, херґележів (русин, пастух ко-

ней), 
30 Яков, рус, вэкар (русин, доглядач корів). 
Отже, прізвище було тільки у пана. 
Інакше було у Північній Буковині, яка за-

знавала впливу зі сторони Польщі. Тут у пере-
писі Рум’янцева вже вказуються прізвища. В 
селі Іспас - Ігнат Гуцан, Данило Гуцан, у Верх-
ньому Банилові – Олексій Гуцул, у Карапчеві – 
Іван Гуцул і Танасій Гуцул, у Барбівцях – Ва-
силь Гуцан, у Рашкові (Хотинський повіт) – 
Іван Гуцул, у Перебиківцях – ВасильУцул та 
Лук’ян Уцанул, у Волошці – Григор Гуцул, у 
Баламутівці – Василь Гуцулеску [8, –Т.I. – c. 76, 
499]. 

Однак це стосується тільки офіційного ста-
тусу прізвища, яке закріплене владою у пись-
мовій формі. У народі прізвища людей існували 
споконвіків, бо завжди була потреба розрізняти 
людей з одним іменем. Ця традиція збереглася 
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на Гуцульщині до наших днів. Всі жителі ма-
ють прізвиська, які тут називають прізвищем: 
Петро Іванулєк, Петро Катеринюків, Петро 
Прусачок. Вони були по селах і тисячі років 
раніше. Саме тому в прізвищах збереглися так 
багато назв етнонімів. Так вони передавалися з 
покоління в покоління.  

 Отже, насправді, прізвиська в усному мов-
ленні існували з незапам’ятних часів. На письмі 
вони закріплювалися вже як прізвища довго з 
XI до кінця XVIII ст. 

Назви племен зникли понад 1000 років тому. 
Хто дав би таке прізвище у XVIII ст., якби воно 
не існувало в усному мовленні здавна. Інша 
справа, що ці назви мінялись поступово з роз-
витком мови, а тому звучать по-сучасному. 

Цікаво, що в антропонімах збереглися назви 
й дуже давніх етносів, які в певний час сели-
лись на території сучасної України. Так, у 56 
році до нової ери частина галів з Провансу, щоб 
не жити під владою римського завойовника Це-
заря, залишили свою батьківщину й пересели-
лися частина в Прикарпаття, частина в дельту 
Дунаю [3, c.16]. Ймовірно назва міста Галич 
виникла в той період, бо давня форма слова 
Ѓaличь – це короткий присвійний прикметник 
м’якої групи. Дослівно той город, що належить 
галам, бо вони там живуть. Згодом гали повніс-
тю слов’янізувались, але назва міста збереглася 
й до наших днів. Збереглося й багато антропо-
німів, пов’язаних з етнонімом гали – це прізви-
ща: 'Галиць, 'Галицький, 'Галич, Гали'чанський, 
Гали'чук, Га'лій, Галій'чук, 'Галік, Галі'лей, 
Га'ліць, Га'ліцький, Галі'чук [9, c. 86], Га'лій, 
Га'луга, Га'лан, 'Галик, Гала'мага, Га'линсь-
кий[7, c.91]. Ці антропоніми виникли, звичайно, 
в той період, коли гали на Прикарпатті ще жи-
ли. Зберегли ці прізвища до наших днів.  

Якщо антропоніми від етноніма гали виник-
ли десь на межі старої і нової ери, то маємо та-
кож і антропоніми, що походять з більш давніх 
часів. 

Так, з історії відомо, що в Малій Азії, в Ана-
толії між 15 і 6 ст. до н.е. існувала фрігійська 
держава. Фрігійці прибули в Малу Азію з Ма-
кедонії і Фракії [12, – Т.12. – c..63] через прото-
ку Босфор. Допомагали в 13 ст. до н.е. у війні 
на боці Трої проти греків. Цікаво, що на Буко-
вині та Поділлі збереглися антропоніми, 
пов’язані з етнонімом фрігійці: Фриз, Фриц, 
Фри'цак, Фри'цюк, Фри'щак, 'Фрицький, 'Фру-
цький, Фре'зюк, 'Фрейзик [9, c. 366]. Тут давня 
назва зазнала змін, характерних для історії 
української мови. 

Фриґъ→фриз (третя палаталізація приголос-
них: [иґ]→ [из]). Далі Фризький→Фрицький, [з'] 
→[ц'] перед глухим приголосним [к]. Фруць-
кий←фруґъ (паралельна форма до фриґъ). 

Від етноніма обри (авари) маємо антропоні-
ми Обри'нок, Обрі'нок, Обро'ган [9, c. 254]. 

Від етноніма гуни маємо антропоніми Гун, 
'Гуник, 'Гунда, Гу'невич, Гу'нинський, Гун'чак,' 
Гунченко, Гунь'ко, 'Гунтул [9, c. 108].  

Від етноніма 'венди, ве'неди, ве'нети маємо 
антропоніми 'Вендин, 'Вендон, Вендер'чук, Вен-
де'рей [9, c. 70]. 

Від етноніма 'руси маємо велику кількість 
антропонімів: Рус, Ру'сай, Руса'кевич, Руса'ков, 
Руса'ловський, Ру'саль, Ру'санов, Руса'новський, 
Руса'нівський, Ру'сейнов, Ру'сенко, Ру'сецький, 
'Русин, Ру'синко, Руси'чук, Русій'чук, 'Русін, Ру-
с'кан, Руска'ниця, Руска'ніца, Рус'кану, Рус'нак, 
Русна'чок, Русна'чук, Ру'сой, 'Русе, 'Руссу, 'Ру-
су, Ру'сук, 'Русул [9, c. 307]. 

З етнонімом по'ляки пов’язані прізвища 
По'лєк, 'Поляк, Поля'ков, По'ляцький, По'лячек, 
Поля'чук [9, c. 283]. 

Від етноніма 'ляхи: Лях, 'Ляхов, Ля'хович, 
Ля'ховський, Ля'хомський, 'Ляху, Ля'шенко, Ля-
ш'кевич, Ля'шок, Ля'щенко, Ля'щук [9, с. 220 ]. 

Від етноніма ма'зури – Мазор'чук, 'Мазур, 
Мазу'рак, Мазу'ренко, Ма'зурик, Мазур'кевич, 
Ма'зуров, Мазу'рович, Мазу'рок, Мазур'чак, Ма-
зур'чан, Ма'зурчик, Мазу'ряк [9, c. 221], Ма-
зу'рець [7, c. 149].  

Багато прізвищ пов’язано з етнонімом ли-
т'ва, лит'вини: Лит'ва, Лит'вак, Лит'ван, Ли-
т'ванов, Лит'вин, Литви'ненко, Литви'нець, 
Лит'винов, Лит'винський, Литвин'чук, Лит-
ви'нюк, Лит'вицький, Лит'він, Лит'вінський, 
Лит'віцький, Ли'товець, Ли'товський, Лито-
в'чук, Литов'щук [9, c. 211-212]. 

Для сусіднього зі східними слов’янами ро-
манського населення виникли прізвища від ет-
нонімів во'лохи, 'римляни. Во'лохи – спільна да-
вня назва для всього романського населення рі-
зних національностей. Від етноніма волохи ви-
никли давні прізвища: 'Волох, Во'лохін, 'Воло-
хов, Вол'ховський, Воло'хонський, Волохо'тюк, 
Во'ло'шан, Волоша'новський, Волоше'нюк, Во-
ло'ша'нюк, Во'лошенко, Волоше'нович, Воло-
ше'новський, Воло'шенський Во'лощенко, Воло-
ще'нюк, Во'лощин, Воло'щук [9, c. 80], Ва'лось-
кий, Во'лошин, Во'лоський [7, c. 88].  

З етноніма римляни від лат.Roma утворено 
прізвища: 'Ромак, 'Ро'ман, Рома'нел, Рома'нен-
ко, Рома'ненков, Рома'нець, Ро'маник, Рома'ни-
ця, Ро'маничев, Рома'нишин, Ро'манів, Ро-
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ма'нівський, Рома'ніка, Роман'кевич, Роман'ко, 
Роман'кович, Ро'манов, Рома'новець, Рома'но-
вич, Рома'новський, Ро'манський, Роман'теєв, 
Ро'манцев, Ро'манцов, Ро'манча, Ро'манченко, 
Роман'чишин, Ро'манчик, Роман'шак, Ро'манко, 
Рома'нюк, Рома'няк [9, c. 304]. Цих прізвищ ба-
гато, бо з римлянами східні слов’яни стали су-
сідами на початку ІІ-го століття нової ери, коли 
римляни завоювали Дакію. 

Від етноніма румуни немає жодного прізви-
ща, бо цей етнонім виник у 70-их роках XIX 
ст., коли були об’єднані в одну державу Воло-
щина і Молдова. Щоб замінити етноніми воло-
хи і молдовани, дати населенню одну назву їх-
ньої національності, придумали нове слово 
Roma'nia, тобто – держава римлян, а її жителів 
почали називати români – римляни, укр. ру'му-
ни. Прізвищ від цієї нової назви в Україні не-
має. 

Від етноніма молдо'вани, що виник у XIV ст. 
є одне прізвище – Молдо'ван [9, c. 240]. Отже, 
найбільш продуктивними є прізвища від давніх 
назв етносів. 

Назви германських етносів відбиті у прізви-
щах, що утворилися від етнонімів 'готи, 'фран-
ки, 'шваби, 'німці, гер'манці. 

Від етноніма 'готи маємо прізвища Готи-
н'чак, Готин'чан, Готи'чак, 'Готман, Гото'ті-
ло, Гото'піла, Гото'піло, 'Готько [9, c. 101]. 

Від етноніма 'франки – Франк, Фран'кевич, 
Фран'ко, 'Францев, Франці'он, Франці'ян, Фра-
н'чук [9, c. 365]. 

Від етноніма 'шваби – Шваб, 'Швабер, 
Шва'бій, Шваб'рюк, 'Швабу, Шва'б’юк [9, 
c.392]. 

Від етноніма 'німці – 'Німець, Ні'мичко, 'Ні-
мців, Нім'цов,'Німченко, Нім'чук [9, 251-252].  

Від етноніма гер'манці утворено прізвища 
'Герман, Герма'нюк, Гер'манський. 

Гунґарський етнос в українців має етноніми 
'угри, ма'дяри, 'венґри. 

Від етноніма 'угри утворено прізвища: 
Уго'ренков, Угор'чак, Угран'чук, Угрен'чук, 
Угре'нюк, Уг'рин, Угри'нівський, Уг'ринський, 
Угрин'чук, Угри'нюк, 'Угрин, Угрі'новський [9, 
c.356], Ун'гурчі, Унгу'ряк, Унгу'рян, Унгу'ряну 
[9, c. 357]. 

Від етноніма ма'дяри утворено прізвища: 
'Маґ’єр, Маді'єр, 'Маґир [7, c. 148]. 

Від етноніма 'венґри утворено українські 
прізвища: 'Венґер, Вен'ґерський, Венґер'чук, Ве-

нґре'нюк, Венгі'рюк, Венгре'нович, Венгре'нюк, 
Венгре'новський [9, c. 70]. 

Від давніх фракійських племен збереглись 
етноніми 'даки, фра'кійці. 

Від етноніма 'даки засвідчено тільки один 
антропонім - Да'кур. 

Від етноніма фра'кійці зі зміною приголос-
них [к]→[ц] перед голосним переднього ряду 
[і] внаслідок другої палаталізації приголосних 
маємо антропоніми: Фраці'ян (← із фракіянъ), 
Фраці'ор, Фраце'вір, Фраци'вір, Фратов'чан [9, 
c. 365].  

Висновки  
 Назви всіх давніх етнонімів збереглися в 

антропонімах, зокрема – в прізвищах. 
Фонетичні та морфологічні зміни в мові на 

протязі кількох тисячоліть дуже змінили перві-
сну форму етнонімів. Щоб відтворити давню 
форму часто потрібна історична реконструкція 
слова, відновлення його первісної форми, щоб 
мати змогу ідентифікувати антропонім з на-
звою певного давнього етносу. 

Мова не тільки засіб спілкування між людь-
ми, але й код для збереження інформації. Мова 
- це скарбниця нашої історії більш давня, ніж 
пам’ятки культури, більш інформативна, ніж 
могили, кістки та рештки пам’яток культури. 

Сучасні антропоніми (прізвища людей), за-
свідчені в пам’ятках письма, виникли і сформу-
валися в усному мовленні впродовж кількох 
попередніх тисячоліть. 

Важко уявити, щоб прізвища, пов’язані з на-
звами давніх племен і народів типу Фриз, Тро-
ян, Полян, Радик, Деревенський, Дуліба, Тиве-
лик, Улич, Гуцик, Горват, Вендин, Галій, Галан 
могли виникнути в XVII – XVIII ст., коли давні 
етноніми вже зовсім забулися в народному ус-
ному мовленні і збереглися лише в пам’ятках 
давньої писемності. 

 Ці антропоніми існували дуже давно, але 
тільки за останніх кілька століть були засвідче-
ні на письмі. Давні етноніми збереглися в прі-
звищах людей, які виникли ще в той час, коли 
ці етноніми були в живому народному мовленні 
і традиційно передавалися з уст в уста наступ-
ним поколінням. В антропонімах вони дійшли 
до наших днів. Хоч виникли вони дуже давно, 
але на письмі засвідчені пізно. Прізвисько да-
ється певній особі. В одній сім’ї її члени мо-
жуть мати різні прізвиська. Прізвища належать 
родині. 
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ЗАСОБИ І СПОСОБИ ІМЕНУВАННЯ ЖІНКИ НА ЗАХІДНОМУ 
ПОДІЛЛІ В КІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX СТ.  

Склалося традиційно, що основна увага у 
дослідженнях історичної антропонімії приділя-
лась чоловічим іменуванням. Цей факт має своє 
пояснення. Адже жіночі особові назви у писем-
них пам'ятках, порівняно з чоловічими, зустрі-
чаються набагато рідше, що зумовлено нерів-
ноправним, залежним становищем жінки у до-
бу феодалізму. Тому жінка як юридичний су-
б'єкт у документах фіксувалася досить рідко. 

У сучасній офіційній системі способи і засо-
би іменувань жінок практично не відрізняються 
від іменувань чоловіків – це прізвище, ім'я, на-
зва по батькові. Натомість у неофіційній сфері 
для ідентифікації жінки, крім тих елементів, що 
вживаються для іменування чоловіків (прі-
звиськ, патронімів, матронімів) досить активно 
використовуються іменування за іменем, прі-
звищем чи прізвиськом чоловіка – андроніми. 

В історичній антропоніміці засоби і способи 
жіночих іменувань відрізнялися від чоловічих і 
в офіційних документах. 

Українська антропоніміка має деякі напра-
цювання у вивченні іменувань жінок. Про осо-
бові назви пише Л.Гумецька у розвідці „Нарис 
словотворчої системи української актової мови 
XIV-XV ст.”. Поряд із дослідженням чоловічих 
іменувань, авторка звертає увагу на способи 
творення жіночих особових назв, виділяє най-
більш продуктивні форманти [1, 30-34]. Грун-
товно дослідила українські жіночі іменування в 
історичному аспекті М.Сенів. У праці „Україн-
ська антропонімія XIV-XVIII ст. (жіночі імену-
вання)” дослідниця виділила різні формули жі-
ночих іменувань, проаналізувала структуру 
окремих компонентів – особових імен, патро-
німів, андронімів, прізвиськ та ін. М.Сенів роз-
різняє одночленні, двочленні, тричленні, чоти-
ричленні та п'ятичленні формули жіночих іме-
нувань. Самих засобів, за допомогою яких здій-
снювалася номінація, не дуже багато – це іме-
на, андроніми, патроніми, рідко матроніми, прі-
звиська. Натомість дуже багато способів поєд-
нання жіночих імен (чи антропонімів, що вико-
нували функцію імені) з іншими засобами іден-
тифікації. Дослідження величезного антропо-
німного матеріалу (22 тисячі антропонімів) дає 

підстави ономастці для таких висновків [3, 160-
200]. Про жіночі прізвищеві назви та їх типи 
писав І. Сухомлин у статті „Основи Полтавсь-
кої ономастики” (за матеріалами Полтавських 
актових книг XVII ст.) [4].  

Аналіз жіночого анропонімікону має зна-
чення не тільки для висвітлення способів і за-
собів ідентифікації жінки, але і тому, що жіночі 
іменування, особливо андроніми, становили 
одне з джерел формування українських прі-
звищ. 

Доповнити і поглибити наші відомості про 
жіночі іменування у час стабілізації української 
антропонімійної системи має на меті наше до-
слідження. У статті аналізуємо способи і засоби 
ідентифікації жінки на Західному Поділлі в 
офіційних документах кінця XVIII- першої по-
ловини XIX ст. Джерелом послужили метрика-
льні книги – Йосифінська (1785-1788) і Фран-
цисканська (1819-1820) – перші поземельні ка-
дастри Галичини, які зберігаються у ЦДІА 
України у Львові (фонди 19 і 20).  

Оскільки метрики фіксують лише землевла-
сників, глав сімей, тому основу антропонімного 
тексту метрик складають іменування чоловіків. 
Жінки у метриках згадуються не часто. Це пе-
реважно вдови, які залишилися на господарстві 
після смерті чоловіка. Так, із 4856 денотатів, 
чиї іменування ми дослідили за ЙМ, та 5983 – 
за ФМ, жінки становлять відповідно 321 (6,6%) 
та 431 (7,3%). 

Проаналізований матеріал показує, що осно-
вним способом ідентифікації жінок, як і чоло-
віків, у названих документах була дволексемна 
формула. Спорадично трапляються одно та 
трилексемні іменування. Проте засоби імену-
вання жінок відрізняються від іменування чо-
ловіків. Якщо у дволексемній формулі імену-
вання чоловіка обов'язковим компонентом є 
особове ім'я, то у жіночих формулах іменуван-
ня досить часто замість імені вживається анд-
ронім. Таким чином, основними засобами іме-
нування жінок в офіційних документах (ЙМ і 
ФМ) були власні особові імена та іменування за 
чоловіком (андроніми). Прізвищеві назви чи 
якісь інші додаткові найменування, що стосу-
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ються самої особи жінки, трапляються дуже рі-
дко. 

Із 321 денотатів - жінок у ЙМ тільки у 35 
(10,9%) випадках використано жіночі імена. В 
інших випадках функцію імені виконує андро-
нім. Уже через декілька десятиліть значення 
власного особового імені в ідентифікації жінки 
значно зростає: у ФМ із 430 номінованих жінок 
292 (67,7%) названі по імені. 

Церковно-християнські жіночі імена в аналі-
зований період, як свідчать записи у ЙМ і ФМ, 
уже були адаптовані до української мови як у 
фонетичному, так і в морфологічному планах і 
вживалися досить часто у різних словотвірних 
варіантах.  

У ЙМ для номінації 25 жінок використано 
15 імен, у ФМ – для 292 – 36. Тільки у повній 
формі у метриках знаходимо такі імена: 
Apolonia, Ewa, Horpyna, Julia, Justyna, Krystyna, 
Maria, Maryanna, Marta, Olena, Palagna, 
Paraska, Salomea, Tekla, Tereza, Warwara 
.Набагато частіше для номінації жінок викорис-
товувалися словотвірні варіанти імен, при цьо-
му деякі імена фіксуються як у повній формі, 
так і у вигляді варіантів: Anna (Handzia, Hanka), 
Anastazia (Nastka, Nascia, Nastia), Xenia 
(Aksana, Xęka), Zofia (Zosia, Zoska).А ще для 
ряду імен повні форми не використовувалися 
зовсім: Halka, Feska, Jaśka, Juzia, Oryska, 
Oryszka, Priska, Tacka, Tańka. 

Варіанти жіночих імен творилися так, як і 
чоловічих – способом усічення, суфіксації та 
усічення і суфіксації. Усічені канонічні церков-
но-християнські жіночі імена у досліджуваних 
пам'ятках представлено усіма видами цього 
способу деривації – аферезою, синкопою, апо-
копою (у різних комбінаціях): Dokia (<Євдо-
кія), Hafia, Hapia, Hapa (<Агапія), Magda 
(<Магдалена), Chima, Chyma, Hima (<Юхимія). 

Більш поширеним способом деривації жіно-
чих імен була суфіксація. Найпродуктивнішим 
формантом, який використовувався для тво-
рення нових варіантів українських жіночих 
особових імен, був суфікс -к-а, який додавався 
до скороченої основи повного імені. Як відзна-
чає Л. Гумецька, суфікс -к- за походженням де-
мінутивно-експресивний, уже в староруську 
добу, можна гадати, втратив своє первинне де-
мінутивне значення..., а також похідне експре-
сивне значення і перетворився на нейтральний 
структурний формант особових назв [1,13].  

На Західному Поділлі варіанти імен з суфік-
сом -к-а, приєднаним до скорочених іменних 
основ, були досить поширеними: Darka, Halka, 

Hanka, Hapka, Lubka, Malanka, Nastka, Tańka, 
Xęka. Часто формант -к-а поєднувався з іншими 
суфіксальними морфемами: Tacka; Doska, 
Haska, Feska, Jaśka, Kaska, Maryska, Оryska, 
Priska, Zoska; Oryszka; Marunka.  

Як свідчать записи ЙМ і ФМ, церковно-
християнські імена на Західному Поділлі у 
процесі адаптації канонічних форм до україн-
ської мови зазнавали тих самих фонетичних 
змін, що й імена на усій території України: 

- зміни початкових ненаголошених голо-
сних: Olena < Елена, Jaryna < Ірина; 

- втрата ненаголошених голосних на поча-
тку імені: Hapia < Hapa< Агапія, Nascia < Ана-
стасія; 

- зміна початкових сполучень je>ja: 
Jawdocha < Евдокія; 

- стягнення ненаголошених голосних -іа- в 
середині імені: Tacka, Tańkа < Татіана;  

- стягнення кінцівки ія > я: Xenia < Ксенія , 
Mełanka < Меланія;  

- вживання протетичних приголосних: 
Hanka, Handzia < Анна; 

- заміна звука ф близьким за звучанням т : 
Tekla < Фекла. 

Крім власних імен, як уже відзначалося, для 
номінації жінок у ЙМ і ФМ використовувалися 
андроніми та, рідше, патроніми. Спосіб назива-
ти жінку за іменуванням чоловіка належав до 
традиційних не тільки в Україні, але і у інших 
народів [6, 157]. П. Чучка виділяє одинадцять 
моделей андронімів, які використовувалися в 
українській мові. М. Сенів до типових 
українських моделей зараховує андроніми на -
иха, -ка, -ова, -овая, -ска, -цка, -ина, -иная, - 
ича, -ого [2, 7]. 

На Західному Поділлі, як свідчить наш 
аналіз антропонімії кінця XVIII початку XIX 
ст., найчастіше вживалися андроніми на –иха. 
Вони утворювалися переважно від імені (у різ-
них його словотвірних варіантах), а також від 
прізвищевої назви: Andrusicha, Wasylicha; 
Pirozycha, Seredycha, Worobiicha; Benderycha, 
Huralicha та ін. В Україні така андронімна мо-
дель є загальнонаціональною [6,158].  

Андроніми на –ка, які фіксуються в аналізо-
ваному матеріалі значно рідше, утворені пере-
важно від прізвищевої назви чоловіка (можли-
во, батька): Bednarczuczka, Bidaczka, Burtniczka, 
Derkaczka, Dołhaniuczka, Peruniaczka та ін. 

Характерним засобом номінації жінок, як і 
дітей, в допрізвищевий період, були іменування 
у формі присвійних прикметників на –ова, -ина, 
які творилися як від власних імен, так і від прі-
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звищевих назв: Bojkowa, Hrycyszyna, Jakimowa, 
Jaremkowa, Kalekowa, Romanowa, Snigurowa. 
Кількісна характеристика засобів, які викорис-
товувалися для іменування жінки на Зх. Поділлі 
на рубежі XVII-XIX ст. показана у таблиці: 

 
 ЙМ ФМ 
Денотатів жінок 321 

(100%) 
431 

(100%) 
Власних імен  35 

(10,9%) 
292 

(67,7%) 
 Іменувань на –иха 
 
 в тому числі від імен 
 
 від прізвищевих назв  

185 
(57,6%) 

69 
(21,4%) 
116 

(36,2%) 

50 
(11,6%) 

47 
(10,9%) 

3 
(0,7%) 

власних іменувань на -ка 
 
в тому числі від імен 
 
 від прізвищевих назв 

43 
(13,3%) 

6  
(1,8%) 
37 

(11,5%) 

21 
(4,9%) 

6 
(1,4%) 
15 

(3,5%) 
власних іменувань на -ова 3 

(0,9%) 
20 

(4,6%) 
в тому числі від імен 
 від прізвищевих назв 

2(0,6%) 
1  

(0,3%) 
9 ( 2%) 
11 

(2,5%) 
власних іменувань на –
ська, -цька 
в тому числі від імен  
  
від прізвищевих назв 

23 
(7,1%) 

- 
 
23 

(7,1%) 

26  
(6%) 
1 

(0,2%) 
25 

(5,8%) 
 
Усі проаналізовані засоби іменування жінок 

поєднувалися у різноманітні комбінації, утво-
рюючи переважно дволексемні антропонімні 
формули. Рідше вживався тільки один антро-
понім у поєднанні з апелятивним ідентифікато-
ром. Розглянемо їх детальніше:  

Власне антропонімні іменування репрезе-
нтуються переважно дволексемними формула-
ми: 

1. Ім’я жінки (повне, скорочене, гіпокори-
стичне) + андронім на –иха від власного імені 
чоловіка (повного, усіченого, усічено-
суфіксального, суфіксального). У ЙМ (1 при-
клад): Feska Andrusicha; у ФМ (5 прикладів) : 
Hawrylicha Marya, Łazorycha Maryna, 
Michalicha Handzia. 

2. Ім’я жінки + андронім на –иха від прі-
звищевої назви. У ЙМ (1): Feska Dziaczicha; у 
ФМ (18): Baranicha Zosia, Didurycha Xęka, 

Kaczorycha Sałomea. 
3. Ім’я жінки + андронім (чи патронім) на 

-ка від прізвищевої назви. У ЙМ (10): Zoska 
Cabanka, Kaska Mytniczka; у ФМ (52): 
Cymbaluczka Eudokia, Daniluczka Marya, 
Halczuczka Maryna, Kopaczka Maryna. 

4. Ім’я жінки + іменування у формі посе-
сивного прикметника на –ова, утворене від іме-
ні чоловіка чи батька. У ЙМ (1): Anna Seńkowa; 
у ФМ (27): Demkowa Paraszka, Kostiowa 
Maryna, Sawkowa Marina, Wasylikowa Maryna. 

5. Ім’я жінки + іменування у формі посе-
сивного прикметника на –ова, утворене від прі-
звищевої назви чоловіка або батька. У ЙМ (6): 
Nastka Białobrowkowa, Paraszka Mulikowa, 
Tacka Hromowa; у ФМ (65): Bednarzowa Nastia, 
Kapłunowa Feska, Muzykowa Paraszka, 
Perebihajłowa Haśka. 

6. Ім’я жінки + матронім на –ина, утворе-
ний від андроніма. У ФМ (5): Hryniszyna 
Jawdocha, Jakimiszyna Zofia, Nekoliszyna Nastia, 
Procyszyna Baska. У ЙМ жіночих іменувань 
цього типу не виявлено. 

7. Ім’я жінки + прізвищева назва самої жі-
нки. У ЙМ (2): Anna Zagwoska, Cymbalista 
Magda; у ФМ (98): Hodoroska Maryna, 
Dankowska Marina, Kłodnicka Paraszka, Rewucka 
Marynka; Biłostehna Pałahna, Blada Tacka, 
Czerkas Justyna, Tekla Fedorowicz, Gudz Anna, 
Hajdamacha Xęka.  

8. Андронім на –иха від особового імені + 
прізвищева назва або прізвисько самої жінки. У 
ЙМ (16): Fedczycha Czornijka, Fedorycha 
Drapuńska, Iwanicha Sereda, Wasylicha Wargata; 
у ФМ (6):Berezowska Ilczycha, Mochnata 
Hrynicha. 

9.  Андронім на –иха від власного імені + 
андронім на –иха, утворений від імені або прі-
звищевої назви чоловіка. Іменування такого ти-
пу, де обидва компоненти є відіменними дери-
ватами на –иха свідчить, що одне з імен вико-
нувало функцію прізвищевої назви (пор. чоло-
вічі іменування Petryk Michał, Semen Iwan, Stec 
Harasym, Sydor Mychayło). У ЙМ (7): Pawlicha 
Juzczycha, Iwanicha Mykicicha, Matwiicha 
Knyszycha; у ФМ (2): Tymczycha Iwanczycha, 
Wasylicha Guralicha.  

10. Андронім на –иха + іменування на –ка, 
утворене від прізвищевої назви чоловіка або 
батька. У ЙМ (8): Kostycha Bidaczka, Iwasycha 
Bobyczka, Jacycha Burtniczka; у ФМ (6): 
Bayluczka Olesycha, Brodiaczka Iwanicha, 
Bednarczuczka Dmytrycha. 

11. Андронім на –иха від власного імені + 
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посесивна назва на –ова, утворена від імені або 
прізвищевої назви чоловіка чи батька. У ЙМ 
(17): Mychaylicha Snigurowa; Jaremkowa 
Łukienicha; у ФМ (14): Stefanicha Rzeźnikowa. 

12. Андронім на –иха від особового імені + 
матронім на -ина, утворений від андроніма. У 
ЙМ (2): Iwanicha Hrycyszyna; у ФМ (4): 
Josypiszyna Wasylicha, Semiszyna Łukienicha. 

Усього дволексемних власне антропонімних 
формул у ЙМ нараховуємо 71, у ФМ – 303. Се-
ред цього типу іменувань у ЙМ кількісно пере-
важає формула: андронім на –иха від власного 
імені + посесивна назва на –ова, утворена від 
імені або прізвищевої назви чоловіка чи батька; 
у ФМ – ім’я жінки + прізвищева назва самої 
жінки. 

Серед власне антропонімних жіночих імену-
вань виділяємо невелику групу однолексемних 
іменувань. Це переважно андроніми (рідше па-
троніми), утворені від імені або прізвищевої на-
зви чоловіка (рідше батька). У ЙМ налічуємо 6 
таких випадків: Bolibrzuszka, Jaremczuczka, 
Kogutycha; у ФМ – 2: Andrusycha, Bryczycha. 

В аналізованому матеріалі виявлено нами 
один випадок трилексемної власне антропонім-
ної формули жіночого іменування: Bojkowa 
Iwana Nastia. 

З наведених форм та дволексемних антропо-
німних іменувань цікавими видаються ті, в 
яких поєднуються два андроніми, з яких один 
утворений від особового імені. Такі факти го-
ворять про те, що відіменні андроніми на –иха 
виконували на певній території у певний період 
функцію власного імені жінки. 

Антропонімно–апелятивні іменування, як 
правило, включають тільки один антропонім-
ний компонент і апелятивний ідентифікатор 
вдова, який переважно займає місце після ан-
тропоніма. Власне антропонімним компонен-
том виступають усі ті типи жіночих іменувань, 
які фіксувалися у дволексемних антропонімних 
формулах, зокрема: 

1. Ім’я жінки (повне, скорочене, гіпокорис-
тична). У ЙМ (12): Anna wdowa, Pałanka wdowa 
у ФМ (4): Halka wdowa, Paraszka wdowa. 

2. Андронім на –иха, утворений від власно-
го імені чоловіка. У ЙМ (92): Andrusicha 
wdowa, Łucycha wdowa; у ФМ (16): Dymydycha 
wdowa, Iwanicha wdowa. 

3. Андронім на –иха, утворений від 
прізвищевої назви. У ЙМ (66): Benderycha 
wdowa, PiroŜycha wdowa; у ФМ (15): 
Białowusicha wdowa, Guralicha wdowa. 

4. іменування на –ка, утворене від прізви-

щевої назви чоловіка або, можливо, батька. У 
ЙМ (39): Białyczka wdowa, Mielniczka wdowa, 
Konowalka wdowa; у ФМ (18): Bolibrzuszka 
wdowa, Owczarka wdowa, Romaniuczka wdowa. 

5. Іменування на –ова, утворене від імені 
або прізвищевої назви чоловіка. У ЙМ (2): 
Horeczkowa wdowa; у ФМ (7): Kinalowa wdowa, 
Boykowa wdowa, Romanczukowa wdowa. 

6. прізвищева назва самої жінки, в тому чи-
слі на –ська, -цька. У ЙМ (25): Barańska wdowa, 
Czaykowska wdowa, Humienna wdowa, Wrona 
wdowa; у ФМ (19): Grabowska wdowa, 
Komarnicka wdowa, Łoza wdowa, Sirota wdowa. 

Апелятивний ідентифікатор вдова поєднува-
вся іноді з дволексемною антропонімною фор-
мулою, у склад якої входило ім'я жінки або ан-
дронім на –иха від власного імені та ще один 
антропонімний компонент – андронім (чи пат-
ронім) у формі посесивного іменування на -ова, 
-ина чи ін. У ЙМ: Jaszczycha Kubowa wdowa; у 
ФМ: Husakowska Mariana wdowa, Miskowa 
Jawdocha wdowa, Rybaczka wdowa Jackowa, 
Szelenkowa Pałahna wdowa. 

 Цікавими є випадки іменування тієї самої 
особи різними способами, наприклад, у ЙМ: 
Anna wdowa i Anna Senkowa (с. Бишки); Feska 
Andrusicha i Feska wdowa (с. Романове Село); 
Gnatycha wdowa i Gaśka wdowa (с. Нестаничі); 
Haydukowa Doska i Hayduczka Doska; 
Jędrusycha wdowa i wdowa Jędrzejowa; Marunka 
Tybujowa i Marunka wdowa (с. Бишки). 

Наявність таких випадків свідчать про від-
сутність якоїсь усталеної форми жіночих іме-
нувань на кінець XVIII – початок XIX ст. 

Проведений аналіз жіночих іменувань За-
хідного Поділля, зафіксованих у офіційних до-
кументах кінця XVIII – початку XIX ст., пока-
зує, що до 20-х рр. XIX ст. антропонімійна сис-
тема в Україні ще не набула стабільного харак-
теру. Про це свідчать як неоднотипні засоби та 
способи ідентифікації жінки, так і випадки іме-
нування однієї особи різними способами. 

До найпопулярніших імен, що фіксуються у 
метриках у повній формі та у різних структур-
них варіантах, належать Ганна та Марія. Най-
частотнішою моделлю іменування жінки за чо-
ловіком були андроніми на –иха, утворені від 
чоловічого особового імені. Засобами імену-
вання жінки в ЙМ і ФМ виступали переважно 
особові імена та андроніми, причому останні 
нерідко у номінаційних формулах використо-
вувались замість імені, та посесивні іменування 
на –ова, утворені від особових імен або прі-
звищевих назв. 
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Для ідентифікації жінки у Йосифінській та 
Францисканській метриках вживалися або дво-
лексемні антропонімні формули з різними ком-
бінаціями імен та андронімів різної структури, 

або антропонімно-апелятивні формули, що 
включали ім’я або андронім та апелятивний 
ідентифікатор вдова.  
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MEANS AND WAYS OF WOMAN NAMING AT WESTERN PODOLIA AT  

THE END OF THE XVIII AND AT THE BEGINNING OF THE XIX CENTURIES 
Article deals with analyzing of names, andronymics, surnames that were used for women naming at 

Western Podolia at the turn of the XVIII – XIX centuries. Main means of woman identification was two 
lexical item formula, which was based at woman name (at the beginning of the XIX century) or andro-
nymics at –ykha (at the end of the XVIII century). 
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МІКРОТОПОНІМІЯ  УКРАЇНСЬКОГО ПОТИССЯ  
У ЇЇ ВЗАЄМИНАХ З ОНОМАСТИКОЮ 

СУМІЖНИХ АРЕАЛІВ 
Потисся ― це старожитній регіон Закарпат-

тя, до складу якого належать три адміністрати-
вні райони Закарпатської області (Хустський, 
Тячівський та Міжгірський), що розташовані на 
правому березі р. Тиси і її приток (Ріки, Тереб-
лі, Тересви). 

Південна його частина становить передгір’я, 
а північна завершується гірським масивом, 
який тягнеться до Карпатського хребта. Гори 
до висоти 1100-1200 метрів укриті лісами, а да-
лі йде зона лук та пасовищ. Легкопрохідні пе-
ревали через українські Карпати віддавна слу-
жили зв’язком між Східною та Центральною 
Європою, зокрема між населенням Ти-
со-Дунайського басейну та Прикарпаття. І зараз 
передгірська зона особливо гарна і різноманіт-
на на флору  та фауну, тому має сприятливі 
умови для розвитку сільського господарства, 
садівництва, виноградарства і тваринництва. 

Топонімія цього ареалу зберігає багато арха-
їчних  українських елементів. Належачи до ка-
рпатської групи говорів південно-західного на-
річчя, зберігаючи давньоукраїнський характер, 
закарпатська топонімія разом з цим представ-
ляє низку запозичень із слов’янських та не-
слов’янських мов, які усталилися в тій системі 
впродовж останніх століть. Передусім це стосу-
ється давніх запозичень із таких мов, як угор-
ська, румунська, німецька та болгарська. 

Потисся ― це основний ареал говорів зака-
рпатського діалекту, „який знаходиться на сти-
ку східного та західного слов’янства, а в мину-
лому (до Х ст.), крім того, ще й на безпосеред-
ньому пограниччі із південнослов’янським мо-
вним масивом...” [6, с.161]. На думку 
Й. Дзендзелівського, саме закарпатський, лем-
ківський та бойківський діалекти мають спіль-
ну генезу. Однак, у закарпатських говорах, по-
ширених на південь від Карпатського хребта, 
переважають праслов’янські діалектні елемен-
ти та угорські лексичні запозичення. Спільним 
для них є збереження етимологічного ы без 
рефлексації в и, праслов’янських сполучень гы, 
кы, хы, фонетичне укання, а подекуди й ікання. 

Мікротопонімії цього регіону присвячено 

всього декілька статей, тому об’єктом нашого 
дослідження ми обрали ономастику українсько-
го Потисся у порівнянні з суміжними района-
ми. 

За лексико-семантичними особливостями 
твірних основ усі мікротопоніми досліджуваної 
території ділимо на три основні групи. Біль-
шість цих назв становлять мікротопоніми, що 
походять від апелятивів, меншу частину — 
відантропонімні назви, решту становлять 
відтопонімні мікротопоніми. 

За принципами номінації серед мікротопо-
німів Потисся  виділяємо чотири розряди фізи-
ко-географічних назв на позначення рельєфу, в 
тому числі й рівнинної місцевості, особливос-
тей ґрунту, назв рослинного та тваринного сві-
ту.  

У складі відапелятивної лексики переважа-
ють мікротопоніми з „рельєфним” значенням. 
Це назви гір, вершин, пагорбів, лугів, полонин, 
скель, безодень, печер, урвищ, провалів, уще-
лин, ям, ярків тощо. Наприклад: Ве�ршки (в., 
Лоз.), Ви�нниц’а (г., Тер.), Ожови�р’х (па, Л.П.), 
Полони�на (г., Кол.), Соча�т’ (г., Н.С.), Чешче-
ни�ц’а (г., Вон.), Чова� (ск., Лип.). Найчастіше 
вони давалися за зовнішньою характеристикою 
мікрооб’єктів (розміром, формою, величиною, 
глибиною, іншими особливостями ландшафту). 
Наприклад: Зло�мишче, Коры�тишча, Котеле�б, 
Острогу�рка, Плита�, Прола�маный, Товст’а�к, 
Тупы�й, Шчиту�в, Шчовб.   

 Найуживанішими на досліджуваній терито-
рії є мікротопоніми з основами бе�рег, верх, 
горб, ґрун’, д’іл, жо�лоб, лаз, по�дрина, йар та 
похідними від них. Наприклад: Ґрун’ (па, З.), 
Доли�на (ч.с., Б.), Запо�дрина (зап., Рок.), За�рви 
(зс., Лоз.), Йа�мы (я, Д.). Такі ж і подібні назви 
наявні у сусідніх та більш віддалених регіонах. 

Назви географічних об’єктів зумовлюються 
характером самих об'єктів і місцевими діалект-
ними особливостями. Про це свідчать 
мікротопонімні назви, які вживаються на по-
значення рівнин. Наприклад: Горо�ды (ч.с., 
Бер.),  Лужкы� (п., Г.),  Нивкы� (рі, Н.С.), 
Пол’анкы� (лу, З.), Рун’кы� (рі, Лип.).  
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Серед топооснов, які вказують на структуру 
чи властивості ґрунту, виділяємо мікротопоні-
ми на позначення корисних копалин, особливо-
стей  ґрунту та водних реалій. Значну групу 
представляють лексеми вапно, вугілля,  глина, 
камінь, пісок, туф та похідні від них. Напри-
клад: Вапн’а�ркы (п., Дуб.), Звист’ (пас., Коп.), 
За�р’інок (рі, Ш.Л.), Гли�н’анкы  (ч.с., Із.), 
У�глишча (ч.с., Тюш.). Іншу групу становлять 
апелятиви типу болото, грязь, млака, мочар, які 
репрезентують  мікротопоніми зразка Ба�гна 
(пас., Тіт.), Бі�л’і Боло�та (б., Кол.), Мла�кы (лу, 
Бор.), Мо�чарки (ч.с., Тер.), То�н’а (пас., Р.П.). 
Решта назв утворено від апелятивів на позна-
чення гідрооб’єктів (водоспадів, зворів, струм-
ків, озер, криниць, мінеральних джерел тощо). 
Наприклад: Ба�н’а (куп., Вон.), Жолобкы� (стр. 
Н.Б.), Мокр’а�нка (р., Н.М.), Моча�рс’кый По�тук 
(стр., Ол.), Му�лный (зв., Ш.Л.), На Буркан’і� 
(вод., Зал.), Про�тивен’ (зв., Н.Б.). Подібні назви 
повторюються і в сусідніх районах, зокрема на  
Іршавщині, Рахівщині та ін. 

Багато мікротопонімів із первісним „рельє-
фним” значенням мають безпосереднє відно-
шення до рослинного світу. Вони вказують на 
особливості карпатської флори. Наприклад: 
Вул’хова�н’а (ч.с., Р.П.), Вурша�нка (ч.с., В.), Ду-
бкы� (л., Нер.), Крушенни�че (ч.с., Вел.), 
Л’ішча�на (па, Кр.), Лозови�ц’а (п., Г.), Нарци�сы 
(п., Гор.), Сме�рек (л., Бор.), Трипіткы� ( л., З.), 
Йасенова�та (пол., Ш.Л.).  

Отже, у назвах рослин Потисся найбільш 
поширеними є топооснови: бере�за, бук, верба�, 
ві�л’ха, граб, дуб, круши�на, ли�па, л’ішчи�на, 
па�порот’, те�рен, йа�блун’а, йа�вір, йа�года, 
йа�сен. Зрідка  трапляються  мікротопоніми,  що  
співвідносяться  з  основами апелятивів 
ака�ц’ійа, виногра�д, гор’і�х, клен, мила�й, сли�ва, 
сосна�, топо�л’а, хміл’, чере�шн’а, йали�нка. Ще 
менше   мікротопонімів,   похідних від  основ 
на позначення трав: буд’а�к, вовчи�нец’, во-
лос’а�нка, кропи�ва, лопу�х, луце�рна, мох, ти�рса, 
шча�вил’ тощо.  

Багатою є мікротопонімія Потисся і на назви 
фауни, передусім лісових та степових видів 
тваринного світу. Найпоширенішими є лексе-
ми: борсук, буйвол, медвідь, віл, вовк, заєць, ко-
била, коза, корова, олень, свиня, собака, цап; 
ворона,  глухар, гуска, качка, сова, сорока, яст-
руб; бджола, комар; гадюка, жаба, рак. Напр.: 
Вовчи�ниц’ (л., Ол.), Вола�рниц’і (пас., З.), Глуха� 
(л., Н.), З’у�бр’і (пол., Л.П.), Пчоли�ник (п., Гор.), 
Свинны�й (зв., Бер.), Йа�стреблый (зв., М.). 

У мікротопонімії Потисся широко представ-

лені апелятиви на позначення антропогенних 
об’єктів. Значну групу серед них становлять 
топооснови, які вказують на спосіб освоєння 
земельних ділянок: зга�р’, зруб, обру�банец’, по-
горе�ный, пору�бишче, по�руб, сажени�к, черте�ж 
тощо. Ці назви, пов'язані із заселенням обсте-
жуваної території, освоєнням та обробітком 
площ, фіксують різні типи підсічного зем-
леробства: 1) вирубування та викорчовування 
лісу або чагарнику (По�руб, По�с’іч, 
Ру�бан’,Черти�на, Черт’і�ж), 2) спалювання зру-
баних дерев (Пале�ный, По�гар’, Поґо-
ры�ш,Чере�нишче), 3) прокопування «згарища» 
(Ко�пан’, Ко�панка), 4) корчування пнів та про-
чищування площ (Тере�бел’ка, Чишче�ник, Чеш-
чени�ц’а). З деякими відмінностями у значенні 
вони поширені на всіх слов'янських землях ( 
пор. пол. Раlenia, Posiecz, Trebisz; болг. Пожа-
рак, Горелка, Просека).  

Велику групу становлять назви, які виража-
ють відношення між об’єктами та людиною 
(відапелятивні, відособові, відантропонімні та 
відетнонімні).  

Серед відапелятивних менша кількість основ 
позначає антропогенні об'єкти або характер 
власності. Це мікротопоніми зі субстантивова-
ними основами даро�ваный, громадс’ко�йе, 
о�бчина, па�нс’кый, церкувно�йе, які вказують на 
громадську чи колективну власність.  

Порівняно невелику за обсягом групу стано-
влять і мікротопоніми на позначення способу 
використання землі. Вони представлені  лексе-
мами  город,  грядка, загорода, нива, пасовы, 
пригорода, поле, сад, ток, толока. Наприклад: 
Вели�ка Толо�ка (п., Р.П.), Д’іл’ни�ц’і (п., Пр.), 
Мала� Тока�рн’а (пас., Д.), При�города (п., Тіт.). 
Подібні назви трапляються і в матеріалах, зі-
браних дослідниками на Поділлі, Покутті, 
Пряшівщині та інших українських землях.   

Серед топоооснов, які вказують на людську 
діяльність, найпомітніше місце становлять на-
зви об'єктів, пов’язаних з  лісовою промислові-
стю (ко�лник, пол’і�нец’, с’і�йанкы), видобуванням 
солі, вугілля (солени�ц’а, соло�твино, у�глишча), 
харчовою промисловістю (капу�сник, му�книц’і, 
пшени�чишче), виробництвом   цегли   та   інших   
будівельних   матеріалів (карйе�р, пли�тный, ти-
ґла�рн’а), тваринництвом (волар’кы�, ле�жало,  
по�йниц’і, сто�йало,  уча�рник). 

Велика кількість мікротопонімів досліджу-
ваного ареалу пов'язана з назвами різних спо-
руд (господарських та побутових,  культових,  
фортифікаційних) та шляхів сполучень. Напри-
клад: Гати�шче, Да�мба, Переху�д, Пла�йик, Уву�з, 
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Чине�ник, Ши�нкы, Штрек, Монасты�р’, 
Стр’і�л’ниц’а,  Ту�маны (єврейське кладовище) 
та ін. 

Серед назв, що виникли за відношенням гео-
графічних мікрооб’єктів до інших об’єктів ви-
діляються кілька семантичних типів відапеля-
тивних та відтопонімних утворень, які вказу-
ють на розташування поселення, його загаль-
ний вигляд, розміщення житлових будинків, 
орієнтацію об'єкта в просторі тощо. Найпоши-
ренішими є мікротопоніми з атрибутивними 
компонентами, зокрема з вказівкою на проти-
лежні ознаки: Вели�ка ― Мала� У�гол’ка, Ви�рхн’ій 
― Ни�жн’ій За�верб, Горб ― Тот Бук, И�з’кый 
Д’іл ― Д’іл, Полу�нный ―  Те�мный Звур. На 
форму денотата вказували й назви предметів 
побуту, зокрема лексеми вила, граблі, коса, сід-
ло, фійовкы. 

Окремий тип становлять основи мікротопо-
німів, які вказують на давні способи вимірю-
вання площ, наділів, парцелювання землі: а) 
розмір площі та її величину (гата�р, голд); б) 
частину від цілого (кішта�р’ійа, мі�ра, та�бла); в) 
кордони чи межі земельних наділів (грани�ц’а, 
межа�, чова�); г) форму об’єкта (криву�л’а, круг, 
пере�ниц’, попе�рек,  тера�сы ); ґ) спосіб отри-
мання наділу його власником ( карпутла�ш, 
мыто�). 

Помітну групу серед мікротопонімів станов-
лять метафоричні назви, які виражають внут-
рішні властивості мікрооб’єктів. Наприклад: 
Бісова�н’а, Поґа�нс’кый, Сл’іпи�н’кый, Сумно�йе, 
Хитр’і�вн’а, Чо�ртове О�ко, Чорторы�йі.    

Порівняно високий відсоток основ, відобра-
жених у мікротопонімії Потисся, становлять 
апелятиви з первісним значенням особи. Вони 
вказують на відношення до етносів ( волох, 
єврей,   жид,   мазур,   німець,   поляк,  румын,   
татарин,   турок,   циган,   шваб); соціальний 
стан особи (дяк, король, пан, пуп, цар); на влас-
ника за родинними чи свояцькими стосунками 
(баба, дід, дядя). Напр.: Ба�бин Кут, Д’і�довиц’, 
Д’аку�с’кый Бе�рег, Тата�рс’кый Звур, Ци-
га�нс’кый По�тук.  

 Крім апелятивів, базою творення мікрото-
понімів виступають антропоніми і топоніми. 
Серед відантропонімних основ переважають  
прізвища,  прізвиська та імена людей, а серед 
відтопонімних ― гідроніми, ойконіми, ороні-
ми, що зазнавали трансонімізації. Перші утво-
рювалися від особових назв слов’янського, рі-
дше угорського, румунського та єврейського 
походження (Андрій, Антон, Берко, Блажик, 
Василь, Ильма, Іляш, Митя, Михайло, Олекса, 

Павло, Петро, Федя, Юра, Яцько; Анна, Марія, 
Олена, Орина).  Наприклад:  Джу�рджовый 
(зв.),  Миха�йлув Горб (па), Пла�хтова Зво�рина 
(л.), Сасину�с’ке (п.), Фи�д’ув Кут (п.). 

Частину мікротопонімів утворено від макро-
топонімних, ойконімних, мікротопонімних, гід-
ронімних основ. Макротопонімні основи відо-
бражені у назвах  Італ’йа�ншчина (частина села, 
пасовище), Ку�ба (кут села, де проживають ци-
гани), ойконімні у назвах Верте�пенс’кі Берегы� 
(пагорби), Дани�лус’ке, Копа�чанс’ке (поле) та ін. 
Найменшою є група мікротопонімів з гідронім-
ними основами, які походять від власних назв 
річок, ставів, потоків, струмків, джерел тощо. 
Наприклад: Ли�повец’ (ч.с.) < гідр.  Ли�повец’, 
По�л’ана (поле) < гідр. Пол’а�нс’кый.  

Серед мікротопонімів Потисся найуживані-
шими є назви, утворені морфологічним спосо-
бом, передусім суфіксальним (Бурсучи�ны, Кри-
вул’а�т,  Мли�нишча, Сухо�т’а, Йасино�виц’), 
префіксальним ( Зака�мін’, Межиболо�ты, Пуд-
чер’а�т’ ). Помітну групу становлять назви, 
утворені лексико-семантичним способом (поле 
Дубро�ва, криниця Вало�вы), морфоло-
го-синтаксичним, зокрема субстантивацією 
прийменниково-іменникових форм та прикмет-
никових словоформ (пас. Пуд горо�в, провул.  
Сливо�вый, вул. Ковба�сово), лекси-
ко-синтаксичним (прикметниково-
іменниковими словосполученнями зразка Ве-
ли�кый Хамни�к, Корол’у�с’ка Да�ча, Ропл’аны�й 
Коло�д’аз’, Чо�рный Л’іс. Мало чим відрізняють-
ся ці мікротопоніми від тих, які побутують в 
інших регіонах України, що ще раз переконує в 
їх спільнослов’янському походженні. Більшість 
таких топооснов належить  до східно-
слов’янських, але окремі з них мають південно-
слов’янські фонетичні особливості, наприклад: 
бз’а�нка, бри�шча, при�сл’іп, сла�тина, укы�рный. 
Поширені південнослов’янські елементи  в 
оронімічних назвах  Мн’ал, Осо�й, Прис’іа�н та 
ін.  

Питання мовної інтерференції у колі по-
стійного інтересу ономастів. Наприклад, у пра-
цях В.В. Німчука розглядаються стосунки ле-
ксики гуцульських та покутсько-буковинських 
говорів до південнослов'янської лексики. 
В. М. Ілліч-Світич, базуючись на фактах лек-
сичних паралелізмів і прийнявши за вихідний 
період карпатську міграцію частини північних 
слов'ян на південь, „дав переконливу етимоло-
гічну інтерпретацію словам, відомим у Карпа-
тах, Югославії та. Болгарії: берви, бердо, 
діл, грехіт, извор, полонина та ін.” [8, 
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с.81].  
Лексичні спільності в полісько-карпатсько-

південнослов'янських говорах досліджував М. І. 
Толстой. Деякі з них мають спільні ознаки з лек-
сикою інших українських говорів та літератур-
ної мови. Наприклад, карп. полонина — се-
рбохорв. планина; карп. сутки — сербо-
хорв. сутјеска (вузький перехід у горах); 
карп. подина — сербохорв. подина (настил-
ка під стіжком) тощо. 

Однак кожна мікросистема власних геогра-
фічних назв включає в себе, крім питомих лек-
сем, ще й значну кількість вкраплень не-
слов’янського походження. Вони є наслідком 
тісних контактів у певний історичний період на 
спільній території кількох мов, у яких найвира-
зніше відбувається взаємопроникнення лексич-
них одиниць у топонімії. 

Історія заселення Закарпаття, міграції, 
що мали місце на цій території, різнонаці-
ональний склад населення в період утво-
рення й формування топонімної системи 
краю, а також міжмовні контакти помітно 
позначилися на мікротопонімічній системі 
українського Потисся. 

Матеріалом цього дослідження послужили 
численні фіксації мікротопонімів у місцево-
му усному мовленні населення Хустщини та 
сусідніх районів (Тячівщини й Міжгірщини), 
меншою мірою ― свідчення писемних дже-
рел, зокрема відомої праці О. Петрова „Кар-
паторусскія межевыя названія изъ пол. ХІХ и 
изъ ХХ в.”, наукових топонімічних розвідок і 
словників вітчизняних та зарубіжних учених. 

Значну частину мікротопонімів українсь-
кого Потисся становлять запозичення з сусі-
дніх неслов’янських мов. Вони зосереджені 
головним чином у містах Хуст, Тячів і тих се-
лах, людність яких у Середньовіччі великою 
мірою складали угорці, німці (Вишково та його 
присілки, села Крива, Рокосово, Велятино, Сте-
блівка Хустського району та с. Німецька Мокра 
й деякі села Тячівського району) та румуни 
(с. Нанково, Нижнє Селище, Копашново, Дра-
гово, Забрідь, Вільшани Хустського району і 
населені пункти південної смуги Тячівського 
району). 

 Поряд з українцями, крім угорців та руму-
нів, жили цигани і євреї, а впродовж останнього 
століття і росіяни, які також залишили певні 
сліди у місцевій мікротопонімії. Взаємодія різ-
них топонімічних систем проявлялася через рі-
зні види запозичень. 

Розмежування топонімів Потисся на питомі і 

чужі здійснюємо, спираючись на дані апеляти-
вної лексики, її фонологічних, морфологічних 
та словотвірних ознак. 

При інтеграції іншомовних топонімічних на-
зв часто відбуваються зміни в основі слова, що 
затемнюють його етимологію: Бертил’у�ш, 
Ку�бур’іш, Сепеже�д’, Сни�вке, Ты�вкеш. Сприй-
няття таких і подібних назв як  іншомовних ви-
значається територіальними критеріями і зале-
жить від особливостей місцевого діалекту та 
від мовних контактів у відповідному регіоні. 

Кілька десятків топооснов є запозиченнями з 
інших мов, зокрема угорської та румунської.  

Мадяризми переважають серед відапелятив-
ної лексики на позначення : а) присілків, частин 
села, околиць (Вартага�з, Карповтла�ш, Ка-
са�рн’а, Кішпа�ллово, Кутла�ш, Пінґо�вы, Фе�неш, 
Фі�зеш), б) гідрооб’єктів (А�ллаш, Галашту�, 
Кі�машпотук, Ро�жаш, Се�решпотук), в) гірсь-
ких об’єктів (Бовт, Ва�ргед’, Кереге�д’, Копоци�н, 
Мо�ронгош, Сарги�д’, Фе�нгат),  г) полів, пасо-
виськ, садів (Анкли�жійа, Ві�лловивд’, Кі�реші, 
Н’і�реші).  

Кожна з іншомовних мікротопонімічних на-
зв фіксується в кількох населених пунктах і має 
певні фонетичні та морфологічні відмінності. 
Наприклад: Мад’а�рс’кый Ва�ґаш (лісосіка, Рок.), 
Ва�гаші (рідколісся, Дуб.), Го�рсаґ (вул., Ст.), 
О�рсаґ,  А�рсак (на Виноградівшині та Іршавщи-
ні).  

Найуживанішими в угорських запозиченнях 
є топооснови : вар< угор. vár ”замок”, гед’< 
угор. hedy „гора”, вивд’ < угор. vıldy „долина”, 
фі�зеш < угор. főzes „вербник”  та ін.  Більшість 
цих назв є етимологічно прозорими, бо збері-
гають ознаки мови, в якій виникли. Менше се-
ред мадяризмів слів із затемненою семантикою 
(Кі�блер, Мо�ронґош, Мошоро�н’). Очевидно, вони 
зазнали трансформації в українській мові.  

До мікротопонімів іншомовного походжен-
ня, які майже повністю освоїлися в українській 
топонімічній системі, належать складені назви, 
утворені від іншомовних варіантів особових 
імен та апелятивів: Бе�рец Фі�зеш,  Бе�чке Лаз, 
Е�рні Лаз, Мі�чов По�ток та ін. З’явившись на 
українському мовному ґрунті, такі мікротопо-
німи свідчать, що в період їх творення було кі-
лька мовних джерел, з яких місцеве населення 
поповнювало свій назвотворчий репертуар. 

У структурному плані  значна група мадяри-
змів ― це суфіксальні утворення (поширений 
формант-аs, -оs у назвах типу А�лмаш, 
Мод’оро�вш та складні чи складені назви (напр., 
Ди�ктемету, Чіжмоса�ра, Ц’і�ґанутцо, Петког-
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ра�д, Мо�чко Фі�зеш та под.). 
Значну групу мікротопонімів Потисся ста-

новлять запозичення з румунської мови, які 
поширені на території Потисся, заселеній укра-
їнцями та румунами, та в селах, у яких румуни 
вже давно не проживають.  

Серед румунізмів переважають назви гірсь-
ких об’єктів (Бли�дар’, Ґорґа�ны, Кы�чера, Мын-
чу�л, Скриде�й, Ти�мпа), полонин, пасовиськ 
(А�піц’ка, Біскезе�лы, Валатыче�ра, Лак, Ла-
ту�ндур, Лунджа�ска, Подешу�р, Сти�на), частин 
села, околиць (Валебо�лы, Валелуша�ны, Вале-
ма�лу, Вале�пр’ійі, Валеу�рпійі, Делешу�р, Лаш-
чо�ры, Лу�нка (Ло�нка), Лу�нкор’і, Роша�т, 
С’ір’іпату�ры, Фонтин’а�сы), рослинних маси-
вів (Бра�нишча, Брусту�ры, Кы�мшур, Си�гл’а, 
Фраси�ны), водних об’єктів (Бурку�т, Р’а�під’, 
Стри�мба, Чегри�ла, Чурґу�т). 

 Помітну групу запозичень з румунської мо-
ви становлять мікротопоніми з основами ва�ле, 
лак, лу�нка, ме�ґора, сти�на, що мають первісне 
„рельєфне” значення. Напр.: Вели�ка― Мала� 
Лу�нка, Пудме�ґора, Пудпле�ша, Прица�ринок, 
Стинишо�ра тощо. 

Менше представлені слов’янські за похо-
дженням назви, які зазнали часткової фонетич-
но-морфологічної адаптації з боку румунської 
мови. Це виявляється у тому, що до 
слов’янського кореня додавалась румунська 
основа чи формант, найчастіше постпозитив-

ний артикль чи суфікс (–ора (-оарэ) та ін.). На-
пр.: Кічере�лы, Чо�рна Ри�па, Тарночо�ра, Точи�лы.  

Окремим видом міжмовної адаптації у зака-
рпатській топоніміці є словотворча адаптація, 
тобто заміна в мікротопонімі  його словотвір-
ного оформлення. Припускаємо, що румунсь-
кий суфікс -ешть за співзвучністю увійшов у 
асоціативні зв’язки з слов’янським афіксом –
ищі, про що свідчить назва Ста�нишчі 
(пор. рум. Станешть) та под.  

Чимало мікротопонімів уживається з румун-
ським означеним артиклем чоловічого роду 
(у)л, який став оронімічним суфіксом: Бра�дул, 
Бу�штул, Валеву�ндул, Ру�нкул, Скунду�л.  

Характерним є те, що переважна більшість 
румунізмів утворена суфіксальним (рідше пре-
фіксальним) способами (Ґрун’а�ц’і, Лупша�т, 
Р’а�підник, Залупи�тр’а, Заси�гла). Тут поширені 
і складні утворення типу Балтапа�чка,  Валент-
ро�са, Лу�нкопоток тощо.  

Отже, це давній пласт закарпатської мікро-
топонімії формувався при взаємному впливові 
кількох мовних систем. Семантично непрозо-
рих та спірних щодо первісного значення топо-
основ серед назв Потисся небагато. Наприклад: 
глими�йі,  ґурне�т, кайта�, карта�й, клопе�т, тур-
те�лы та ін. Очевидно, подальші дослідження 
історичних пам’яток цього краю дозволять нам 
розкрити етимологію назв та умови входження 
їх  у місцевий ономастикон. 

Умовні скорочення 
б. ― болото; в. ― вершина; вод. ― водоспад; г. ― 

гора; зап. ― западина; зв. ― звір; зс. ― зсув; к. 
― крутіль, вир; кр. — криниця; л. ― ліс; лу — 
луки; м.дж. ― мінеральне джерело; па — па-
горб; пас. ― пасовисько; п.— поле; пол. ― по-
лонина; пр. ― присілок; р. ― річка; рі ― рівни-
на; сі — сінокіс; ск. ― скеля; стр. ― струмок; ч. 
с. — частина села; я ― яр. 

*У статті подаються скорочення назв населених 
пунктів Хустського, Тячівського, Міжгірського 
та інших районів Закарпаття: Бер. ― Березово, 
Бор. ― Бороняво, Б. ― Буштино, В. ― Вільша-
ни, Вел. ― Велятино, Вон. ― Вонігово, Г. ― 

Горінчево, Гор. ― Городилово (Зарічне), Д. ― 
Данилово, Др. ― Драгово, Дуб. ― Дубове, 
Зал. ― Залом, З. ― Золотарево, Із. ― Іза, 
Коп. ― Копашново, Кол.― Колодне, Кр. ― 
Крива, Л. П. ― Липецька Поляна, Лип. ― Ли-
повець, Лоз. ― Лозянське, М. ― Монастирець, 
Н. ― Нанково, Н. Б. ― Нижній Бистрий, 
Н. М. ― Німецька Мокра, Н. С. ― Нижнє Се-
лище, Нер. ― Нересниця, Ол. ― Олександрівка, 
Пр. ― Присліп, Рок. ― Рокосово, Р. П. ― Русь-
ке Поле, Ст. ― Стеблівка, Тіт. ― Тітківці, Тер. 
― Тересва, Тюш. ― Тюшка, Ш. Л. ― Широкий 
Луг. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖІНОЧИХ ІМЕН СЛОВ’ЯНСЬКОГО 
ПОХОДЖЕННЯ У ХХ СТОЛІТТІ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

Нас зацікавило функціонування одного з 
важливих шарів сучасного чеського іменникá – 
слов’янських автохтонних імен (далі в тексті – 
САІ) протягом ХХ ст. Термін «слов’янське ав-
тохтонне ім’я» вживаємо у значенні, прийнято-
му в сучасній українській антропоніміці: «Ім’я 
праслов’янського походження або утворене пі-
зніше, вже в антропонімії того чи іншого конк-
ретного слов’янського народу, на споконвічно 
слов’янському мовному грунті» [1, с. 13]. Стат-
тя базується на нових даних, раніше недоступ-
них антропонімістам. Вони вміщені на офіцій-
ному сайті Міністерства внутрішніх справ Че-
ської Республіки в інтернеті (www.mvcr.cz). Це 
надійне джерело. Ним активно починають ко-
ристуватися і чеські антропонімісти. Напри-
клад, ці дані залучені до аналізу сучасних імен 
у словнику власних особових імен Милослави 
Кнаппової «Jak se bude vaše dítě jmenovat?» 
[4]. Із цього сайту ми використовуємо списки 
100 найпоширеніших у ХХ ст. жіночих власних 
особових імен; списки імен новонароджених 
дівчаток у Чеській Республіці за останнє деся-
тиріччя ХХ ст., списки імен новонароджених 
дівчаток за 2001 і 2002 роки, списки кількості 
носіїв імені. Цифрові дані із цих списків вико-
ристано при аналізі в тексті, а також опрацьо-
вано у вигляді додатків, уміщених у кінці стат-
ті. 

Нам уже доводилось говорити про функ-
ціонування чеських чоловічих імен 
слов’янського походження у ХХ столітті [2; 
3]. Розгляд ситуації з жіночими іменами 
слов’янського походження вимагає окремої 
розмови, оскільки в цій групі в останнє де-
сятиріччя ХХ ст. відбулися кардинальніші 
зміни, ніж у групі чоловічих імен 
слов’янського походження. 

У сучасному чеському антропоніміконі на-
явні елементи як давньої спільнослов’янської 
єдності, так і нашарування пізніших епох. Най-
відчутніші зміни відбулися під впливом прийн-
яття християнства. Християнські та слов’янські 
автохтонні імена й зараз становлять базу сучас-
ного списку власних особових імен. 

У сучасному чеському іменному репертуарі 

наявні – як офіційні варіанти – слов’янські ав-
тохтонні імена двох типів: а) імена-композити; 
б) одноосновні імена (відкомпозитного і віда-
пелятивного походження). Кількісно найзнач-
нішу групу САІ, вживаних у чеській мові, ста-
новлять імена-композити.  

За підсумком кількості носіїв у ХХ ст. у 
список 100 найпоширеніших жіночих імен по-
трапила низка САІ. Серед них знаходимо такі 
(для порівняння кількості носіїв указуємо й 
імена, які зайняли 1-ше і 100-те місця): 

Таблиця 1 
№ 
з/п Ім’я Кількість 

носіїв 
1. Marie 377948 
6. Věra 138791 
9. Jaroslava 101331 
11. Ludmila 98103 
15. Zdeňka 84735 
17. Jarmila 79595 
21. Božena 70196 
24. Vlasta 63597 
28. Libuše 52987 
31. Dana 52569 
36. Miroslava 46449 
39. Milada 38132 
46. Zdenka 34414 
50. Miloslava 27579 
51. Milena 27579 
53. Radka 26393 
57. Miluše 24794 
62. Květoslava 22645 
65. Stanislava 21479 
67. Naděžda 20118 
70. Drahomíra 19175 
71. Vladimíra 19050 
72. Danuše 18487 
81. Bohumila 12621 
83. Blažena 11025 
84. Ladislava 10428 
86. Vendula 10163 
88. Květa 9227 
90. Květuše 8225 
99. Václava 6918 
100. Natálie 6885 

Разом із тим аналіз найуживаніших протя-
гом ХХ ст. чоловічих і жіночих слов’янських 
автохтонних імен показує, що пік популярності 
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більшості з них припадає на середину століття. 
Щоправда, аналізи графіків деяких імен пока-
зують, що їхня популярність не була миттєвою 
чи короткочасною, вона трималася протягом 
кількох десятків років ХХ століття. 

Наприкінці ХХ ст. популярність деяких САІ 
із вищенаведеного списку (Табл. 1) на фоні всіх 
імен (і САІ, і християнських, і недавно запози-
чених із інших антропонімій) поступово спадає. 
І хоча всі ці імена ще знаходяться у списку 
найбільш уживаних у Чеській Республіці чоло-
вічих і жіночих імен станом на 22.04.2002 р., 
вони утримуються в групі лідерів завдяки пред-
ставникам старших поколінь. 

У списку кількісного вживання імен (і САІ, і 
християнських, і недавно запозичених із інших 
антропонімій), наданих у Чеській Республіці 
хлопчикам і дівчаткам, які народилися з 
01.01.1991 до 31.12.2000 р. найбільш уживані 
САІ (Vojtěch, Václav, Jaroslav, Miroslav, Radek, 
Ladislav, Zdeněk) уже перемістилися у другу і 
третю десятку, а жіночі (Vendula, Radka, Věra) 
зайняли місця у четвертій і п’ятій десятці. Як 
видно із списку чоловічих і жіночих імен дітей, 
народжених у Чеській Республіці з 01.01.1991 
до 31.12.2000 р. в кількості 1000 осіб і більше 
(стан на 28.02.2001 р.), 7 популярних протягом 
ХХ ст. чоловічих імен слов’янського похо-
дження уже не належать до групи лідерів 
(Milоslav, Vlastimil, Miloš, Lubomír, Bohumil, 
Bohuslav, Vladislav). Змінився і порядок розта-
шування найбільш уживаних імен. 

Ще більш кардинальні зміни порівняно із 
списком найуживаніших протягом ХХ ст. імен 
відбулися у списку імен дівчаток, народжених 
протягом останнього десятиріччя ХХ ст. У 
слов’янських автохтонних імен у списку ліде-
рів з’явилися цілком інші імена: Vendula (1 мі-
сце серед САІ), Radka (2-ге), Miroslava (4-те). 
Ім’я Věra з першого місця перейшло на третє. 
Zdeňka i Ludmila помінялися місцями: тепер 
займають відповідно 5 і 6 місця. 7 місце за-
йняло ім’я Dana. Решта популярних протягом 
ХХ ст. жіночих імен (Jaroslava, Jarmila, 
Božena, Vlasta, Libuše, Milada, Zdenka, 
Miloslava, Milena) свої позиції втратили і в 
список популярних в останнє десятиріччя 
ХХ ст. (для іменування новонароджених) уже 
не потрапили. 

Списки найбільш поширених імен можуть 
багато сказати про те, що відбувається у групі 
лідерів, у т.ч. про зміну уподобань батьків, пе-
рестановку імен у межах групи і т.ін. Але вони 
не в змозі повністю зафіксувати, хто йде на 

зміну іменам-лідерам, які починають втрачати 
позиції, особливо, якщо це імена з другого і 
третього ешелонів. 

Однак слід визнати, що втрата лідерства пе-
вними САІ не означає втрати позиції цієї групи 
в чеському іменникý. Як відзначає Милослава 
Кнаппова, слов’янські імена становлять 30–
35 % від загальної кількості імен, що вжива-
ються у чехів. І хоча репертуар імен міняється, 
співвідношення між слов’янськими і не-
слов’янськими іменами упродовж останніх 60 
років не змінюється [4, с. 69–70]. 

Серед 69 найпоширеніших імен дівчаток (у 
кількості 1000 носіїв і більше), народжених у 
Чехії протягом останнього десятиріччя ХХ ст. 
знаходимо 7 імен слов’янського походження (в 
аналогічній групі серед 57 найпоширеніших 
імен хлопчиків наявні 14 імен слов’янського 
походження), зокрема: Vendula (37 місце у 
списку), Radka (43), Věra (60), Miroslava (61), 
Zdeňka (64), Ludmila (65), Dana (67). Оскільки 
кожне десятиліття вносить свої корективи сто-
совно популярності і поширеності тих чи ін-
ших імен, про дальшу динаміку цих імен і їх 
місце в загальному чеському іменникý можна 
буде впевненіше говорити лише згодом. 

Загалом в останнє десятиріччя ХХ ст. (з 
01.01.1991 до 31.12.2000 р.) дівчаткам було 
надано понад 70 слов’янських автохтонних 
імен, які мали 5 носіїв і більше (у групі хлоп-
чиків таких імен – понад 90). Звичайно, у кіль-
кісному аспекті ці імена різняться. Наприклад, 
Vladimíra – станом на 22.04.2002 р. у Чеській 
Республіці було 19071 носій цього імені, а за 
період з 01.01.1991 до 31.12.2000 р. народило-
ся 306 носіїв, що становить 1,6 % від загальної 
кількості носіїв цього імені; Vladislava – 
5061·86·1,7%, Vlaďka – 59·29·49 %. Разом із 
тим на основі даних таблиці (Додаток 1) певні 
тенденції все ж помітні. Свої позиції значною 
мірою утримують імена Dana (1090 носіїв за 
останнє десятиріччя = 2,1 % від загальної кі-
лькості цього імені у країні), Jaroslava (912 
носіїв = 0,9 %), Ludmila (1156 носіїв = 1,2 %), 
Miroslava (1233 носії = 2,64 %), Věra (1298 но-
сіїв = 0,9 %), Zdeňka (1171 носій = 1,37 %). У 
групі лідерів перебувають імена Vendula (3263 
носії = 33,4 %) і Radka (2415 носіїв = 9,2 %). 
Як побачимо далі, вищеперелічені 8 імен у 
2001–2002 рр. щороку мали приблизно по од-
наковій кількості носіїв кожне (Dana: 49 у 
2001 р. і 45 – у 2002 р.; Jaroslava: 45 – у 
2001 р. і 47 – у 2002 р., Věra: 67 у 2001 р. і 63 – 
у 2002 р. і т. д.). Можливо, ці імена виявляють 
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тенденцію до стабільного уживання протягом 
тривалого часу. 

Значна відсоткова частка кількості носіїв 
багатьох імен дівчаток, народжених в останнє 
десятиріччя ХХ ст., у загальній кількості носі-
їв імені показує, що зниження кількості ужи-
вання деяких імен-лідерів (Blažena – 0,3 %, Bo-
humila – 0,6 %, Božena – 0,23 %, Drahomíra – 
0,4 %, Jarmila – 0,5 %, Květa – 1,84 %, Kvě-
toslava – 0,53 %, Květuše – 0,22 %, Ladislava – 
1,43 %, Libuše – 0,5 %, Ludmila – 1,2 %, Milada 
– 0,55 %, Milena – 1 %, Miloslava – 0,5 %, 
Naděžda – 0,6 %, Stanislava – 1,6 %, Vlasta – 
0,4 %, Zdenka – 0,57 %) значною мірою компе-
нсується за рахунок зростання кількості бага-
тьох імен, які раніше перебували «в тіні». На-
приклад, маємо значну кількість імен новона-
роджених (останнє десятиріччя ХХ ст.), які 
становлять від 2 до 30 % від загальної кількос-
ті кожного з цих імен у Чехії: Bohdana (3,6 %), 
Dana (2,1 %), Danica (2,8 %), Doubravka (13 %), 
Lada (10,5 %), Lída (11,5 %), Milana (2,44 %), 
Mirka (12 %), Miroslava (2,64 %), Naďa (5,12 %), 
Nadia (23 %), Radana (4 %), Radka (9,2 %), 
Slavka (30 %), Světlana (3,96 %), Vendula 
(33,4 %), Vendulka (4 %), Vladana (2,5 %), 
Vladěna (24,2 %), Vlaďka (49 %), Zdena (3 %), 
Zdislava (9,8 %), Zlata (7,6 %), Zlatica (2,4 %), 
Zora (2,8 %). 

Разом із тим слід сказати, що майже всі 29 
жіночих САІ (за винятком Blažena), які увійшли 
у список 100 найпоширеніших жіночих імен за 
підсумком носіїв у ХХ ст. (див. табл. 1) з тією 
чи іншою кількістю уживань залишаються у 
списку імен новонароджених у перші роки 
ХХІ ст.  

Таблиця 2 
Ім’я Кількість новонароджених 

у 2001 р. 
Vendula 385 
Radka 93 
Věra 67 
Ludmila 67 
Zdeňka 62 
Miroslava 54 
Dana 49 
Jaroslava 45 
Jarmila 24 
Milena 20 
Libuše 19 
Stanislava 14 
Květa 12 
Miloslava 11 
Zdenka 10 
Vladimíra 10 
Vlasta 9 

Ім’я Кількість новонароджених 
у 2001 р. 

Milada 9 
Miluše 9 
Květoslava 9 
Václava 8 
Božena 6 
Bohumila 6 
Ladislava 6 
Naděžda 5 
Drahomíra 3 
Danuše 2 
Květuše 1 
Blažena 0 

 
Таким чином, колишні імена-лідери 

(Stanislava, Libuše, Vlasta, Miloslava, Květa, 
Václava та ін.), хоч і втратили свої позиції, усе 
ж присутні у списку слов’янських автохтонних 
імен, якими в Чехії називають дітей на початку 
ХХІ ст. Імена Vendula, Radka, Věra, Ludmila, 
Zdeňka, Miroslava, Jaroslava, Dana залиши-
лися лідерами серед САІ і в наступному 2002 р. 
Стосовно ж інших спостерігаємо звичну карти-
ну короткотривалої зміни популярності того чи 
іншого імені в межах одного-двох років; вони 
або виходять із річного списку (тобто протягом 
року ними не називають дітей), або поверта-
ються в нього, або міняються за кількістю вжи-
вань місцями у списку з іншими іменами. 

На основі аналізу матеріалу можна зробити 
такі висновки. Останнє десятиріччя ХХ  ст. у 
чеській антропонімії стало періодом, коли 
окреслилися певні тенденції у зміні уподобань 
батьків при виборі імені. Стосується це різних 
за походженням імен, у тому числі й групи 
САІ. Це десятиліття стало ніби рубежем між 
двома століттями. Якщо говорити про найпо-
пулярніші імена, то у групі САІ і серед чолові-
чих, і серед жіночих імен відбувається часткова 
зміна імен-лідерів. Разом із тим цей час (одне 
десятиріччя) – явно недостатній період, щоб 
побачити чіткі контури цієї тенденції як стосо-
вно кожної групи, так і деяких конкретних 
імен. Цілком може статися, що після спаду по-
пулярності в останнє десятиліття ХХ ст., у на-
ступні десятиліття ХХІ ст. деякі САІ виявлять 
тенденцію до зросту кількості називань.  

Існує також група жіночих САІ, які, хоч і кі-
лькісно дещо зменшили своє щорічне вживан-
ня, все-таки змогли втримати свої позиції: 
Dana, Ludmila, Miroslava, Věra, Zdeňka ма-
ють понад 1000 носіїв кожного з цих імен за 
десятиріччя, Jaroslava – понад 900. Виразни-
ми лідерами у зростанні популярності серед 
жіночих САІ стали імена Vendula і Radka. 
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Додаток 1 
СПИСОК СЛОВ’ЯНСЬКИХ АВТОХТОННИХ ІМЕН, НАДАНИХ У ЧЕСЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ ДІВЧАТКАМ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ ВІД 01.01.1991 ДО 31.12.2000 Р. 

(у кількості 5 носіїв і більше) 
У графі 1 вказане ім’я, у графі 2 – кількість 

усіх носіїв цього імені у Чеській Республіці 
станом на 22.04.2002 р., у графі 3 – кількість 
носіїв даного імені, які народилися в останнє 
десятиріччя ХХ ст. (від 01.01.1991 до 
31.12.2000 р.), у графі 4 вказано відсоткову 
(у %) частку імен новонароджених в останнє 
десятиріччя ХХ ст. стосовно загальної кількості 
носіїв імені. 
1 2 3 4 
Běla 1513 27 1,8% 
Blažena 11326 35 0,3% 
Bohdana 1882 68 3,6% 
Bohumila 12818 71 0,6% 
Bohumíra 737 5 0,68% 
Bohuslava 6426 38 0,6% 
Božena 72261 166 0,23% 
Bronislava 4470 60 1,34% 
Dana 52568 1090 2,1% 
Danica 249 7 2,8% 
Danuše 18577 38 0,2% 
Dobromila 1567 11 0,7% 
Doubravka 207 27 13% 
Drahomíra 19406 80 0,4% 
Drahoslava 4387 22 0,5% 
Drahuše 1360 5 0,37% 
Jarmila 80590 420 0,5% 
Jaromíra 3517 18 0,5% 
Jaroslava 101920 912 0,9% 
Květa 9286 171 1,84% 
Květoslava 22921 122 0,53% 
Květuše 8354 18 0,22% 
Lada 5225 547 10,5% 
Ladislava 10456 149 1,43% 
Liběna 643 10 1,56% 
Libuše 53586 266 0,5% 
Lída 78 9 11,5% 
Lidmila 4109 12 0,3% 
Ljuba 448 8 1,8% 
Luďka 395 6 1,5% 
Ludmila 99583 1156 1,2% 
Milada 38849 212 0,55% 
Milana 574 14 2,44% 

1 2 3 4 
Milena 27704 286 1% 
Miloslava 29153 153 0,5% 
Miluše 24986 223 0,9% 
Mirka 878 105 12% 
Miroslava 46649 1233 2,64% 
Naďa 2010 103 5,12% 
Naděžda 20192 126 0,6% 
Nadia 26 6 23% 
Radana 1680 68 4% 
Radka 26299 2415 9,2% 
Radmila 4790 61 1,27% 
Radomila 527 7 1,3% 
Radomíra 1886 10 0,53% 
Radoslava 1450 10 0,7% 
Slavěna 277 5 1,8% 
Slavka 67 20 30% 
Slavomíra 500 7 1,4% 
Stanislava 21585 336 1,6% 
Svatava 4863 81 1,67% 
Světla 618 5 0,8% 
Světlana 3614 143 3,96% 
Václava 6935 131 1,9% 
Věnceslava 1773 6 0,3% 
Vendula 9770 3263 33,4% 
Vendulka 1385 56 4% 
Věra 140109 1298 0,9% 
Viera 2507 13 0,5% 
Vítězslava 1286 8 0,6% 
Vladana 468 12 2,5% 
Vladěna 562 136 24,2% 
Vladimíra 19071 306 1,6% 
Vladislava 5061 86 1,7% 
Vlaďka 59 29 49% 
Vlasta 64769 271 0,4% 
Zdena 3916 117 3% 
Zdenka 34802 197 0,57% 
Zdeňka 85415 1171 1,37% 
Zdislava 897 88 9,8% 
Zlata 2567 195 7,6% 
Zlatica 416 10 2,4% 
Zlatušе 1873 31 1,66% 
Zora 1734 48 2,8% 
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Додаток 2 
ГРАФІКИ ВЖИВАННЯ ЖІНОЧИХ ІМЕН СЛОВ’ЯНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 

У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ПРОТЯГОМ ХХ СТОЛІТТЯ 
У всіх графіках по вертикалі цифрами позначено кількість новонароджених носіїв імені, 

по горизонталі – роки.  
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6
R 1
9 6
1
R 1
9 6
6
R 1
9 7
1
R 1
9 7
6
R 1
9 8
1
R 1
9 8
6
R 1
9 9
1
R 1
9 9
6
R 2
0 0
1

 

Ім'я VĚRA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

R 1
9 0
1
R 1
9 0
6
R 1
9 1
1
R 1
9 1
6
R 1
9 2
1
R 1
9 2
6
R 1
9 3
1
R 1
9 3
6
R 1
9 4
1
R 1
9 4
6
R 1
9 5
1
R 1
9 5
6
R 1
9 6
1
R 1
9 6
6
R 1
9 7
1
R 1
9 7
6
R 1
9 8
1
R 1
9 8
6
R 1
9 9
1
R 1
9 9
6
R 2
0 0
1
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Ім'я KVĚTA

0
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325

R 1
9 0
1
R 1
9 0
6
R 1
9 1
1
R 1
9 1
6
R 1
9 2
1
R 1
9 2
6
R 1
9 3
1
R 1
9 3
6
R 1
9 4
1
R 1
9 4
6
R 1
9 5
1
R 1
9 5
6
R 1
9 6
1
R 1
9 6
6
R 1
9 7
1
R 1
9 7
6
R 1
9 8
1
R 1
9 8
6
R 1
9 9
1
R 1
9 9
6
R 2
0 0
1

 

 Ім'я VENDULA

0
40
80

120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560

R 1
9 0
1
R 1
9 0
6
R 1
9 1
1
R 1
9 1
6
R 1
9 2
1
R 1
9 2
6
R 1
9 3
1
R 1
9 3
6
R 1
9 4
1
R 1
9 4
6
R 1
9 5
1
R 1
9 5
6
R 1
9 6
1
R 1
9 6
6
R 1
9 7
1
R 1
9 7
6
R 1
9 8
1
R 1
9 8
6
R 1
9 9
1
R 1
9 9
6
R 2
0 0
1
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Ім'я MIROSLAVA

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200

R 1
9 0
1
R 1
9 0
6
R 1
9 1
1
R 1
9 1
6
R 1
9 2
1
R 1
9 2
6
R 1
9 3
1
R 1
9 3
6
R 1
9 4
1
R 1
9 4
6
R 1
9 5
1
R 1
9 5
6
R 1
9 6
1
R 1
9 6
6
R 1
9 7
1
R 1
9 7
6
R 1
9 8
1
R 1
9 8
6
R 1
9 9
1
R 1
9 9
6
R 2
0 0
1

 

Ім'я RADKA

0
150
300
450
600
750
900

1050
1200
1350
1500
1650
1800

R 1
9 0
1
R 1
9 0
6
R 1
9 1
1
R 1
9 1
6
R 1
9 2
1
R 1
9 2
6
R 1
9 3
1
R 1
9 3
6
R 1
9 4
1
R 1
9 4
6
R 1
9 5
1
R 1
9 5
6
R 1
9 6
1
R 1
9 6
6
R 1
9 7
1
R 1
9 7
6
R 1
9 8
1
R 1
9 8
6
R 1
9 9
1
R 1
9 9
6
R 2
0 0
1

 

Lyubov Ostash 
FUNCTIONING OF FEMININE NAMES OF THE SLAVONIC ORIGIN 

IN CZECH REPUBLIC IN XX C. 
In XX c. 29 feminine Slavonic names are included in the list of one hundred most wide-spread Czech 

feminine names. At the same time the last decade of XX c. in Czech anthroponomy becomes a period, 
where some tendencies in changing parents' inclinations to choose name, were drawn. Change of names-
leaders is taken place partially among masculine as well as feminine names. Nevertheless the former 
names-leaders (Stanislava, Libuše, Vlasta, Miroslava, Květa, Václava and the others) have lost their posi-
tions, but they are still present in the list of Slavonic names, which are used to call children in the begin-
ning of XXI c. Vendula and Radka have become leaders in increasing popularity among Slavоnic femi-
nine names. 
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Oleg Ślusar  
ББК 81.411.1-314 
УДК 811.161.2’373.232 

INTERFERENCJE JĘZYKOWE W HISTORYCZNYCH ANTROPONIMACH CZERNIOWIEC (NA PRZYKŁADZIE KSIĄG METRYKALNYCH PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ  
Z LAT 1777-1869) 

Zastosowanie metody historyczno-porówna-
wczej w opisie nazwisk pozwala ukazać w jakim 
stopniu badane antroponimy są rezultatem 
ewolucji, w jakim zaś – interferencji 
współistniejących języków poszczególnych 
narodowości zaludniających teren Czerniowiec. 
Bowiem  kaŜdy z trzech tomów analizowanych 
ksiąg metrykalnych przedstawia pewien okres 
dziejów, ujawnia równieŜ sytuację demograficzną 
tego miasta.  

Jak słusznie zauwaŜa B. Czopek-Kopciuch: 
„Podstawowym warunkiem zaistnienia 
interferencji językowej jest kontakt dwu [lub 
więcej – komentarz własny] języków” [4, 34]. W 
Czerniowcach taki kontakt był i jest bezpośredni, 
poniewaŜ sąsiadowali ze sobą i wciąŜ sąsiadują 
ludzie posługujący się dwoma, trzema, a czasami i 
czterema róŜnymi językami. Stopniowe 
osadnictwo polskie na Bukowinie chociaŜ było 
nieco starsze od niemieckiego, to w porównaniu z 
rumuńskim czy ukraińskim, jest ono 
nawarstwianiem języka i gwar poszczególnych 
polskich grup przesiedleńczych na starszą warstwę 
językową i gwarę wcześniej osiadłych tu Polaków. 
Bezwzględną większością (od 60 do 75 %) w 
Czerniowcach byli śydzi powodowało to, Ŝe 
członkowie tej grupy językowej musieli 
posługiwać się kodem językowym innej grupy 
(przynajmniej w oficjalnym korzystaniu), czyli 
językiem państwowym (niemieckim po 1775 
roku). Wynikiem tego stała się mieszanka języka 
niemieckiego i języka jidisz – zmodyfikowana 
gwara czerniowiecka społeczności Ŝydowskiej, 
odbywało się to poprzez transfer elementów 
jednego języka (niemieckiego) do drugiego 
(jidisz).  

Germanizacja języka dotknęła równieŜ akta 
urzędnicze, w tym równieŜ polską warstwę 
antroponimiczną. MoŜemy mówić o przejawach 
odstępstw od normy języka (w tym wypadku 
polskiego) pod wpływem innego języka (np. 
niemieckiego, ukraińskiego czy rumuńskiego). 
„Do interferencji dochodzi w obrębie uŜycia 

(stosowania) języka (czyli parole w rozumieniu de 
Saussure′a), zaś zapoŜyczenie jako rezultat 
językowego procesu integracji jest faktem systemu 
językowego (czyli langue). ZapoŜyczenie jest 
makro-diachronicznie stwierdzanym rezultatem 
wobec interferencji jako synchronicznie 
obserwowalnego zjawiska kontaktu językowego, 
które jednak samo przedstawia proces mikro-
diachroniczny” [4, 34]. Niniejsza analiza będzie 
dotyczyła historycznych kontaktów językowych. 
Pomocą będzie słuŜyła onomastyka porównawcza, 
w której analiza porównawcza będzie dotyczyła 
nazw własnych jako elementu danego systemu 
onimicznego czy jego poszczególnych segmentów 
bądź całego systemu w obrębie języków 
pokrewnych (słowiańskich) lub niepokrewnych 
(przewaŜnie romańskich i germańskich), będzie 
obejmowała szerokie pole badawcze, 
uwzględniając frekwencyjny, temporalny oraz 
lokalizacyjny wymiar systemu onimicznego i jego 
aspekty komunikacyjny, pragmatyczny [por. 1]. 
OtóŜ, społeczność polska integrowała się w 
środowisku wielokulturowym Czerniowiec nie 
tylko pod względem kulturowym, socjalnym, 
politycznym, wyznaniowym, ale równieŜ 
językowym. Była to spontaniczna forma 
naturalnego bilingwizmu, lub raczej 
polilingwizmu, zwłaszcza na terenie samego 
miasta stołecznego Czerniowiec.  

Przedmiotem niniejszego artykułu będą 
interferencje w nazwiskach. Według definicji 
K. Rymuta „Nazwisko to nazwa własna, 
dziedziczne określenie człowieka, które przechodzi 
z ojca, niekiedy teŜ z matki na dziecko” [11, 143], 
ale nazwisko to teŜ nazwa osobowa oficjalna, 
rodzinna i stabilna. 

Integracja gramatyczna języka polskiego z 
resztą „języków Czerniowiec” polega na przejęciu 
morfemów fleksyjnych i słowotwórczych oraz 
naśladowaniu jedynie kategorii gramatycznej. Jej 
podstawę stanowią zapoŜyczenia leksykalne oraz 
tłumaczenia derywatów i compositów. Istotnym 
jest wyróŜnienie wg B. Czopek-Kopciuch 
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zapoŜyczeń [4, 36] zewnętrznych (przejęcie 
obcych morfemów) oraz zapoŜyczeń 
wewnętrznych (strukturalnego naśladowania 
obcych wzorców i procesów za pomocą własnego 
materiału). WyraŜa się ono nie tylko w 
zapewnionych przez kontakt zmianach typów 
słowotwórczych – modeli słowotwórczych i 
fleksyjnych, ale równieŜ w zmianie ich funkcji i 
częstości uŜycia. W wyniku tego powstają 
przesunięcia struktury w obrębie poszczególnych 
kategorii językowych, w ramach których dochodzi 
do oddziaływania funkcji struktur własnych i 
zapoŜyczonych.  

Polscy oraz niemieccy onomaści rozróŜniają 
trzy podstawowe typy interferencji. Wszystkie 
elementy mogą być transferowane w formie 
analizowanej (poszczególne elementy muszą być 
dopasowane do schematów słowotwórczych lub 
syntaktycznych języka-biorcy); wszystkie 
elementy mogą być oddawane przez rozszerzenie 
znaczenia (tłumaczenie dokładne, tłumaczenia 
częściowe, nowotwory utworzone na podstawie 
stosunków kulturowych): niektóre elementy są 
transferowane, inne są przekazywane środkami 
własnego języka (w efekcie powstają twory 
mieszane typu: transfer pnia + rodzimy sufiks1; 
tłumaczenie pnia + transfer sufiksu; ten sam 
element jest transferowany i tłumaczony). Przez 
integrację językową rozumiem komunikacyjne 
przejście jednostki językowej z jednego systemu 
językowego do drugiego. Antroponimiczna 
integracja jest częścią dynamicznego ogólnego 
procesu integracji dzięki któremu antroponimy 
jednego systemu językowego (polskiego) 
adaptowane są do innego (niemieckiego, 
ukraińskiego), w wyniku tego powstają substraty 
polsko-niemieckie oraz polsko-ukraińskie są one 
ściśle powiązane z identyfikowanym obiektem. „W 
następstwie uwarunkowań społecznych kontaktu 
dwu (lub więcej) narodów tworzy się kanał 
komunikacji warunkujący intensywność, wymiary, 
szybkość, rozprzestrzenianie się geograficzne, 
czasowe i społeczne czynniki procesu substytucji. 
PowyŜsza teoria dotyczy kontaktów dwu języków 
istniejących obok siebie na tym samym terenie” [4, 
38]. Proces ten jest dynamiczny i długotrwały, 
rozpatrywać go naleŜy biorąc pod uwagę 
następujące czynniki: uwzględnienie granic 
między zakresem leksyki apelatywnej i proprialnej, 
                                                 
1 W analizowanym materiale pojawiają się tego typu nazwy 
własne są to nazwiska Ŝydowskie: Suchostawer, Mościsker – 
pień nazwiska jest polski (słowiański), natomiast sufiks -er 
został transferowany z języka niemieckiego.   

dotyczy to językowych zjawisk substytucji oraz 
aspektu socjolingwistycznego realizacji 
odpowiednich nazw własnych. 

Na podstawie opracowań badaczy polskich i 
ukraińskich postanowiłem podzielić wyniki 
integracji języka polskiego z innymi „językami 
Czerniowiec” na róŜne poziomy językowe: 
substytucja2 graficzno-fonologiczna (przyswojenie 
obcych zjawisk fonetycznych [6, 161] widocznych 
w grafii), morfologiczna (substytucja nazwy obcej 
przy pomocy formantu słowotwórczego, którego 
brak w języku rodzimym) oraz semantyczna 
(częściowe lub pełne tłumaczenie obcej nazwy). 
Substytucje graficzno-fonologiczne są 
najliczniejsze, dlatego zostaną omówione w 
poniŜszym rozdziale. Niektóre nazwy pojawiły się 
jako jeden z wyników integracji ludności polskiej, 
ukraińskiej i niemieckiej na tych ziemiach 
(polilingwizm). Z biegiem czasu pisownię nazwisk 
polskich w rozmaity sposób przystosowywano czy 
to do języka państwowego – niemieckiego, czy to 
do ukraińskiego (przewaŜającą większość 
mieszkańców Bukowiny Północnej tak kiedyś, jak 
dzisiaj stanowią Ukraińcy).  

Za nazwiska polskie uznaję nazwy własne, 
które ukazują polską strukturę słowotwórczą i są 
utworzone od polskich leksemów apelatywów lub 
innych nazw własnych. Natomiast poszczególne 
substytucje graficzno-fonologiczne, morfologiczne 
bądź semantyczne zostały częściowo przeze mnie 
omówione w rozprawie doktorskiej [14, 103] (typy 
nazwisk polskich – morfologia) oraz zostaną 
przeze mnie omówione w tym artykule. 
1. Interferencje językowe 
1. 1. Substytucje graficzne3  
Stosunkowo najmniej skomplikowane procesy 

germanizacyjne zachodzą na płaszczyźnie 
graficznej. Substytucje te, przewaŜnie polsko-
niemieckie4, polegają głównie na zastępowaniu 
liter alfabetu polskiego literami alfabetu 
niemieckiego. 

1. Polska spółgłoska [c]: 
– zastępowana przez spółgłoskę niemiecką [z]: 

                                                 
2 Por. łac. substitutio „podstawienie, zastąpienie”.  
3 Pod terminem substytucja graficzne rozumiem zastąpienie 
grafemów pochodzących z jednego systemu językowego (np. 
polskiego) przez grafemy innego systemu językowego (np. 
niemieckiego). 
4 Substytucję niemiecko-polską znajdujemy tylko na 
przykładzie jednej osobowej nazwy własnej: niem. Zeltner 
(Zelt) > Czeltner jest to polonizacja etymologicznie 
niemieckiego nazwiska, natomiast substytucji systemowych 
języka polskiego na płaszczyźnie graficznej z innymi 
(ukraińskim, rumuńskim etc.) językami jest brak w 
analizowanym materiale.  
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pol. Golec > Golez, pol. Szwajcar > Sweizar; 
– zastępowana przez dwuznak [tz]:  

pol. Chowaniec > Chowanetz, pol. Ducki > Dutzki, 
pol. Duczek > Dutzek, pol. Górecka > Guretzka, 
pol. Kocur > Kotzur, pol. Kwaśnicki > 
Waschnitzky, pol. Racka > Ratzka, pol. Tileticka > 
Tiletitzka, pol. Torc > Tortz, pol. Werbicki > 
Werbitzki, pol. Woroniecki > Woronetzky. 

2. Polska spółgłoska [cz]: 
– zastępowana przez dwuznak [ts]: 

pol. Kaczmarek > Katsmarek, pol. Wojaczek > 
Wojatsek;  

– zastępowana przez niemieckie [tsch]5: 
pol. Duczek > Dutschek, pol. Janeczek > 
Janetschek,  pol. Peczyna > Petschina, 
pol. Szymeczek > Schimetschek, pol. Terczek > 
Tertschek, pol. Wielicz > Wellitsch, pol. Wielicz > 
Welitsch;  

– zastępowana przez dwuznak [tz]: 
pol. Charowicz > Charowitz, pol. Deakonowicz > 
Deakonowitz, pol. Duciłowicz > Ducziłłowitz, 
pol. Goliatkowicz > Holatkowitz, pol. Jakubowicz 
> Jakubowitz, pol. Kaczmarek > Katzmarek, 
pol. Klimowicz > Klimowitz, pol. Milkowicz > 
Milkowitz, pol. Milkowicz > Milkowitz, 
pol. Pawłowicz > Paulowitz, pol. Pawłowicz > 
Pawlowitz, pol. Szymanowicz > Szimanowitz, 
pol. Wojciechowicz > Woiczikowitz. 

3. Polska spółgłoska miękka [ć]: 
– zastępowana przez dwuznak [tz′]: pol. 

Łopaciński > Lopatziński.            
4. Polska spółgłoska [f]: 
– zastępowana przez podwojoną spółgłoskę [f]: 

pol. Efimowicz > Effimowicz.  
5. Polska spółgłoska [k]:  
– zastępowana przez niemiecką geminantę [ck]: 

pol. Bekała > Beckala, pol. Nowak > Nowack.   
6. Polska spółgłoska [m]: 
– zastępowana przez niemiecką spółgłoskę 

podwojoną [m]: pol. Brzemia > Brzemm. 
7. Polska spółgłoska [p]: 
– zastępowana przez niemiecką spółgłoskę 

podwojoną [p]: pol. Gropowicz > Groppowicz, 
pol. Knap > Knapp, pol. Prokop > Prokopp.   

8. Polska spółgłoska [r]: 
– występowanie przed spółgłoską [r] 

niemieckiej spółgłoski [h]: pol. Kura > Kuhra.  
9. Polska spółgłoska [s]: 
– zastępowana przez podwojoną spółgłoskę 

                                                 
5 Notujemy równieŜ realizację polskiej spółgłoski [cz] jako 
niemieckie [sch] pol. Poletowicz > Poletowisch, ale jest to 
raczej błąd literowy [cz] zamiast [sch] występujący z winy 
osoby wpisującej do ksiąg metrykalnych.  

[ss]: pol. Jasińska > Jassińska, pol. Kłos > Kloss, 
pol. Kosińska > Kossińska, pol. Kosiński > 
Kossiński, pol. Kosowski > Kossowski,  pol. Kusy 
> Kussy, pol. Malisa > Malissa, pol. Misik > 
Missik, pol. Musiał > Mussil, pol. Nosal > Nossal, 
pol. Nosek > Nossek, pol. Rogos > Rogoss, 
pol. Rus > Russ, pol. Rusak > Russak. 

10. Polska spółgłoska [sz]: 
– zastępowana przez niemieckie [sch]: 

pol. Bartosz > Batosch, pol. Buraszegiewicz > 
Buraschegewicz, pol. Burkusz > Burkusch, pol. 
Czartosz > Czortosch, pol. Czortosz > Czortosch, 
pol. Grubasz > Hrubasch, pol. Janasz > Janasch, 
pol. Janisz > Janisch, pol. Janiszewski > 
Janischewsky, pol. Jarosz > Jarosch, pol. Jonasz > 
Jonasch, pol. Kuraszek > Kuraschek, pol. Łukasz 
> Lukasch, pol. Meliszowski > Melischowsky, 
pol. Poleszewska > Poleschewska, pol. Prokosz > 
Prokosch, pol. Szatkowska > Schatkowska, 
pol. Szlachetka > Schlachetka, pol. Szramek > 
Schramek, pol. Szumska > Schumska, pol. Szutak 
> Schutak, pol. Szwentecki > Schwetecki, 
pol. Szymeczek > Schimetschek, pol. Szymelowski 
> Schimelowsky, pol. Wieruszyński > 
Weruschinsky, pol. Wiszniowski > Weschnowsky, 
pol. Wiszniowski > Wischnofsky.        

– zastępowana przez spółgłoskę [s] najczęściej 
przed spółgłoskami p, t: pol. Barabasz > Barabas, 
pol. Kuraszek > Kurasek, pol. Sznurowiecka > 
Snurowiecka, pol. Szpaczek > Spaczek, 
pol. Szpaczek > Spaczek, pol. Szpaczyńska > 
Spaczyńska, pol. Szpak > Spak, pol. Szpakowski > 
Spagovsky,  pol. Sztemplowska > Stemplowska, 
pol. Sztuczny > Stuczi, pol. Tobiasz > Dobias. 
Niekiedy moŜe to być równieŜ rezultat 
mazurzenia. 

11. Polska spółgłoska [w]: 
– zastępowana przez niemieckie [v]: 

pol. Wiktor > Victor. MoŜe to być równieŜ 
łacińska realizacja spółgłoski [w] jako [v]. 

12. Polska spółgłoska [z]: 
– zastępowana przez spółgłoskę niemiecką [s]: 

pol. Drozdkiewicz > Drostkiewicz, 
pol. Drozdowski > Trosdowsky, pol. Nagrodzka > 
Nagrodska, pol. Nagrodzki > Nagrodski, 
pol. Winogrodzki > Winogrodski, pol. Zagórski > 
Sagursky, pol. Zapara > Sapara, pol. Zatorski > 
Satorsky, pol. Zawadzki > Zawadski,  
pol. Zelizkowska > Zeliskowska. 

13. Polska grupa samogłoskowo-spółgłoskowa 
[aj]: 

– zastępowana przez niemieckie [ei]: 
pol. Znajdek > Neidek. 

14. Polska samogłoska [i]: 
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– realizowana jest jako niemiecki dwuznak [ie]: 
pol. Gilewicz > Gielewicz, pol. Kirkorowicz > 
Kierkorowicz, pol. Wilczyńska > Wielczynska. 

Często te substytucje polsko-niemieckie mogą 
być regionalną realizacją polskiego systemu 
graficznego. 
1. 2. Substytucje fonologiczne 
Następnym rodzajem substytucji 

charakterystycznym dla antroponimii Bukowiny 
jest substytucja fonetyczna. Polega ona na 
nakładaniu się przede wszystkim cech systemu 
fonetycznego języków ukraińskiego 
(wschodniosłowiański) i niemieckiego (germański) 
na system języka polskiego.  
A. Ukraińsko-polskie 
Niektóre z wyodrębnionych w wyniku analizy 

cech językowych antroponimów Czerniowiec są 
wynikiem zmian fonetycznych i fonologicznych. 
Zmiany językowe, dokonane w badanych 
nazwiskach, wynikają przede wszystkim z 
przyczyn fonetycznych, tj. tendencji do adaptacji 
polskiego systemu fonologicznego do ukraińskiego 
systemu fonologicznego. Są to asymilacje, 
dysymilacje, uproszczenia, metatezy. Zmiany 
mogą być takŜe spowodowane działaniem prawa 
zjawisk niedostatecznie zróŜnicowanych 
fonetycznie (por. przesunięcie miejsca artykulacji 
ś, ź, ć, з′ ≥ s ′, z ′, c ′, з ′ np. w apelatywach s ′ezi, 
c′emny, z′ima6). Dany dźwięk moŜe ulec 
rozmaitym modyfikacjom, lecz jeŜeli pozostaje on 
wariantem jednego fonemu, to modyfikacje te 
nawet daleko posunięte, nie wpływają na funkcje 
dystynktywną tego fonemu, czyli nie naruszają 
struktury fonologicznej danego języka wschodnio- 
czy zachodniosłowiańskiego.  

Obok zmian na płaszczyźnie fonetycznej (tj. w 
zakresie wariantów fonemów) obserwować moŜna 
zmiany fonologiczne, wyraŜające się zarówno w 
zachwianiu dotychczasowej równowagi liczby 
fonemów, jak i w relacji między nimi.  

Zmiany fonologiczne, poprzedzone zmianami 
fonetycznymi, zachodzą wówczas gdy dawne 
warianty fonemów zostaną postawione w 
dystrybucji kontrastującej (par minimalnych). Tak 
więc wcześniejsze istnienie spółgłosek t′, d′ w 
języku polskim mieszkańców Czerniowiec w 
grupie zapoŜyczeń jako wariantów fonemów |t|, |d| 
nie zmienia systemu badanych grup dopóty, 
                                                 
6 Zbyt skomplikowaną kwestią jest ustalenie tego, czy zmiany 
(modyfikacje) na płaszczyźnie fonetycznej języka polskiego 
są wynikiem zachowania cech fonetycznych, korzenie którego 
moŜe tkwić w języku prasłowiańskim, czy jest to wpływ na 
danym terenie języków wschodniosłowiańskich na system 
fonetyczny języka polskiego.  

dopóki dźwięki te nie znajdą się w 
ustabilizowanych zapoŜyczeniach tworząc pary 
minimalne wyrazów, w których spółgłoski t′, d′  
pozostaną w opozycji miękkości / twardości |t| < |t′| 
(ć), |d| < |d′| (dź), por. Telatycki < Tielatycki 
(Cielatycki), Denicki < Dinicki (Dziennicki).  

W analizowanych antroponimach, zarówno 
ukraińskich jak i polskich, obserwować moŜna 
zmiany prowadzące bądź do zmniejszenia liczby 
fonemów (w stosunku do systemu podstawowego), 
np. w antroponimach polskich jest brak fonemów 
wargowych miękkich, bądź do ich zwiększenia, 
np. istnienie w systemie nazwisk ukraińskich 
fonemów wargowych miękkich.Postać badanych 
nazw własnych jest rezultatem zarówno zmian 
wewnętrznych, jak i ekstralingwistycznych 
(społecznych, administracyjnych, politycznych 
itd.). Na omawianym obszarze da się wyróŜnić 
dwie warstwy językowe (antroponimów): 
dawniejszą – substrat lingwistyczny (tom I 
analizowanych ksiąg metrykalnych zawiera więcej 
odchyleń od norm językowych języka polskiego) 
oraz nowszą – superstrat (tom III jest bardziej 
ustabilizowany pod względem grafii, fonetyki oraz 
morfologii). Systemy językowe ukraińskie i 
polskie ulegają wzajemnym wpływom, 
intensywność których uzaleŜniona jest od róŜnych 
czynników społecznych, ale są to wpływy 
wewnątrzsłowiańskie dlatego zbyt trudne do 
zidentyfikowania czy jest to fonologiczna 
interferencja zewnątrzjęzykowa (np. polsko-
ukraińska), czy zachowanie powyŜej 
wspomnianych cech języka prasłowiańskiego, w 
przypadku nazwisk jest to raczej interferencja, w 
systemie fonologicznym języka polskiego na 
danym obszarze językowym.    

Polska spółgłoska miękka [ć]: 
– zastępowana przez spółgłoskę [cz′]: 

pol. Boracińska > Boraczinska,  pol. Duciłowicz > 
Duczillowicz, pol. Duciłowicz > Ducziłłowitz, 
pol. Marcinek > Marczinek, pol. Pleciński > 
Pleczicki, pol. Płocicki > Ploczicki, pol. Seleciński 
> Seleczinsky, pol. Wojciechowicz > Woiczikowitz, 
pol. Wojciechowska > Woiczikowska. ChociaŜ 
moŜe to być równieŜ cecha polskiego systemu 
fonologicznego Czerniowiec; 

 – zastępowana przez spółgłoskę [t′]: 
pol. Cichońska > Tichońska, pol. Kopyciński > 
Kopytiński, pol. Łacinek > Latinek.  
B. Niemiecko-polskie 
Przejmowanie nazwisk polskich do systemu 

języka państwowego – języka niemieckiego – w 
Czerniowcach naleŜy rozpatrywać na tle teorii 
kontaktów językowych etnicznie zróŜnicowanych, 
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warunkiem tego są kontakty językowe jednostek 
bilingwalnych. Kontakty językowe na terenie 
Czerniowiec zachodzą głównie na dwóch 
płaszczyznach: słowiańskiej (polsko-ukraińskiej) 
oraz obcej (polsko-niemieckiej i, niekiedy, polsko-
rumuńskiej). Wynikiem są, jak juŜ było 
powiedziane wcześniej, interferencje językowe, 
czyli „procesy polegające na zastąpieniu 
niektórych elementów czy norm języka (polskiego) 
poprzez przeniesienie do niego poszczególnych 
elementów czy norm tego samego języka 
(interferencja wewnątrzjęzykowa) lub innego 
systemu językowego (interferencja 
zewnątrzjęzykowa)” [10, 33]. Ponadto zjawiska te 
przebiegają w makroskali, czyli ogólne przemiany 
językowe w całej miejscowości czy regionie. 
Interferencja dokonuje się na płaszczyźnie języka i 
prowadzi do zmian systemowych oraz powstania 
„nazwisk przejściowych”, które są wynikiem 
dezintegracji i rozchwiania (nieścisłości oraz 
zmiany w zapisie nazwisk polskich) systemu 
antroponimów. Według A. Krupskiej-Perek proces 
włączania nowego elementu do języka ulegającego 
interferencji moŜe odbywać się poprzez adaptację, 
akomodację i inne rodzaje przystosowań,  a 
ostatnim etapem jest integracja z nowym językiem. 
Najczęściej zastosowuje się „akomodacja – 
wytwarzanie wspólnych norm na zasadzie 
ustępstwa w wyniku ścierania się konkurujących, 
ale równorzędnych form językowych” [2, 33-34] 
jest to wynik stałej współpracy społecznej i 
kulturowej. Normy językowe przenikają się 
nawzajem, ostatecznie w tej „walce” zwycięŜa 
silniejszy system językowy.       

Nazwiska osadników polskich „starszej” (tom 
I) warstwy ulegały w mniejszym stopniu 
substytucji, głębszemu dostosowaniu do systemu 
języka niemieckiego, natomiast „młodsze” (tom 
III) warstwy są w większym stopniu niemczone, 
dlatego w niektórych przypadkach nie jest łatwo 
zaliczyć nazwisko do tej czy innej grupy.  

 I. Zmiany wywołane wpływem akcentu i 
pozycji fonetycznej: 

 1. Polski fonem [a]:  
– zastępowany jest przez niemieckie [e]: pol. 

Katariński > Keterinski, pol. Petrasiński > 
Petreschinsky, pol. Tarnawski > Ternafsky;      

2. Polski fonem [i] ([ie]): 
– zastępowana jest przez [y]: pol. Kuśnierz > 

Kusznyr;   
3. Polski fonem [y]: 
– zastępowana jest przez samogłoskę miękką [i] 

po spółgłoskach twardych: pol. Borysławska > 
Borisławska, pol. Bylina > Bilina, pol. Сhodzierzycki 

> Chodzierzicky, pol. Cymbalisty > Cimbalisty, pol. 
Cywilewicz > Ciwilewicz, pol. Dysput > Disput, 
pol. Gerszczyńska > Gerschinska, pol. Indyczka > 
Indiczka, pol. Jedynakiewicz > Jedinakiewicz, 
pol. Kopaczyński > Kopaczinski, pol. Korczyńska > 
Korczinska, pol. Korczyński > Korcziński, pol. 
Krziwanek > Krzywanek, pol. Krzysztofowicz > 
Kristofowicz, pol. Krzywicki > Krziwicki, 
pol. Krzywiecki > Krziwiecki, pol. Krzywowicka > 
Krziwowicka, pol. Kukrycka > Kukricka, 
pol. Kulczycki > Kulczicki, pol. Kwaśnicki > 
Waschnitzky, pol. Łączyńska > Laczinska, 
pol. Mierny > Merni, pol. Muzyk > Muzik, 
pol. ParyŜek > Parizek, pol. Peczyna > Petschina, 
pol. Pinacki > Pinatzki, pol. Ptowicki > Ptovicky, 
pol. Radymski > Radimsky, pol. Rohatyńska > 
Rohatinska, pol. Rozmaryńska > Rosmarinska, 
pol. Rudnicki > Rodnicky, pol. Rysowska > 
Rischofska, pol. Saczyńska > Saczińska, 
pol. Skrzypczyk > Skrzipczik, pol. Strutyński > 
Strutinski, pol. Strzygilska > Strigilska, 
pol. Szegedyński > Szegedinsky, pol. Szpaczyński > 
Spaczinsky, pol. Sztuczny > Stuczi, pol. Sztyletycki > 
Sceleticky, pol. Szymanowicz > Szimanowitz, pol. 
Szymańska > Szimanska, pol. Szymański > 
Szimanski, pol. Szymberski > Sziberski, 
pol. Szymeczek > Schimetschek, pol. Szymelowski > 
Schimelowsky, pol. Szymulańska > Szimulanska, 
pol. Tomczyk > Tomczik, pol. Urbańczyk > 
Orbanczik, pol. Wasylkowski > Vasilkowsky, 
pol. Wieruszyński > Weruschinsky, pol. Witryolska > 
Witriolska, pol. Wysocka > Wisocka, pol. Zima > 
Zyma, pol. Zygmuntowski > Zigmuntowski. 
II. Umlautyzacja [6, 230]7 polskiego systemu 

fonetycznego: 
Polski fonem [u]: 
– zastępowany jest przez niemieckie [ö]: 

pol. Dobrucka >  Dobröcka, pol. Gurski > Görski.    
III. Dyftongizacja polskiego systemu 

fonologicznego: 
Polskie [aj]: 
– realizowane jest jako [ei]: pol. Zajdranowska 

> Zeyranowska [7, 163] 8 (Zeiranowska). 
IV. Oboczność spółgłosek polskich z bliskimi 

im artykulacyjnie niemieckimi, np. śrwniem. 
bezdźwięczna głoska [s] była wymawiana lekko 
zlabializowanie [sch].  

W analizowanym materiale pojawiają się 
następujące przykłady: 
                                                 
7 W analizowanym materiale znajdujemy równieŜ jedną tzw. 
delabializację: Kenicky < Kenig < niem. König, mogła ona 
być przeniesiona na grunt czerniowiecki z gwar niemieckich.  
8 MoŜe to mieć związek ze znanym w gwarach polskich 
przejściem aj > ej (ey).  
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– fonem [s] zastępowany jest przez niemiecką 
spółgłoskę [sch]: pol. Rysowska > Rischofska;  

– fonemy [š] + [č] zastępowane są przez 
niemiecką spółgłoskę [sch]:  pol. Gerszczyńska > 
Gerschinska;    

– fonem [ś] zastępowany jest przez spółgłoskę 
niemiecką [sch′]: pol. Grosiński > Groschinsky, 
pol. Horosiński > Horoschinski, pol. Kwaśnicki > 
Waschnitzky, pol. Petrasiński > Petreschinsky, pol. 
Siemieńska > Schiminska, pol. Tedosiński > 
Tedoschinski; 

– fonem [č] zastępowany jest przez niemiecką 
spółgłoskę [sch]: pol. Czerwiński > Scherwinsky, 
pol. Polaczek > Pollaschek, pol. Poletowicz > 
Poletowisch; 

– fonem [l] zastępowany jest przez podwojoną 
[l]: pol. Galicki > Gallicky, pol. Ilnicki > Illnicky,  
pol. Ocielowicz > Oczellowicz, pol. Oleszewska > 
Olleszewska, pol. Pol > Poll, pol. Polaczek > 
Pollaschek, pol. Polak > Pollak; 

– fonem [ł] zastępowany jest przez podwojoną 
[l]: pol. Kotała > Kottalla, pol. Wałek > Wallek;  

– fonem [ř] zastępowany jest przez niemiecki 
ubezdźwięczniony odpowiednik [sch]: 
pol. Węgrzenowski > Wengschenowsky; 

– zastąpienie fonemu [t] przez podwojony 
niemiecki odpowiednik [tt]: pol. Kotała > 
Kottalla, pol. Skot > Skott. 
V. Występowanie niemieckiej spółgłoski [sch] 

jako protezy [š] na początku nazwisk: pol. Robak 
> Schrobak.  
VI. Polski system fonetyczny nie uwzględnia 

opozycji samogłosek długich i krótkich, dlatego w 
niemczonych nazwiskach polskich w 
Czerniowcach występują długie samogłoski, 
charakterystyczne dla języka niemieckiego[7, 164]. 
Objawia się to w obecności niemego [h], 
wzkazującego długość poprzedzającej go 
samogłoski por. pol. Kura > Kuhra. 
1. 3. Substytucje morfologiczne 
Kolejnym, najbardziej złoŜonym i trudnym do 

zidentyfikowania, etapem interferencji jest 
substytucja morfologiczna. W analizowanym 
materiale etymologicznie polskie podstawy 
nazwisk ulegają obcej formantyzacji sufiksalnej: 
A. Polsko-ukraińskie: 
Inerferencje językowe na poziomie substytucji 

morfologicznych pomiędzy językiem polskim a 
ukraińskim ujawniają się w pojedynczym 
przykładzie pol. Woznowo > Woznowskyi 
(Woznows′kyj) ukrainizacji ulega osobowa nazwa 
własna pod wpływem ukrainizowanego sufiksu -
skyi (-s′kyj). Nazwiska ukraińskie na -s′kyj są 
skutkiem polonizacji elit ukraińskich w XVII 

wieku, w następnych stuleciach na Kresach ten 
model (początkowo szlachecki) rozwijano przez 
powielanie struktur analogicznych do -ski od 
kaŜdej podstawy, nie tylko od miejscowej [15, 
252]. W Polsce, jak równieŜ w analizowanym 
materiale – na Bukowinie w Czerniowcach, 
odnajdujemy przykłady stosowania sufiksu -ski 
dodanego do apelatywów i imion np. Adam > 
Adamski, Bałuk > Bałukowski.   
B. Polsko-niemieckie: 
pol. Cnota > Cnętig (z nazalizacją), 

pol. Mościska > Mościsker, pol. Suchy staw > 
Suchostawer. 

Są to nazwiska Ŝydowskie, etymologicznie 
polskie, które uległy procesom germanizacyjnym 
(niemieckiej formantyzacji sufiksalnej). Jest to 
jeszcze jeden dowód tego, Ŝe polityka Habsburgów 
tzn. niemczenie, dotyczyła nie tylko nazwy miast i 
wsi, ale równieŜ osobowych nazw własnych, w 
tym równieŜ Ŝydowskich, mogło to odbywać się z 
inicjatywy samego nosiciela antroponimu, 
poniewaŜ nazwiska genetycznie niemieckie lub 
przynajmniej fonicznie niemieckie były urzędowo 
faworyzowane, dlatego mogły „pomagać” śydom 
w załatwianiu spraw na róŜnych szczeblach 
administracji państwowej.  

Wśród polskich osobowych nazw własnych 
spotykamy równieŜ nazwiska zgermanizowane 
(niemczone): 

1. Najbardziej produktywnym sufiksem 
wśród polskich męskich nazwisk niemczonych jest 
sufiks -er (-itzer): pol. Czerniowce > Czernowitzer 
(Czerniowiecki), pol. Morwino > Morwitzer 
(Morwicki), pol. Śliwa > Sliwowitzer (Śliwowicki), 
pol. Stryj > Stryer (Stryjowski); 

2. Wśród Ŝeńskich nazwisk niemczonych 
produktywnym okazał się sufiks -in (-yn): 
pol. Baralewicz > Baralewyczyn (Baralewiczowa), 
pol. Krulikowa Huta > Krulikowskyn9 
(Krulikowska), pol. Michał > Michalekin10 
(Michałkowa), pol. Skot > Skotin (Skotowa), 
pol. Skupy > Skupskyn (Skupska), pol. Szram > 
Schramin (Szramowa), pol. Władek > Wladikin  
(Władkowa), pol. Smoła > Smolin (Smoła), 
pol. śul > Zulin (śulowa).  
                                                 
9 Znajdujemy równieŜ przykłady germanizacji etymologicznie 
ukraińskich nazwisk ukr. Hołowa (Hołowaty) > Gollowatin. 
10 W analizowanym materiale istnieją równieŜ 
zgermanizowane nazwiska polskie, w których rdzeń 
został przetłumaczony na język niemiecki, natomiast 
sufiks pozostał ten sam: pol. Józef (Józefowicz) > 
Josephowicz, pol. Rozmarynowo (Rozmaryńska) > 
Rosmarinska. 
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Polonizacja nazwisk etymologicznie 
niemieckich uwidacznia się w następujących 
przykładach: niem. König > Kenicky (Kenig), 
niem. Brauer > Brajerowa (Brajer), niem. Rendel 
> Rendlowa (Rendel) – pierwsze dwa są 
przykładem tłumaczenia (adaptacji) pnia + sufiks 
rodzimy, ostatni zaś przykład – pień obcy 
(niemiecki) + sufiks rodzimy. Przykładów 
polonizacji nazwisk niemieckich jest tylko 3, ale są 
świadectwem dwustronności procesów 
zachodzących wewnątrz systemu 
antroponimicznego Czerniowiec: nazwiska polskie 
były poddawane germanizacji, niemieckie z kolei 
polonizowano. Niektóre polonizowane nazwiska 
na tyle zadomowiły się w polskim systemie 
nazewniczym, Ŝe obecnie większa część 
uŜytkowników języka postrzega je jako polskie. 
Interferencje na płaszczyźnie graficznej, 
fonetycznej i morfologicznej spowodowały, iŜ 
obecnie jest rzeczą trudną określenie etymologii 
poszczególnych nazw własnych.  
C. Łacińsko-polskie: 
Księgi metrykalne prowadzono w języku 

łaciński, dlatego nazwiska mogły ulegać 
łatynizacji, stanowią one dość znikomy odsetek w 

analizowanym materiale, poniewaŜ jest ich tylko 4 
(0,01 %) – łac. Barvitius (Barvicius) < Barwicki, 
łac. Kubitzius < Jakubowicz, łac. Serbus < Serb, 
łac. Stettinius < Stettin, są to przewaŜnie 
etymologicznie polskie nazwiska, chociaŜ 
Stettinius jest etymologicznie niemieckim 
nazwiskiem (od nazwy miejscowości) to 
posiadaczem, jak to zostało podane w księgach, 
był Judaeus (śyd). 

W analizowanym materiale najliczniej 
występują przykłady polsko-niemieckich 
interferencji językowych, natomiast jeśli chodzi o 
kontakty między polskim system językowym a 
systemami ukraińskim i łacińskim to są to 
pojedyncze przykłady, które nie miały istotnego 
wpływu na kształtowanie się czerniowieckiego 
polskiego systemu nazewniczego. Tak więc, 
nazwy osobowe przejęte w formie substytucji 
graficznych, fonetycznych bądź morfologicznych 
są dowodem wzajemnych kontaktów, które istniały 
nie tylko na tle politycznym, gospodarczym, 
kulturowym, ale równieŜ językowym 
poszczególnych grup narodowościowych 
mieszkających w Czerniowcach. 
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИКИ ОНИМОВ 
РОМАНА ДЖ.ДЖОЙСА «УЛИСС» 

Герменевтический подход всё более явст-
венно обретает черты эффективного средства 
исследования поэтики собственных имён. Ран-
ние работы Мартина Хайдеггера подняли гер-
меневтику до уровня общей философии чело-
веческого понимания, с выходом в каждую 
дисциплину, которая связана с интерпретацией 
человеческого языка, действий или артефактов 
[6, с.148]. Как теоретическая дисциплина гер-
меневтика начиналась с библейской экзегетики 
(толкования библии) и была тесно связана с 
филологией, существовавшими в ней концеп-
циями понимания. Естественно, поэтому, что 
термин «понимание» в любой его интерпрета-
ции на протяжении всей истории науки связы-
вался с понятием «текст» в самом широком 
смысле, включая научные теории, изложенные 
с помощью любого метаязыка, терминологии и 
концептуального аппарата. М. Бахтин подчёр-
кивал: «Где нет текста, там нет и объекта для 
исследования и мышления» [1, с.297]. «Пони-
мание восполняет текст: оно активно и носит 
творческий характер» [1, с.366]. В процессе по-
нимания появляется новое видение, отличное 
от авторского, делающее произведение богаче. 

Цель статьи – на материале романа 
Дж.Джойса «Улисс» показать поэтику собст-
венных имён сквозь призму герменевтического 
подхода как одного из возможных подходов к 
интерпретации поэтики собственных имён. Он, 
по нашему мнению, позволяет реализовать дос-
тоинства традиционных приёмов трактовки и 
понимания применительно к онимному мате-
риалу. 

Чтобы ответить на вопрос, что же такое гер-
меневтический подход и в чём его отличие от 
других подходов, нужно, прежде всего, опреде-
лить место герменевтики как учения о понима-
нии, которое является методологической осно-
вой гуманитарных наук, среди филологических 
дисциплин – литературоведения и лингвистики. 

Литературоведение, а точнее теория литера-

туры сосредоточена, в первую очередь, на изу-
чении сущности, специфики художественной 
литературы как искусства слова, на способах и 
методах её изучения, на структуре художест-
венного текста, факторах и составляющих ли-
тературного процесса и творческого метода. 
Литературная критика, как раздел литературо-
ведения, выполняет преимущественно оценоч-
ную функцию, определяя место и роль того или 
иного художественного произведения в литера-
турно-общественной жизни. В лингвистике, в 
частности в наиболее близкой герменевтике 
лингвистике текста, объектом исследования яв-
ляются правила построения связного текста и 
его смысловые категории. Стилистика изучает 
универсальные приёмы языкового построения 
художественного произведения, экспрессивно-
эмоционально-оценочных свойств различных 
языковых средств. Филологическая герменев-
тика сосредоточена на процессе понимания 
текста. К её методическим особенностям отно-
сится рассмотрение текста не как законченного 
произведения, а как, произведения сущест-
вующего в развивающемся процессе понима-
ния. 

В предлагаемой нами концепции представ-
лены уровни интерпретации поэтики онимов. 
Единицы структуры одного уровня входят в со-
став единиц более высокого уровня (отношение 
конструктивности), а единицы более высокого 
уровня включают в себя единицы более низко-
го (отношение интегративности). 

Простейшими уровнями языка являются фо-
нографемный, морфемный и лексический. Да-
лее следуют более сложные: уровень словосо-
четания, уровень предложения и уровень тек-
ста. Но если рассматривать текст с точки зре-
ния этих уровней, мы ограничимся областью 
лингвистической поэтики, герменевтический 
же подход заключается в комплексном привле-
чении всех имеющихся возможностей интер-
претации текста. «Понимание и знание не тож-
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дество, а единство» [2, с.15]. 
Для демонстрации возможностей герменев-

тической интерпретации мы используем логи-
ко-референтный, социолингвистический, фоно-
во-этнический и историко-филологический 
уровни, которые тесно взаимодействуют с 
уровнями языка. 

Семасиология, лексикография и стилистика 
выделяют логико-референционные значения 
(словарные значения) в противопоставлении 
коннотативно-контекстуальным как категорию 
семантической структуры слова в статике язы-
ковой системы. Логико-референтный уровень 
(уровень словарных значений) представляет 
способность реципиента выводить смысл из 
значения. Эта способность является основой 
языковой компетенции, на которой базируются 
остальные уровни понимания и без которой по-
нимание вообще невозможно. Социолингви-
стический уровень представляет компетенцию, 
которая связана со знанием собственных имён, 
используемых в определённых, более или ме-
нее замкнутых группах общения. Поскольку 
различные социальные группировки, исполь-
зующие в качестве субкодов те или иные подъ-
языки, имеют, как правило, и свою собствен-
ную субкультуру, они являются, фактически, 
выражением фонового знания эндокультуры 
(культуры, существующей внутри определён-
ной группы). Фоново-этнический уровень явля-
ется ещё более специализированным и пред-
ставляет компетенцию, связанную с различного 
рода реалиями, т.е. вербальным отображением 
материально-духовной культуры данного язы-
кового коллектива. Существование фоновых 
знаний экзокультуры (культуры, существую-
щей вне какой-либо группы) конструируется 
всей языковой компетенцией низших уровней, 
ибо они как бы «растворены» во всём языке и 
поэтому безграничны в абсолютном, безотно-
сительном к какому-либо иному языку измере-
нии. Историко-филологический уровень со-
ставляет только часть фоновых знаний, и пред-
ставляет компетенцию, связанную со знаниями 
о текстах. В целом данный уровень связан с 
межтекстуальными отношениями. Тексты – это 
тексты культуры, поэтому культурный фон 
конструктивен относительно текстового, а тек-
стовой интегративен относительно культурно-
го. 

Рассмотрение поэтонимов на логико-
референтном уровне, который включает фоно-
графемный, морфемный и лексический уровни 
языка, можно проиллюстрировать примером 

криптографии – тайнописи, непонятной для не-
посвящённых лиц. Например, в романе 
«Улисс» Джойс использует криптоним “N. 
IGS./WI. UU. OX/W. OKS. MH/Y. IM” [10, р.980], 
построенный на инверсии. Каждая буква заме-
няется другой, стоящей в алфавите (с удалён-
ными гласными) на том же месте, но от конца. 
Выходит MARTA DROFFILC, DOLPHIN’S 
BARN. Перевёрнутая фамилия Марты (Clifford) 
является двойной инверсией. 

К морфемному уровню относятся анаграм-
ма, контаминация, морфемное разложение и 
переразложение. Например, фамилия профес-
сора MacHugh имеет анаграмматическую связь 
с фамилией прототипа – Hugh MacNeill, дуб-
линца, преподавателя древних и новых языков. 

Рассмотрев фамилию главного героя произ-
ведения Леопольда Блума, можно отметить, что 
все модификации его фамилии имеют в своей 
основе слово “цветок”. Bloom в переводе с анг-
лийского значит цветок, цветение; Virag, вен-
герская фамилия отца Блума, которую он сме-
нил, также означает цветок. Желая завести дам-
ские знакомства, Блум дал в городской газете 
объявление о найме секретарши под псевдони-
мом Henry Flower.  

Заместитель директора Национальной биб-
лиотеки носит фамилию Mr Best. “Best” с анг-
лийского «лучший» “превосходный”. Эта фа-
милия явно соответствует внешнему виду ге-
роя: “Mr Best entered, tall, young, mild, light. He 
bore in his hand with grace a notebook, new, 
large, clean, bright”1 [10, р.278]. Однако при 
случае это имя меняется, уменьшая значимость 
его носителя: “It is clear that there were two beds, 
a best and a secondbest, Mr Secondbest Best said 
finely”2 [10, р.305]. Аналогично изменяется и 
имя Эглинтона – “Second Eglinton”. Далее их 
имена сливаются: “What? asked Besteglinton” 
[10, р.305]. Здесь Джойс использует контами-
нацию, соединяя два имени в одном, для выра-
жения общего интереса героев. 

Одним из главных моментов понимания яв-
ляется снятие многозначности. Как установили 
Г.В.Ейгер и В.Л.Юхт [5, с.121-124], записи раз-
ножанровых текстов (диалогов и т.п.) свиде-
                                                 
1 Здесь и далее приводится перевод с английского 
В.Хинкиса, С.Хоружего [4]. “Вошёл мистер Супер – мла-
дой, высокий, лёгкий и деликатный. Рука его с изящест-
вом держала блокнот – большой, красивый, чистый и ак-
куратный”. 
2 “Были, наверное, две кровати, одна получше, а другая – 
так, второй сорт, - подал тонкую догадку мистер Второ-
сорт Супер.” 
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тельствуют, что и в однозначной ситуации мно-
гозначность и множественность интерпретаций 
не снимаются. У Джойса встречаются примеры 
обыгрывания многозначности топонимов: “Five 
lines of text and ten pages of notes about the folk 
and the fishgods of Dundrum. Printed by the weird 
sisters in the year of the big wind”3 [10, р.20]. В 
комментариях к роману [4, с.792] указано, что 
Бык Маллиган иронизирует по поводу увлече-
ниями кельтской древностью в кругах Ирланд-
ского литературного Возрождения, лидером ко-
торых был У.Б. Йейтс. Fishgods соотносят с по-
лумифическим морским племенем гигантов – 
насельников древней Ирландии. Dundrum ассо-
циируется с ними, т.к. там находится знамени-
тая Тропа гигантов, комплекс мегалитов на по-
бережье к северу от Дублина. Есть и ещё один 
Dundrum, связанный с последним предложени-
ем, где сестры Йейтса организовали в 1903 г. 
издательство “Dun Emer Press” и центр возрож-
дения ирландских ремёсел. Издательство 
должно было печатать на сделанной вручную 
бумаге книги Йейтса и других ирландских ав-
торов. 

Далее попытаемся проанализировать поэти-
ку собственных имён с позиции социолингви-
стики. Интерпретация поэтонимов на социо-
лингвистическом уровне обусловлена социаль-
ной стратификацией общества, зафиксирован-
ной в языковых формах: принадлежностью ад-
ресанта и адресата к различным поколениям, 
социальным классам, группам, группировкам и 
т.п., использующим в общении различные 
подъязыки, стилистические регистры, общие и 
специализированные сленги, жаргоны. 

Изображая заправского парижанина, Стивен 
употребляет фамильярное название бульвара 
Сен-Мишель, любимого места отдыха студен-
тов: “…when I was in Paris; boul' Mich', I used 
to”4 [10, р.63]. В тексте встречается разговор-
ное название электростанции на берегу Дуб-
линского залива – the Pigeonhouse (Голубятня). 

В реалистической художественной литера-
туре часто встречаются загадочные или не-
обычные имена персонажей в виде аббревиа-
турных кодов: “Dunlop, Judge, the noblest Ro-
man of them all, A. E., Arval, the Name Ineffable, 
in heaven hight: K. H., their master, whose identity 
is no secret to adepts. <…> The life esoteric is not 
                                                 
3 “Пять строчек текста и десять страниц комментариев на-
счёт фольклора и рыбообразных божеств Дандрама. Изда-
но сёстрами-колдуньями в год великого урагана”. 
4 “…когда я был в Париже, знаете, Буль-Миш, я там имел 
привычку”. 

for ordinary person. O. P. must work off bad 
karma first. Mrs Cooper Oakley once glimpsed our 
very illustrious sister H. P. B.'s elemental”5 [10, 
р.277]. Ирония Стивена по поводу теософов – 
типичный пример функционирования отдель-
ных поэтонимов в определённых социальных 
группах. Субкодовые «имена-пароли» социаль-
ной стратификации языка являются социолин-
гвальными маркерами фатической коммуника-
ции, через которые утверждается социальная 
роль вступающего в общение, и эта роль одно-
временно кодируется для «чужих» и декодиру-
ется во внутригрупповом порядке. Блум совер-
шенно правильно относит данные инициалы к 
чему-то оккультному: “A. E.: what does that 
mean? Initials perhaps. Albert Edward, Arthur 
Edmund, Alphonsus Eb Ed El Esquire. <…>. 
Something occult: symbolism”6 [10, р.239]. Ком-
ментаторы указывают [4, с.840], что А.E., от 
греч. “αιων” – эон, вечность, является псевдо-
нимом мистика-теософа Джорджа У. Рассела, 
одной из центральных фигур ирландской куль-
туры на рубеже 19-20вв. Однако, не являясь ни 
членом мистико-теософского кружка “Герме-
тическое общество” “с верховным мистом 
А.Э.” [4, с.148], ни Международного теософ-
ского общества, основанного “H. P. B.” – Еле-
ной Петровной Блаватской, Блум, как и несве-
дущий читатель, не знает, что теософы, вслед 
за иудейскими законами, не произносили вслух 
имя Иеговы (для них это the Name Ineffable), а 
также избегали называть имена своих верхов-
ных мастеров, в данном случае это и “K. H.” – 
тибетский учитель Кут Хуми, вдохновитель 
Блаватской. “O. P.” скорее всего ordinary per-
son, а “Arval” – центральный руководящий ор-
ган теософского движения. 

Следует отметить, что роман «Улисс» ха-
рактеризуется общим снижением стилистиче-
ского регистра, более частым употреблением 
сленга и ненормативной лексики, что обуслов-
лено наличием данной тенденции в реальной 
коммуникации. Изображая героев, автор не 
может уйти от фактов повседневной речи со-
                                                 
5 “Дандлоп, Джадж, что римлянин был самый благород-
ный, А.Э., Арвал, Несказанное Имя, в высоте небес, К.Х., 
их учитель, личность которого не является тайной для по-
свящённых. <…> О.Ч. сначала должен избавиться от сво-
ей дурной кармы. Однажды миссис Купер Оукли на мгно-
вение улицезрела астральное нашей выдающейся сестры 
Е.П.Б.”. 
6 "А.Э.: что бы это значило? Наверно инициалы. Альберт 
Эдвард, Артур Эдмунд, Альфонс Эб Эд Эль Эсквайр. 
<…> Что-то оккультное – символизм”. 
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временного общества. “Розвиток і стан мови 
значною мірою залежить від стану суспільства. 
Мова відображає зміни в усіх сферах суспільс-
тва, що суттєво різнить мову від інших суспі-
льних явищ” [8, с.163]. В романе персонажи 
представлены разными формами собственных 
имён (антропоформулами), в том числе и со 
сниженным стилистическим регистром. На-
пример, используются такие прозвища как Long 
John, Jakes M’Carthy, Nosey Flynn, Doughy Daw. 
“He was in the bakery line too, wasn't he? Why 
they call him Doughy Daw”7 [10, р.190]. 

Важнейшим аспектом проблемы понимания 
является механизм межкультурного общения, 
основанный на фоновом знании и фиксирован-
ный в языковых формах, которые моделируют-
ся конфронтацией различных культурных сис-
тем. «Роль “фонового знания” в процессе вос-
приятия устной и письменной речи чрезвычай-
но велика. Недостаточное “фоновое знание” 
или отсутствие его делает невозможным пони-
мание. Только наличие определенного рода 
“фонового знания” даёт возможность читателю 
ориентироваться...» [3, c.5-6]. Самой распро-
странённой и наиболее ранней по времени по-
явления концепцией в отношении лингво-
культуроведческих единиц является концепция 
реалий. Под реалией обычно понимают ото-
бражение в языке объектов духовной и матери-
альной культуры определённой культурно-
языковой общности. Итак, далее рассмотрим 
поэтику онимов с использованием фоново-
этнических знаний. 

Выясним, что же значит имя одного из глав-
ных героев романа Stephen Dedalus, которое яв-
ляется  узлом идейных связей произведения. На 
логико-референтном уровне Stephen от греч. 
“στεφανος” – венок, символ славы. На уровне 
фоновых знаний – это имя новозаветного пер-
вомученика Стефана. Что касается фамилии 
Стивена, то, используя фоновые знания, вспом-
ним древнего мастера-искусника афинянина 
Дедала – строителя непроходимого критского 
лабиринта для царя Миноса, создателя возно-
сящих крыльев, кроме того, творящего на чуж-
бине, в изгнании. Дедал – это отец Икара, с ко-
торым себя сравнивает Стивен. Итак, имя 
Stephen Dedalus идейно символизирует славу, 
искусство, страдание, изгнание. Это подтвер-
ждает и одно из школьных прозвищ Стивена – 
Bous Stephanoumenos, в греческой классике 
                                                 
7 "Кстати он кажется сам из булочников? А то с чего его 
зовут Сдобный Доу". 

значащее “бык венценосный”, жертвенное жи-
вотное, украшенное венком и предназначенное 
для заклания. Из биографии Дж. Джойса из-
вестно, что за свою жизнь он поменял около 
200 адресов, жил в добровольном изгнании во 
многих городах Европы. Свои первые рассказы 
при публикации в дублинской газете он подпи-
сывал псевдонимом Стивен Дедал. Перекличка 
псевдонима Джойса и поэтонима является ещё 
одним подтверждением того, что «Улисс» – ав-
тобиографический роман. 

Св. Фому Аквинского (Thomas Aquinas) 
Стивен называет “The bulldog of Aquin”8 [11, 
р.311]. Прозвище это основано на игре латин-
ских слов: “Dominican” (доминиканец) и 
Domini canis (собака Бога). Доминиканцы, к ко-
торым принадлежал св. Фома, в Средние века 
каламбурно назывались псы Божьи. Стивен на-
мекает на преданность церкви и стойкость the 
bulldog of Aquin в спорах и дискуссиях. 

Последний, историко-филологический, уро-
вень понимания текста, с герменевтической 
точки зрения представляет интертекстуаль-
ность со всеми её функциональными реализа-
циями. В исследованиях и интерпретациях фе-
номена интертекстуальности пересеклись и от-
разились основные тенденции гуманитарной 
мысли ХХ века: формализм, ортодоксальный 
структурализм, постструктурализм, герменев-
тика, рецептивная эстетика и др. Н.В. Кораблё-
ва определила интертекстуальность как “свой-
ство произведения ассоциироваться с другими 
произведениями; в результате такого ассоции-
рования может возникнуть новая воспроизво-
дящая структура художественного целого – об-
разование, называемое интертекстом” [7, с. 1]. 

Каждый эпизод «Улисса» является аллюзией 
на определённый эпизод “Одиссеи“ Гомера. Не 
случайно в своём имени, состоящим из двух 
дактилей, Мэйлахи Маллиган находит что-то 
эллинское: “My name is absurd too: Malachi 
Mulligan, two dactyls. But it has a Hellenic ring, 
hasn't it? Tripping and sunny like the buck him-
self”9 [10, р.6]. Дактиль – стихотворный метр, 
образуемый трёхсложными стопами с сильным 
местом на первом слоге стопы. Таким способом 
автор намекает на связь с эллинской “Одиссе-
ей”, написанной гекзаметром, который переда-
ётся на русском языке шестистопным дактилем. 
                                                 
8 "Бульдог Аквинский". 
9 “У меня тоже нелепое (имя) – Мэйлахи Маллиган, два 
дактиля. Но тут звучит что-то эллинское, правда ведь? 
Что-то солнечное и резвое, как сам бычок”. 
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Полное имя Маллигана – Malachi Roland St 
John Mulligan. Roland имеет парное имя – 
Oliver, это имена неразлучных друзей в “Песне 
о Роланде”. Комментаторы, излагая автобио-
графию Дж.Джойса, описывают прототипа 
Malachi Roland St John Mulligan – дублинца, 
бывшего друга Джойса Oliver St John Gogarty. 
Во времена дружбы Джойс называл Оливера 
именем Malachi. Что касается прозвища Мал-
лигана, то в переводе с английского Buck зна-
чит 1) олень, 2) щёголь. В тексте романа, кроме 
прямых ассоциаций, Бык Маллиган скрыто ас-
социируется с геральдическим оленем и щёго-
лем, например, “On a field tenney a buck, trip-
pant, proper, unattired”10 [10, р.70]. 

Отвечая на вопрос одного из героев “What's 
in a name?”11 [10, р.313] (цитата из “Ромео и 
Джульетта”), Стивен рассуждает об имени 
Шекспира: “He has hidden his own name, a fair 
name, William, in the plays, a super here, a clown 
there, as a painter of old Italy set his face in a dark 
corner of his canvas. He has revealed it in the son-
nets where there is Will in overplus”12 [10, р.313]. 
Далее Стивен повторяет и развивает Шекспи-
рову цитату, что явно отсылает к сцене в нача-
ле романа Джойса “Портрет художника в юно-
сти”, к его детским мыслям об имени человека 
и имени Бога: “What's in a name? That is what we 
ask ourselves in childhood when we write the name 
that we are told is ours. A star, a daystar, a fire-
drake, rose at his birth. It shone by day in the 
heavens alone, brighter than Venus in the night, 
and by night it shone over delta in Cassiopeia, the 
recumbent constellation which is the signature of 
his initial among the stars”13 [10, р.313-314]. 
                                                 
10 “В червлёном поле олень бегущий, цвета природного, 
без рогов”. 
11 “Что значит имя?”. 
12 “Он запрятал своё имя, прекрасное имя, Вильям, в сво-
их пьесах, дав его где статисту, где клоуну, как на карти-
нах у старых итальянцев художник иногда пишет самого 
себя где-нибудь в неприметном уголку. Но он выставил 
его напоказ в Сонетах, где Вильям преизобилует”. 
13 “Что значит имя? Этот вопрос каждый задаёт себе в 
детстве, когда впервые пишет то имя, которое, как объяс-
няют ему, есть “его имя”. Звезда, сияющая и днём, огне-
дышащий дракон, поднялись в небесах при его рождении. 
Она одиноко сияла средь бела дня, ярче, чем Венера но-
чью, а по ночам светила над дельтой Кассиопеи, созвез-

Дальнейшее развитие данное рассуждение по-
лучает через несколько эпизодов, в речи Сти-
вена об обманчивости имён. Здесь вновь повто-
ряется “What's in a name?” – и мы видим, что 
вся тема музыкально построена на этом лейт-
мотиве: “Sounds are impostures like names. 
Cicero, Podmore. Napoleon, Mr Goodbody. Jesus, 
Mr Doyle. Shakespeares were as common as Mur-
phies”14 [11, р.826]. Стивен иллюстрирует “об-
манчивость” звуков и имён показывая разные 
имена, означающие, по его мнению, одно и то 
же. Например, Doyle (англ.) близко по звуча-
нию к английскому “oiled” (помазанный), а это 
и означает греческое “Христос”. 

Что касается поэтонимов-аллюзий, то они 
характеризуются множеством связей с другими 
джойсовскими текстами. В романе “Улисс” 
мелькает или упоминается целый список имён 
из сборника рассказов “Дублинцы”, а имена 
Стивена Дедала и некоторых других персона-
жей взяты из “Портрета художника в Юности”. 

Любое имя главного или второстепенного 
персонажа, пусть лишь упомянутого в произве-
дении Джойса, использовано не случайно. В 
нём отражается социальная среда, националь-
ный колорит; оно может быть значимо своей 
звуковой стороной, нередко проступает и внут-
ренняя форма. В романе реализации собствен-
ных имён приобретают функцию художествен-
ного приёма. 
                                                                             
дия, что раскинулось среди звёзд, изображая его иници-
ал”. 
14 “Звуки обманчивы, точно так же как имена. Цицерон, 
Подмор, Наполеон, мистер Гудбоди, Иисус, мистер Дойл. 
Шекспиров было не меньше, чем Мэрфи”. 
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Victoria Barteneva 
HERMENEUTIC INTERPRETATION OF ONYMS’ POETICS IN THE NOVEL 

“ULYSSES” BY JAMES JOYCE 
Hermeneutics is presented as one of the possible approaches to interpretation of onyms’ poetics. Level 

conception of onyms’ poetics interpretation is expound. It is distinguished the next levels: logical-
referential, sociolinguistic, background knowledge, historical-philological. On these levels analyses of 
onyms’ poetics in the novel “Ulysses” by James Joyce is represented. 
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ВЛАСНІ НАЗВИ ЯК ЗМІСТОТВОРЧИЙ  
КОМПОНЕНТ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

(НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  
ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ТА МІХАЯ ЕМІНЕСКУ) 

Художні твори завжди характеризувалися 
наявністю в них великої кількості власних назв: 
топонімів, антропонімів, міфонімів тощо. У цих 
текстах власні назви „переростають” рамки 
своєї прямої семантики й реалізують різні нові 
функціональні можливості. Як змістотворчий 
компонент художнього тексту, вони набувають 
нових конотацій, символізуються, стають важ-
ливим засобом емоційно-образного розгортан-
ня художнього твору. До того ж, домінування 
певної тематичної групи власних назв у худож-
ньому тексті – це вже вияв ментальності. 

Як зазначає Т.О. Гаврилова, „власні назви – 
дуалістичні за своєю природою: в них є і загаль-
не, вселюдське й індивідуально-національне” [1, 
с.54]. Ми цілком погоджуємось з такою тезою, 
адже національне не може існувати поза загаль-
нолюдським (міжнаціональним), а універсальне 
реалізується тільки через національне. 

Досліджуючи поетичну творчість буковин-
ських поетів Юрія Федьковича та Міхая Еміне-
ску, ми помітили, що в їхніх художніх творах 
серед власних назв домінують топоніми, які 
мають особливе значення: є експресивно й сти-
лістично актуалізованими і визначають просто-
ровий та інтелектуальний діапазон художнього 
тексту. За висловом дослідниці Т.В. Немиров-
ської, топоніми є „місткими й ефективними ак-
центами контексту, що створюють контрасти і 
світлотінь, підсилюють і приглушують основну 
тему контексту, створюють головні контури 
оповіді, зовнішні і внутрішні асоціативні ефек-
ти та діють у чітко заданому автором ключі” [7, 
с.23]. Спробуймо проаналізувати та порівняти 
стилістичні й семантичні функції топонімів у 
поетичній творчості Юрія Федьковича та Міхая 
Емінеску. 

Серед топонімів, уживаних в поетичних 
творах цих буковинських митців, можна виді-
лити такі розряди: хороніми (назви територій), 
гідроніми (назви водних об′єктів), ойконіми 
(назви поселень) та ороніми (назви елементів 
рельєфу). 

З хоронімів у поезії Юрія Федьковича пере-
важають назви: Буковина, Україна, Русь.  

Зокрема назву Буковина ми подибуємо по-
над двадцять разів. Це пояснюється тим, що, 
будучи уродженцем Буковини, Юрій Федько-
вич настільки любив свою Батьківщину і тих 
людей, серед яких він виріс, жив, працював, що 
не мислив і не уявляв себе поза ними. У своєму 
листі до Д. Танячкевича Юрій Федькович пи-
сав: „Моє щастя – в Буковині у горах, а коли не 
в горах, то все-таки у Буковині межи Дністром і 
Прутом. Не знаєте ви, любку мій, кілько там 
краси та поезії” [8, с.9]. За свій рідний край, за 
свою Буковину поет не раз молився Богу: 

Там, де я родився, там мій рідний край: 
Слави, щастя, долі, Боже, єму дай! 
Слави, щастя, долі, веселу годину, 
Мир вовіки вічні, мир на Буковину! [6 , 

с.136]; 
А сповівшись щиро Богу, 
Займу плуги круторогі, 
Зорю гори та й долину, 
Зорю свою Буковину [6, с.104]. 
Звертаючись до свого рідного краю, поет ве-

личає Буковину словами „мамко”, „ненько”. 
Порівн.: 

 Буковино, мамко моя, 
 Вовік тобі слава! [6, с.111]; 
  Буковино, ненько моя, 
  Гаю мій, покою! [6, с.137]; 
 Буковино,... 
 Мамко моя, ненько, 
 Як на тебе подивлюся –  
 Гуляє серденько [6, с. 110]. 
 Отже, ця власна назва, використана так 

часто у поетичній творчості Юрія Федьковича, 
має не лише змістотворчу, а й концептуальну 
функцію. 

 Проте зауважимо, що на Буковину 
Юрій Федькович дивився як на складову і 
невід’ємну частину всієї України. Тому при-
родно, що онім Україна ми подибуємо в його 
творах також дуже часто. Він особливо семан-



Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 63 

тично й експресивно акцентований, оскільки 
окрім прямого значення вітчизни, рідного краю, 
він має й інші значення, наприклад, може сим-
волізувати патріотичні почуття. Порівн.: 

 ...Бо то в нас лиш на Вкраїні 
 Тепле сонце гріє, 
 Де не станеш, де не глянеш, 
 Всьо щебече, піє [6, с. 94]; 
  І сповнила Україна 
  Великі завіти! 
  Амінь, амінь, душе моя, 
Вовіки і віки [6, с. 138]. 
Ця назва також актуалізує у творах Юрія 

Федьковича почуття болю, гіркоти, переживан-
ня за долю рідної землі: 

А та мати Україна 
Та болізна мати, 
Вмивається кривавими, 
Під хрестами стоя! [6, с.153]. 
У поетичних текстах „буковинського Соло-

вія” досить частим є онім Русь, який поет вжи-
вав здебільшого в розумінні „весь український 
народ, всі українські землі”. Отже, бачимо, що 
патріотизм поета мав загальнонаціональну ос-
нову. Порівн.: 

Жива є Русь, і живі є  
Всі душі на Русі! [6, с.150]; 
За живу Русь, живеє слово, 
За живу правду, разом в лад, 
Нові завіти прочитать, 
Присягу положити нову! [6, с.119]. 
Зустрічаємо й випадки, коли хороніми Русь 

й Україна виступають у творах Юрія Федько-
вича як нерозривні поняття. Напр.: 

Чого ж прийшли ви у святиню? –  
На Русь, брати, на Україну, 
Убогий народ научать! [6, с. 116]. 
Яскравим прикладом цього також є вірш по-

ета „Що я люблю, в що вірую, на що надіюсь”, 
в якому він висловив весь сенс свого життя, 
кредо своєї патріотичної громадсько-
культурної діяльності: 

Я люблю мою Русь-Україну; 
Я вірую в єї будучину; 
В тій-то надії я живу й умру [6 , с. 228]. 
Отже, частотність вживання назв Буковина, 

Україна, Русь свідчить про щиру, безкорисли-
ву, справді синівську любов Юрія Федьковича 
до рідного народу, а також про віру в його щас-
ливе майбутнє. У своєму листі до К. Горбаля 
поет писав: „Я наш нарід цілим серцем люблю, 
і душа моя віщує, що його велика доля жде” [8, 
с.13]. 

Міхай Емінеску, як і Юрій Федькович, має 

буковинські коріння. Один український поет, 
другий – румунський, та природним є той факт, 
що в поетичних текстах Міхая Емінеску з-
поміж вище вказаних власних назв ми зустріча-
ємо хоронім Буковина (Bucovina), правда, не 
так часто, як у творах Юрія Федьковича. Кон-
тексти цього оніма у творах румунського митця 
свідчать про не меншу любов до свого рідного 
краю та синівську відданість своїй Батьківщині. 
Буковина в уявленні Міхая Емінеску – гарна 
(frumoasă), солодка (dulce), він завжди з ніж-
ністю згадує про неї та загалом про красу буко-
винського краю у своїх віршах, говорячи, що 
ніколи його не забуде. Напр.: 

N-oi uita vreodatã, dulce Bucovinã, 
Geniu-Ńi romantic, munŃii în luminã,  
   Vãile în flori, 
Râuri resãltânde printre stânce nante, 
Apele lucinde-n dalbe diamante 
   Peste câmpii-n zori [2, c. 

13]; 
Îmbracã-te în doliu, frumoasã Bucovinã, 
Cu cipru verde-ncinge anticã fruntea ta [2, c. 

3]. 
Міхай Емінеску використовує хоронім Бу-

ковина здебільшого з присвійним займенником 
моя (Bucovina mea), оскільки, де б не знаходи-
вся поет, куди б його не закидала доля, він ні на 
мить не забував про свою Буковину, сумував за 
своїм рідним краєм. Напр.: 

Astfel, totdeauna când gândesc la tine, 
Sufletul mi-apasã nouri de suspine, 
   Bucovina mea! [2, с.14]. 
Окрім цієї власної назви, у творах Міхая 

Емінеску нерідко зустрічаються романські й 
світові хороніми.  

Серед романських найчастіше фігурують на-
зви Молдова (Moldova) – вісімнадцять слово-
вживань та Румунія (România) – шістнадцять 
слововживань. Обидві назви поет використовує 
здебільшого з епітетом солодка (dulce): По-
рівн.: 

Şi în Moldova mea cea dulce 
Orânduit-am cu prisos. [3, c. 250]; 
Ce-Ńi doresc eu Ńie, dulce Românie, 
łara mea de glorii, Ńara mea de dor? [2, c. 22]. 
Зі світових хоронімів у поезії Міхая Емінес-

ку найчастотніші Греція (Grecia), Єгипет 
(Egipet) , рідше – Іспанія (Spania). 

Поета вабила епоха античності, а також все, 
що було пов’язано з нею. Оніми Греція, Єги-
пет він використовує лише з епітетами анти-
чна (antică) та велична (măreaŃă). Порівн.: 

Tu ai stins ochiul Greciei antice, 
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Secat-ai braŃul sculptorului grec [3, c. 274]; 
Şi-acum luna arginteşte tot Egipetul antic, 
Şi-atunci sufletul viseazã toat-istoria strãveche 

[2, c. 50]; 
Mai albastrã decât cerul, purtând soarele pe 

faŃã, 
Ea reflectã-n lumea-i clarã toatã Grecia 

mãreaŃã [3, c. 21]. 
Назву Іспанія зустрічаємо лише в поодино-

ких випадках – всього п’ять разів. Напр.: 
 Din Spania pleacã, cu paşii pribegi, 

Prin Ńãri şi oraşe, castele de regi [3, c. 222]. 
Серед власних назв-топонімів в поетичних 

текстах обох буковинських митців ми подибу-
ємо й гідроніми, в основному – це назви рік. За 
словами академіка Л.А. Булаховського, гідро-
німія становить „ чи не найцінніший ключ до 
читання „мови землі” й проникнення в сиву да-
внину етнічних відносин”. [4, с. 233]. 

Як у творах Юрія Федьковича, так і у творах 
Міхая Емінеску найбільше місце посідає гідро-
нім Дунай, можливо, тому, що ця річка з дав-
ніх-давен вважалася символом величі та могут-
ності. Знаємо, що „на здатність власного гео-
графічного ймення ставати символом уплива-
ють як мовні, так, насамперед й екстралінгва-
льні чинники: ступінь відомості об’єкта, його 
розміри, певні події, пов’язані з ним” [1, с.58]. 

Юрія Федьковича зачаровує навіть сама на-
зва річки: 

Так, з Дунаю!... Що за слово! 
Неначе чарою 
Мя чарує, наче в звіздах 
Звіздар ’ го читає... [6,с.199]. 
Як писав С.М. Середонін, „колір води, течія, 

властивості берегів, річища й дна, околишня 
рослинність або тваринний світ, зовнішній ви-
гляд ріки, нарешті враження, яке вона справляє, 
– все це становить ознаку, за якою ріка одержує 
свою назву” [5, с.136]. Юрій Федькович писав: 

О, чом, Дунаю, о, чом, тихий, 
О, чом же ти не рожевий? 
Чо пісочок не перловий, 
Бережечки кришталеві? [6, с. 172]. 
Ще в українському фольклорі Дунай набув 

значення „велика ріка”, „велич”. Поет викорис-
товує цю назву з епітетом кровавий (або його 
варіант кервавий): Порівн.: 

Гей, гаю, гаю 
Кровавий Дунаю 
Як я дуже упився! [6, с.62]; 
Гей, гаю, гаю, кервавий Дунаю, 
Вже – м навіки упивси!! [6, с. 23]. 
В уявленні ж Міхая Емінеску Дунай 

(Dunărea) асоціюються з епітетами синій 
(albastră) та старий (bătrână). Напр.: 

Descălecători de Ńară, dătători de legi şi datini, 
Ce cu plugul şi cu spada aŃi întins moşia 

voastră 
De la munte pân’ la Dunărea albastră [2, c. 

152]; 
Vede... Dunărea bătrână –  
Umbra arborelui falnic peste toate e stăpână 

[2, c. 147]; 
Colo Dunărea bătrână, liberă-ndrăzneaŃă, 

mare, 
C-un murmur rostogoleşte a ei valuri 

gânditoare [3, c. 37]. 
Окрім назви Дунай, у поетичних текстах 

Юрія Федьковича досить частим є гідронім Че-
ремош (Черемуш) ( 25 слововживань). Напр.: 

Таж той Черемуш ось як любо 
Голубить ті скали ... [6, с. 197]. 
Оскільки поет відстоював територіальну ці-

лісність України, боровся за єдність східних і 
західних українців, він пише вірш „ До мого 
брата Олекси Чернявського, що збудував міст 
на Черемші у Розтоках”, в якому розкрив ідею 
єднання українського народу. В основі вірша - 
конкретний життєвий факт – побудування мос-
та на річці Черемош, яка під час існування Авс-
тро-Угорської імперії ділила Буковину і Гали-
чину на дві окремі провінції, відповідно в поезії 
Юрія Федьковича маємо назви Черемош Чор-
ний і Білий:   Мости, брате Олексику, 

 Мости ти, мій друже, .... 
Наш Черемош запінений, 
І Чорний, і Білий 
Із братію із руською  
Нас більше не ділить [6, с. 106]. 
 Черемош поет характеризує епітетами 

глибокий, дикий, а вода цієї річки чорна та 
непевна. Напр.: 

 А Черемуш, братя, глибокий, 
 А Черемуш дикий, як біс! [6, с. 206]; 
Як ходить, так ходить 
Понад Черемуш глибокий 
Та дивиться в воду 
Єго чорну та непевну... [6, с. 197]. 
Для Юрія Федьковича Черемош не просто 

географічний об’єкт – він олюднюється і вико-
нує дію, наприклад, реве, гуде. Напр.: 

Реве, гуде наш Черемош, –  
Керманич не чує [6, с. 108]; 
А долом жасний та глибокий 
Той Черемуш дикий гудить [6, с. 205]. 
Рідше подибуємо назви Дністер та Дніпро 

(Дніпер). Ці поетоніми традиційно символізу-
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ють в поетичних текстах Юрія Федьковича рід-
ний край, національний дух українців. Напр.: 

Ци буркун то синьопюрий байраком гукає, 
Ци Дністер то буйнобурий на Подолі грає? 

[6, с. 21]; 
Ци знаєш, де країна тая мила, 
Де явір ріс і де калина цвила, 
Де Дністер грав...? [6, с. 45]; 
А хоть рад би-м і сказати, але наші милі 
Вже пропали в синій мряці, що Дніпер укри-

ла [6, с. 46]; 
Он колишесь тихий Дніпер, вечір, він дрі-

має, 
А по синій єго фалі човенце плаває [6, с. 46]. 
У творах Міхая Емінеску ці назви ми не зу-

стрічали. 
Серед власних назв ойконімів в поетичних 

текстах Юрія Федьковича бачимо назви україн-
ських міст: Львів, Умань (Гумани), Запоріж-
жя (Запорож’я) тощо. Напр.: 

Піду я у Львів, там красний, кажуть, город, 
Високі церкви та препишні палати [6, с. 

179]; 
В місті Гумани на золотій бани 
Сидить сокіл сивесенький [6, с. 27]; 
Україно, Запороже, годі вас забути, 
Ах, бо мило тамки жити, мило тамки бути 

[6, с. 46]. 
Назви українських міст у поетичних творах 

Юрія Федьковича локалізують місця перебу-
вання автора або ліричного героя, концентрую-
чи навколо себе його почуття і враження. Деякі 
ойконіми, пов’язані з історією України, слу-
жать для актуалізації інформації про відповідні 
події минулого. Напр.: 

Ой свиснули карабіни, ой свиснули ясні, 
Аж учули в місті Львові легіники красні [6, 

с. 92]; 
На відміну від творів Юрія Федьковича, у 

поезії Міхая Емінеску серед власних назв, 
окрім румунських ойконімів Сучава (Suceava), 
Букурешть (Bucureşti), бачимо світові ойконі-
ми Венеція (VeneŃia), Рим (Roma), 
Париж(Paris) тощо. Це насамперед назви ве-
ликих міст, культурних центрів, що ставали 
джерелом натхнення для поетів. Напр.: 

S-a stins viaŃa falnicei VeneŃii, 
N-auzi cântări, nu vezi lumini de baluri [2, c. 

202]; 
Ai noştri tineri la Paris învaŃă... [3, c. 162]. 
Найчастіше серед світових ойконімів у тво-

рах Міхая Емінеску трапляється назва Рим 
(Roma) – дев’ятнадцять слововживань (можли-
во, це пояснюється давнім висловом про те, що 

„всі дороги ведуть до Риму”). Античний Рим 
священний у поезії Міхая Емінеску. Порівн.: 

Şi unde-i Roma, doamnă a lumii-ntregi, 
Şi unde-s astăzi vechii şi mari cezari? [3, c. 

270]; 
Ei apar pe-un dâmb al Romei – ea dormea 

sfântă ş-antică [3, c. 49]; 
Lumina un gând de aur, sus prin nori, luna cea 

plină, 
Roma-n stele străluceşte pe-a ei dâmburi lângă 

râu [3, c. 50]. 
Більшість зарубіжних ойконімів, використа-

них у поетичних текстах Міхая Емінеску, аку-
мулюють певну історико-культурну інформа-
цію. 

З власних назв оронімів у творах Юрія Фе-
дьковича та Міхая Емінеску найчастіше вжи-
ваються назви гір і гірських вершин, діапазон 
функцій яких дуже широкий. 

У поетичній спадщині Міхая Емінеску пере-
важає назва Карпати (CarpaŃii): 

Iar CarpaŃii Ńepeni îngropaŃi în nori 
Îşi vuiau prin tunet gândurile lor [2, c. 242]; 
Colo unde stau CarpaŃii cu de stânci înalte 

coaste,... 
MunŃii Ńeapăna lor frunte o suiau’n’albastre 

bolŃi [3, c. 37]. 
У наведених контекстах бачимо, що Карпати 

символізують силу, висоту. 
Для Юрія Федьковича гуцульські гори ма-

ють дещо інше значення. Сама лексема гори фі-
гурує надзвичайно часто у його творах, ми зна-
ємо, що мова йде про карпатські гори, проте 
сама назва Карпати практично відсутня в його 
поезіях, натомість зустрічаємо ороніми Під-
гір’я та Чорногора – це найвища гора в гу-
цульському околі. Напр.: 

І буду вам співати, що Підгір’є діє, 
Як тамки сонце світить, як там місяць гріє 

[6, с. 31]; 
... А де ж він найде місце си жичливе,  
Як не в Підгір’ї, де ще все щасливе [6, с. 41]. 
Юрій Федькович вважав, що ніде у світі не 

знайти кращого місця, ніж його Підгір’я. Про 
це свідчать наступні рядки: 

„... Ходив я далеко, далеко у світ, 
Підгір’я шукати, Підгір’я там ніт” [6, с. 

59]. 
У зв’язку з цим в його пам’яті поставала й 

найвища гуцульська гора Чорногора. Цю влас-
ну назву засвідчуємо в поетичних текстах по-
над шістнадцять разів. Напр.: 

У край Чорногори, у край золотої  
На швару посію (думи) [6, с. 186]; 
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Зійшло сонце зо дна моря, 
Чорногора рада; 
Чорногорі – буйний вітер,  
А вітрові – луги! [6, с. 132]; 
Будь здорова, Чорногоро! 
Вже вовік тя покидаю! [6, с. 204]. 
Онім Карпати в поетичних текстах Міхая 

Емінеску, а також ороніми Підгір’є та Чорно-
гора у творах Юрія Федьковича пов’язуються 
не лише з почуттям любові до малої батьків-
щини, а й з національною самоідентифікацією. 

Отже, проаналізовані нами власні назви ма-
ють широкий функціональний діапазон, вони є 
змістотворчим компонентом художнього текс-
ту. Поети, український і румунський, які жили 
майже в один час, хоч і не в однаковому етно-
психологічному середовищі, бачили об’єкти 
реального світу, природного оточення майже 
„однаковими очима”, що переконує у правди-
вості тези: власні назви є „місткими й ефектив-
ними акцентами контексту”, якщо твої „стосу-
нки” з ними об’єктивні. 
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Veronika Berehech 
PROPER NAMES AS SENSE FORMING COMPONENT OF TEXT OF FICTION 
(BASED ON YURIY FEDKOVYCH AND MYHAI EMINESKU’S POEMS) 

The Carpathians in Myhai Eminesku’s poems and oronym’s Pidhirye (foot of the mountain) and 
Chornohora (black mountain) in Yuriy Fedkovych’s works are linked not only with the sense of love to 
“small Motherland” but also with national self identification. 

The proper names under analysis have wide functional range and are sense forming components in the 
text of fiction. 
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СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЕТОНІМІВ В  
САТИРИЧНО-ВИКРИВАЛЬНІЙ ДРАМАТУРГІЇ О.ОЛЕСЯ 

Драматургія Олександра Олеся – це цілий 
світ, своя дивовижна модель Всесвіту, своє сві-
тобачення й світорозуміння. Модерн та пошуки 
новітніх шляхів у драматургії призводять до 
значних особливостей онімного плану, узго-
джуючись із символічними законами письма. 
„Поетика Олеся складалася з ритміки контрас-
тів і водночас поетизації туги й меланхолії”, - 
таке визначення дають автори майбутньої „Іс-
торії української літератури” в розділі „Модер-
нізм” [1, с.58]. І саме це поєднання яскраво 
проявилося, крім символістської драматургії, в 
творах сатирично-викривальних та історичних. 
Непростий час, важкі життєві колізії дають ми-
тцеві великий і розмаїтий матеріал, зумовлю-
ють тематику творів, діапазон засобів і барв – 
від легкої іронічної посмішки до гострої викри-
вальної сатири. 

Сюжетно-тематична амплітуда цієї групи 
п’єс Олеся надто широка – від побутових нега-
раздів до політичних злочинів і викривальних 
узагальнень. Все це диктує звернення драмату-
рга до широкого онімного тла, побудованого за 
всіма законами традиційної драматургії. 

Так, поетонімосфера водевілів „По Мюлле-
ру” (1910 р.) та „Морока” (1911 р.) побудована 
у жартівливо-викривальному ключі, гротескно, 
перебільшено загострені онімні нюанси. Імена 
персонажів у цих п’єсах – звичайні, розповсю-
джені, та як вони стишено „працюють” на пер-
сонаж, як далеко не випадково дібрані й вжива-
ні. Починаючи із вступної ремарки, вони цілес-
прямовано діють у тексті, впливаючи на харак-
теротворення й сюжетне розгортання. 

Тема водевілю „По Мюллеру” – знущання 
молодої жінки над своїм літнім чоловіком, до 
якого підключається й теща, Текля Никандрів-
на. Ганяють бідного Макара Макаровича (мож-
лива аналогія з фраземою – куди Макар телят 
ганяв), доводять до відчайдушного вчинку – 
спроби самогубства. А ім’я молодої дружини – 
Мурочка, типовий варіант міщанського середо-
вища, що аж ніяк не погодиться бути Марусею 
або ж Марією. Вона Мурочка, їй дозволено ви-
мучувати підстаркуватого мужа, доводити йо-
го до нестями вимогами займатись гімнастикою 

по Мюллеру. В унісон грають російські форми 
імен приїжджих родичів – тьотя Саша, дядя 
Стьопа, Коля, родичі схожі на сестричку Му-
рочку, схожі не лише єством, звичками, пово-
дженням – навіть формою імен, несхожих на 
звичні українські скорочення. Водевіль викри-
ває нещирість, паразитизм в межах сім’ї, не-
правомірні претензії й незаслужені пріоритети, 
а іменник стає в пригоді митцеві, згущуючи 
фарби й акцентуючи на людських вадах, що їх 
висміює драматург. 

Дуалізм несхожих характерів невісток по-
кладений в основу водевілю „Морока”. І вже 
вступна ремарка, побудована подвійним групу-
ванням персонажів, їх імен, починає „гру”: 

                                     „О С О Б И: 
 Б а т ь к о. 
 М а т и.                                            
 В а с я    
         сини   
 Ф е д я 
  С а н я 
 невістки [3, с.300]. 
  Ф е н я         „    
Парне фонозвучання й обіграність імен у 

самій побудові очевидна, що  з перших компо-
нентів п’єси створює шаржовість і водевільну 
настроєність. З простих побутових ситуацій, 
побудованих на протилежних характерах і різ-
них уподобаннях персонажів драматург вибу-
довує трагіко-комічну ситуацію, де імена за-
ймають далеко не останню роль. Для батька й 
матері найменувань не підібрано, вони дещо 
абстрактні й, безперечно, узагальнені, й без-
іменність саме для цього прислужилася надзви-
чайно вдало. Для Олеся немає нічого другоряд-
ного – акцентованість в номінаціях точна і влу-
чна, безпомилково діє в потрібному ключі. Ла-
конізм іменувань, їх парне поєднання, однолек-
семність місця дії – все дуже містке й промови-
сте при мінімальному слововживанні, і цього 
виявляється цілком достатньо для іронічної по-
смішки читача/ глядача, що поступово втягу-
ється в драматичний конфлікт і онімну „гру”. 

Шарж „Патріот” (1911 р.) представляє своїх 
персонажів у традиційному плані: вступна рема-
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рка перелічує шість персонажів поіменованих 
українськими власними іменами (ВІ), що мають 
лексичний супровід – коротку характеристику: 

                                      „О С О Б И: 
К р е с а л о – 45-50 років, високого росту, 

говорить басом,  зять Конопельченка. 
К о н о п е л ь ч е н к о – низенький старий 

чоловік, тенорок. 
О м е л ь к о 
 П е т р у с ь                      діти, 18-21 років. 
 Я в д о с я 
 К о н о п е л ь ч и х а – проста жінка, дру-

жина Конопельченка” [3, с.291]. 
Як бачимо, у п’єсі поетоніми підібрані з та-

ким підтекстом, щоб „грати” на персонаж: Кре-
сало і справді „викрещує” з сім’ї все, що зама-
неться, намагаючись примусити їх „творити” на 
благо рідної культури – писати оповідання, ві-
рші, бути справжніми патріотами; Конопель-
ченка треплють, як справжню коноплю, а дітей 
названо демінутивними формами. Андронім 
Конопельчиха – єдиний у драматургії Олеся, та 
саме тут, у цій п’єсі-шаржі він потрібен і важ-
ливий, довершуючи онімний портрет родини, 
поданий з таким блиском у вступній ремарці. 

У тексті п’єси є кілька цікавих онімних ню-
ансів, драматург використовує всі можливості, 
щоб викрити свого псевдопатріота та його не-
доречне й шкідливе намагання примусити пи-
сати людей щирих, але абсолютно на це незда-
тних. 

„К о н о п е л ь ч е н к о. Я ж кажу, що вір-
шів я однаково не складу до ладу. Не ті вже і 
роки, і в голові вже не те. О, в голові не вірші... 
К р е с а л о (з докором). Який же ви украї-

нець? Зрадник ви! Конопелькін, а не Конопель-
ченко”[3, с.292]. 

В онімному плані схожі дві п’єси сатиричної 
групи – „Меценати і богема” і „На курор-
ті”(1913 р.). Обидві побудовані в основному на 
персонажній безіменності з невеликою части-
ною ВІ і в ремарках, і в діалогах. У кількісному 
відношенні це можна представити так: 
   у всту-

пній  
ремарці 

в 
ре-
ма-
рках 
у 
тек-
сті 

в 
діа-
ло-
гах 

поіменованих  2  3  5 „Меценати 
і богема” безіменних  11   11  5 

поіменованих  2/2  3  3 „На куро-
рті” 

 
згадано 
 осіб 

безіменних  7  9  9 

Як бачимо, поіменованих осіб мало, хоча в 
тексті – і в ремарках і в діалогах проявляється 
поіменованість безіменних персонажів вступної 
ремарки, або ім’я поіменованого персонажа, 
названого лише прізвищем у вступній ремарці. 
Так, безіменного персонажа, що має номінацію 
зять, лірик називає Прохор Кіндратович, а зве-
ртаючись до Івженка, його називають Харитон 
Іванович („Меценати і богема”; безіменна жін-
ка іменується у тексті Анна Дмитрівна, Крин-
ська у тексті має ім’я й по батькові – Дора Ві-
таліївна, а Ларисою Карлівною – поіменованим 
персонажем, драматург іноді іменує безіменну 
даму І („На курорті”): 

„Д а м а І. Я прошу вас, Зоєчко, прийти до 
мене сьогодні і розібрати мені листи від про-
фесора з Відня. Я не зовсім добре розумію мову, 
і до того ж листи написано, як пишуть тільки 
професори. 
З о я. З охотою. Коли, Ларисо Карлівно? 
Д а м а І. Ну, о восьмій-дев’ятій. Я зараз бу-

ду приймати ванну. До побачення!.. 
Д о к т о р. Разом, Ларисо Карлівно, я по-

можу вам на третій поверх... Мені треба про-
глянути пошту. 
Д а м а І. Вибачте, але я ще не зараз. 
З о я. А пошта є? 
Д о к т о р. А ви не бачили? Зараз понесли. 
Д а м а ІІ. Дякую... Треба переодягнутись на 

вечір. Сьогодні симфонія! Ви не підете, Анно 
Дмитрівно? 
Ж і н к а. Не збиралась” [3, с.314]. 
Одночасно зростає кількість безіменних пер-

сонажів у тексті, адже, як думається, драматур-
гові потрібен фон з епізодичних осіб. 

Хронотопія й локалізація – „Тераса якогось 
пансіонату. Пальми, цвітуть мімози золотими 
китицями. Синіє море. Вечір” [3, с.311] – ство-
рюють невеличкий пейзажний малюнок і одра-
зу вводять читача/глядача в атмосферу закор-
донного курорту, готують до сприймання своє-
рідних персонажів – курортників з їх особли-
вим ставленням до подій, дещо уповільненим і 
відстороненим. Онімна творчість майстра слу-
жить сюжетно-тематичній побудові п’єси, стає 
синхронним компонентом, поглиблюючи й по-
яснюючи сюжетне розгортання. 

Гостру сатиричну спрямованість п’єси „Бу-
ржуї” (1917 р.) вирішено з мініремаркою, в 
якій немає назв дійових осіб: „Двірницька. Две-
рі в льох” [3, с.326]. Єдиний антропонім – Мот-
ря, служниця двох безіменних – І-й та 2-й, які 
переховуються від терору, адже твір написаний 
одразу по слідах Жовтневого перевороту, і без-
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іменні хазяї Мотрі – начебто двірники, очікують 
молоду з вінчання, що відбувається в погреби-
щі. Молода в діалозі як виявляється, має ім’я – 
Галя. Все інше – в безіменних фарбах, на тлі 
яких яскраво виграють численні варіанти імені 
служниці, що подаються в лексичному оточен-
ні, з яскравим характеротворчим і текстоутво-
рюючим супроводом; численні повтори імені, 
варіанти й словосполучення з ВІ, що узгоджені 
або дисонують з розгортанням сюжету, - все 
використовує драматург з метою опозиційного 
контрасту не лише безіменності з поіменовані-
стю, а й з контрастами світів – ворогуючих, во-
йовничо настроєних, буржуїв і червоних, що 
нищать все, в тому числі й самознищуються, 
адже вони заарештовують і Мотрю, яку мали б 
захищати. 

  Йому Мотря, бо Мотря піш-
ла за шапманом. 

   товаришу Мотря 
   не товаришу Мотря, а то-

варишу Мотрона Іванівна. 
   Мотря, Мотроно Іванівно 
Мотря Мотроно Іванівно 
  Це моя дружина. Товариш 

Мотря Іванівна. 
  Мотроно Іванівно! Супруж-

ниця моя волелюбная! 
На 8 сторінках друкованого тексту спостеріга-

ємо досить велику частотність іменування Мотря, 
численні варіанти й сполучення з лексичним ото-
ченням, кілька повторів ВІ: тричі повторюються 
конструкції ВІ+ВІ, двічі ім’я із замінниками (ЗІ), 
1 раз у препозиції ЗІ, 1 раз – у постпозиції. На цей 
персонаж, по суті, припадає основне сюжетно-
тематичне навантаження, хоча на перший погляд 
служниця – персонаж другорядний. Та саме сю-
жетне розгортання, сатиричний ефект стає тим 
проявником, який виводить персонаж на перше 
місце за багатьма текстовими параметрами, і в 
цьому найбільша вага, на наш погляд, належить 
ВІ персонажа. 

Митець застосовує прийом концентрації ВІ у 
невеликому мікроконтексті, сполучаючи з коме-
дійною трагічністю ситуації, що прямо веде у са-
ме життя, його трагічні перипетії, і цьому слу-
жить не один уривок, а декілька сюжетних ситуа-
цій з центральним компонентом – ім’ям персо-
нажу. Наведемо один з них. 

                                 „Входить М о т р я. 
2-й. А, Мотря! Дістали? 
М о т р я. Яка я тобі, буржуй, Мотря? 
1-й. Вибач, вибач, товаришу Мотря... Він у 

нас необразований. 

М о т р я. Так, не товаришу Мотря, а това-
ришу Мотрона Іванівна. Ну його к чорту! Не піду 
я більше. Давайте рощот. 
1-й. Мотря, Мотроно Іванівно, не сердьтеся. 

Ми вас подякуєм...” [3, с.327]. 
Акцентування на імені персонажа проявляє 

авторську позицію щодо цього „героя”, спрямо-
вуючи увагу читача/глядача на цій дійовій особі, 
значно посилюючи сатиричний викривальний 
тон оповіді. Поєднання імені з суто народного 
іменника – Мотря (таких імен служниць було 
безліч у дореволюційній Росії) з препозиційним 
звертанням товариш, звертанням, народженим 
часом перевороту, в сполученні з рефреном бур-
жуї, розпочатим з назви твору, з суцільною без-
іменністю й трагікомічними поворотами сюжету 
– все „грає” на викривальну настанову автора, йо-
го завдання, все проявляє авторський голос, доб-
ре відчутний в п’єсі – загострено сатиричній, ви-
кривальній, де панує сатира в усій своїй насиче-
ності. 

Вступна ремарка до трагедії в 1-й картині „Ви-
літали орли...” (1936 р.) теж не засвідчує дійових 
осіб – лише стишена локалізація місця дії, щедро 
розцвічена назвами вивісок. На тлі безіменної 
юрби людей – лише один безіменний персонаж – 
кобзар, лірник. 

Усі без винятку дійові особи в тексті п’єси – із 
зашифрованою позначкою, лише єдиний назва-
ний іменем побіжний епізодичний персонаж – 
Муринка [3, с.190]. Та в самому тлі п’єси – набір 
найрізноманітніших антропонімів з добре відчут-
ною сатирично-викривальною спрямованістю й 
узгодженістю зі вступною ремаркою, де зазначе-
но: „Багато людей в найрізніших національних 
убраннях” [3, с.179]. ВІ, згадувані в тексті, теж 
національно позначені своїми особливими при-
кметами, притаманними імені формальними 
ознаками; причому, ім’я сполучається із персо-
нажем, що його вимовляє, з його реплікою і має 
характеротворче значення. Так, в пісні кобзаря – 
народні розповсюджені імена: „Ой вивела чечі-
точка семеро діток/ З одного яйця:/ Мене молод-
ця, / І Степана, і Івана...”[3, с.193]. Національні 
фарби несуть в собі імена В.Чернов, Авраменко, 
сатирично загострений Цукрцитрон: 

              „Х т о с ь  / читаючи телеграму/ 
              „Палкий привіт! Кладу на кон 
              Один /в долярах/ міліон. 
              Зичливий завжди Цукрицитрон” [3, 

с.196]. 
Група жінок-депутатів має свої особливості, 

які проявлює низка прийомів: іноземний текст, 
переданий графічно слов’янськими літерами – 
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кирилицею з викривленим графічним нарисом 
слова в сполученні з типовими іменами. Такі 
графони точно і влучно передають особливості 
вимови певних представників з їх національними 
ознаками, викриваючи „соціальну й територіаль-
ну приналежність героя” [3, с.19]. 

„Ж і н к а 1-а. 
            Во іст майн ман? Ах, во іст майн ман? 
            Ер гайст Гусак Семенович Іван. 
Ж і н к а 2-а. 
             Я не розумім, я йсем чешка, 
             Йсем подкухаржка пана Пешка. 
Ж і н к а 1-а (до 3-ої) 
             Ферштейн зі, філяйт? 
Ж і н к а 3-я 
             Ол райт, ол райт, ол райт! 
М у р и н к а (виходить і кличе) 
              Пабло, Пабло, Пабло! 
П а в л о 
              Чого ореш ти, чорномаза,  
               От, причепилась, як зараза” [3, с.190]. 
У наведеному діалозі незвичне інверсійне 

вживання повного іменування у тричленній фор-
мі в мові німкені: Гусак Семенович Іван. І незвич-
не сполучення компонентів, і наявна інверсія до-
дають зайвих сатиричних нюансів, висвічуючи 
делегаток, їх соціальний і розумовий статус. На-
ступна репліка належить безіменній жінці 2-а, 
що сама про себе теж висловиться у безіменному 
ключі – Йсем подкухаржка пана Пешка. Лаконі-
чні репліки, та майстерність драматурга дивови-
жна, магічна – два рядочки, і готовий портрет 
безіменної героїні. Зробивши такі дві акцентуації 
із залученням імен, митець дві наступні репліки 
вирішує ще більш скорочено – один рядок німе-
цькою і англійською мовами, навіть імена йому 
не знадобляться, щоб накреслити портрети цих 
персонажів. А репліки Муринки і Павла стають 
заключним акордом до цієї „гри” іменами, „гри”, 
спрямованої на стисле характеротворення без-
іменних епізодичних персонажів, що потрапля-
ють під прожектор-проявник онімних прийомів 
письма. 

Особливих викривальних прийомів Олесь до-
магається, на нашу думку, у драмі на 4 дії „Земля 
обітована” (1935 р.). Створено п’єсу слідом за 
тяжкими випробуваннями, що випали на долю 
поета в тридцяті роки – трагедія в сім’ї друга 
Олеся Антона Крушельницького, арешт його си-
нів у звинуваченні сфабрикованої підготовки те-
рористичних актів в Україні. Тяжке потрясіння 
призводить до написання твору протягом невели-
кого відрізку часу – за п’ять днів – з 23 по 28 січ-
ня драматург пише гострий сатирично-

викривальний твір, в якому одним з перших зата-
врував сваволю сталінського терору, репресії й 
порушення прав людини на його Батьківщині. 

Працюючи над драмою, митець називає голо-
вного персонажа прізвищем, що звукозаписом 
наслідує прототипа: Крушельницький – Шумиць-
кий. Реальні події й важкі переживання стають 
основою для сюжетного розгортання, сатирично 
загострений трагічний сюжет, безперечно, вима-
гає наближення до реального життя, в усіх його 
проявах, і антропонімікон вирішується в повному 
узгодженні з реаліями. В стриманих тонах нази-
ваються діти літератора  Шумицького – Андрій, 
Борис, Ольга, прізвищами без деталізації інших 
компонентів іменування журналіст Корців, при-
ятель Шумицьких Кульчицький, партійний робі-
тник, емігрант з Великої України Козенко, лише 
іменами урядниця з консуляту Фаня і ласкавою 
формою – демінутивом нянька Шумицьких Ма-
рійка. Отже, весь іменник у стриманих реальних 
тонах, узгоджених з трагічним сюжетом, напов-
неним страшними переживаннями на Батьківщи-
ні, де героїв очікують тюрма і страта. Реальний 
антропонімікон дозволяє драматургові впритул 
наблизитися до життєвих трагедій 30-х років, 
створити справжній художній документ епохи 
сталінізму, твір-звинувачення в нелюдських ви-
пробуваннях і муках. 

Вживаючи різні форми іменувань, драматург 
чітко розставляє онімні акценти, і ВІ не лише ви-
конує свої основні функції – називання й позна-
чення персонажа, виділення його з-поміж інших, 
а й стає яскравою художньо-образною деталлю 
письма. 

Проявляючись у мікроконтексті, в лексичному 
оточенні, поетонім стає тим стержнем, який ви-
конує найважливішу роль у текстотворенні й ха-
рактеротворенні. Шумицький – громадянин Шу-
мицький – Ромка – Ромцю – татко – пане това-
ришу-редакторе – батько – завтрашній Нарко-
мпрос – все це стає не лише онімно-номінаційним 
колом, що оточує цей персонаж, а й характерот-
ворчим прийомом письма, що безпосередньо 
входить в сюжетне розгортання, тематичний рух і 
в потрібному ключі діє на читача/ глядача, ство-
рюючи нюанси різної смислової амплітуди. Сим-
волічна гра з іменами й безіменністю наче повто-
рює сюжетні повороти – знищення й загибель 
усього притаманного нормальному життю під тя-
гарем тоталітарної безликості й знеособлення 
людини в такому суспільстві, де все нормальне 
вважається непотрібним, підлягає винищенню, де 
людська особистість нічого не варта. 

Ідейно-тематичний рівень контексту узгодже-
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ний з лексичним – онімним і номінаційним і в 
самому тлі драми, і в ремарках, які накреслюють і 
локос твору, і попереджують дійство в кожній ча-
стині, і перегукуються з текстом п’єси. Особлива 
вага припадає на вступні ремарки до кожної з чо-
тирьох дій драми. Їх варто порівняти: 

                        „ І 
                  Кабінет Шумицького. 
Кидається в очі велика бібліотека і робочий 

стіл, завалений книгами, паперами. 
На стінах портрети Шевченка, Франка, Ко-

цюбинського всі прикрашені українськими рушни-
ками 
О л ь г а  сидить за столом і щось дописує 
Входить з правих дверей Шумицька” [3, 

с.141]. 
                         „ІІ 
             Вітальня в домі Шумицьких. 
Шумицька дограє на піаніно останні акорди. 
Ольга перегнула останню сторінку нот” [3, 

с.150]. 
                          „ІІІ 
Кімната. Права сторона зроблена з тонких 

дошок. Чути через неї якісь сварливі голоси. 
Примітивні то з табуреток, то з скринь ліжка. 
На загально убогому тлі виділяються речі, очеви-
дно, привезені з дому. Ш у м и ц ь к и й  за столом 
щось пише. Ш у м и ц ь к а  щось латає. 
Стук у двері. Входить голова домового комі-

тету” [3, с.162]. 
                         „ІV 
Камера в льоху. Часом долітають звуки мо-

тора, голоси, крики” [3, с.172]. 
Вибудовується загальне локалізуюче дію тло: 

кабінет – вітальня в домі – кімната з тонких 
дошок, убоге тло – камера в льоху, і це тло не 

лише узгоджується з сюжетним розгортанням, а й 
попереджає його і наче є згортком майбутньої дії, 
наче зернятко, що розів’ється могутнім колосом. 

Наведені в І дії у вступній ремарці портрети 
Шевченка, Франка, Коцюбинського, що одразу 
вводять в атмосферу персонажів – Шумицький – 
редактор журналу, інтелігентна людина в норма-
льних обставинах життя, - контрастують із згаду-
ваними в мові Х імена Ленін, Сталін: 

„Х.  ...Цікаві подробиці на суді. Виїзна москов-
ська сесія прохає відповідати по-руськи, а ста-
рий: „Я радо говорив би по-московськи, та не 
вмію”. А предсідник: „Як?! Всесоюзної мови не 
знаєте?! Не визнаєте мови Леніна, Сталіна?” А 
він: „Не вмію. Я їхав в Харків, Київ, а не в Моск-
ву”. Так і одрізав! От нахаба!” [3, с.173]. 

Тут контрастують усі онімні фарби, посилю-
ються топонімічною протиставленістю Київ і Ха-
рків – Москва, відтопонімічні утворення москов-
ська сесія, говорити по-московськи. Підібрані ле-
ксичні компоненти стають для даного контексту 
важливими віхами у ідейно-тематичному русі, 
проявляють істинний смисл твору, авторський 
задум. 

Зазначимо, що онімна творчість Олеся в аналі-
зованій групі драматичних творів надто розмаїта, 
іноді відверто іронічна й сатирично-викривальна, 
іноді начебто прихована, як в п’єсі „Земля обіто-
вана”. Та скрізь вона узгоджена з авторським за-
вданням, сюжетною та ідейною спрямованістю 
твору, а контрастні барокові фарби допомагають 
утворенню того ефекту, на який розраховує дра-
матург. Сполучення ж сатиричних прийомів з 
символістськими дають можливість утворення 
таких широких узагальнень, які переростають у 
гротеск. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОЭТИКИ СОБСТВЕННЫХ 
ИМЕН В ИДИОЛЕКТЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ 

Как показывает анализ “рефлексий” филоло-
гов, для большинства из них “психолингвисти-
ческий подход” означает эксперимент. Ведь 
еще Л.В. Щерба полагал, что исследователь 
“должен исходить из так или иначе понятого 
языкового материала”, который необходимо 
проверять на новых фактах экспериментальным 
путем [6]. По нашему мнению, рассмотрение 
любых речевых явлений возможно в двух ас-
пектах: порождения и восприятия. Соотноше-
ние готовой системы с новыми фактами, по 
мнению Л.В. Щербы, приводит к анализу вос-
приятия текста, то есть к различного рода про-
веркам соотношения произведения как резуль-
тата творчества автора и его эквивалента в чи-
тательском сознании. В этом случае экспери-
мент – единственно возможный и наиболее 
объективирующий путь. В таком ключе 
В.П. Беляниным [1] были представлены психо-
лингвистические аспекты восприятия художе-
ственного текста. Однако среди психолингви-
стических особенностей художественных про-
изведений поэтика собственных имен им не 
рассматривалась. 

Но возможен иной ход мысли. Он предпола-
гает анализ произведения в аспекте его порож-
дения. Необходимо воссоздать процесс порож-
дения произведения автором и с этих позиций 
проанализировать поэтику онимов, функцио-
нирующих в тексте. Собственно лингвистиче-
ский взгляд сводится к анализу лексики, ее 
морфемной организованности, синтаксиса и т. 
д. Психолингвистический же подход направлен 
не на поиск ответа на вопрос “как сделан тот 
или иной текст?”. Первостепенным в нем 
представляется вопрос “почему этот текст 
сделан так, а не иначе, что послужило именно 
такому его формированию, именно такой ор-
ганизации поэтонимосферы?” 

Мы видим нашу задачу в том, чтобы средст-
вами психолингвистического анализа допол-
нить лингвистический и литературоведческий 
подходы и реконструировать “работу” автор-
ского сознания в момент творчества. Эта ре-
конструкция занимает пограничное положение 
– между интерпретацией восприятия и порож-

дения речи, – так как выводы и результаты дос-
тигаются путем объективирования исследова-
тельского (а значит, воспринимающего) взгля-
да, но всецело ориентированного на автора и 
подчиненного тексту как эквиваленту автор-
ского сознания. Такой подход к анализу произ-
ведения и поэтонимии позволяет достичь мак-
симума объективности в интерпретации, ис-
ключить исследовательский произвол. Повто-
рим: достигается это выбором текста в качестве 
главного и единственного источника для выво-
дов и заключений. 

Говорить о процессе порождения текста и 
мотивированности включенных в него собст-
венных имен можно либо: 1) ограничившись 
авторитетным изданием, искать следы мотивов 
выбора и включения того или иного собствен-
ного имени в контекст, наблюдать поэтоними-
зицию имени; 2) вооружившись авторскими 
началами и пробами, черновиками и варианта-
ми как единственным материальным источни-
ком, сохранившим действительные “парамет-
ры” работы авторского сознания, реконструи-
ровать творческую деятельность. 
В.Н. Михайлов говорил, что “в любом художе-
ственном тексте каждое СИ (собственное имя. 
– М.Б.) не случайно и представляет результат 
целенаправленного писательского отбора (или 
словотворчества) и употребления” [4, с. 101]. 
Говоря о “роли собственных имён в литератур-
ном творчестве” [5], ученый, по сути, обозна-
чал принципы психолингвистического подхода 
к имени как к «зерну, “эмбриону” образа», по-
зволяющем «проследить, как зерно “зароди-
лось” и “выпестовалось”, какие изменения пре-
терпело и по каким причинам, а также какую 
роль сыграло в произведении» [5, с. 67]. В ста-
тье «О роли собственных имен в литературном 
творчестве (на материале антропонимов в ро-
мане А.С. Пушкина «Евгений Онегин»)» 
В.Н. Михайлов совершил первую попытку ис-
следования процесса выбора автором имен для 
персонажей на основе сопоставления вариантов 
и черновых копий. 

К сожалению, в наследии Марины Цветае-
вой сохранилось крайне мало материалов тако-
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го рода, а имеющиеся фактически недоступны. 
Поэтому единственно возможный путь анализа 
поэтики собственных имен в ее творчестве – 
это психолингвистическая характеристика кон-
текста собственного имени. Психолингвистиче-
ский взгляд на контекст служит источником 
для вычленения психологического субстрата 
всего произведения и подтверждения наличия в 
собственном имени особых черт поэтики. 

Поэтический мир Марины Цветаевой инди-
видуален и определяется особенностями лич-
ности поэта. По мнению Е.Б. Коркиной, “лич-
ность – поэзия – судьба образуют неразрывное 
триединство поэтического мира, все члены ко-
торого равнозначны и соподчинены” [3, с. 5]. 
Личность Цветаевой и внутренняя жизнь, “под 
вéками”, представляла безоговорочный при-
оритет над реальностью [3, с. 7] и повлияла на 
характер ее поэзии. 

Дальнейшее изложение базируется на ана-
лизе собственных имен исторических лично-
стей (имен писателей от XVI до XX вв.) в сти-
хотворениях М. Цветаевой. Из рассмотрения 
исключены стихотворения, в которых имя пи-
сателя содержится только в названии. Все соб-
ственные имена-названия представляют собой 
посвящения и в заглавии указан адресат: «Бай-
рону», «Бальмонту», «Брюсову» и т. д. Само-
стоятельного рассмотрения и отдельного глу-
бокого анализа требует использование Мари-
ной Цветаевой имени Александра Сергеевича 
Пушкина. Образ великого русского поэта зани-
мал значительное место в творческой жизни 
Цветаевой. Ему будет посвящено отдельное ис-
следование. 

Вычленение “душевной оптики” поэта воз-
можно при расширяющемся анализе контекста 
поэтонима – от энциклопедического знания об 
имени исторического культурного деятеля, в 
данном случае писателя, через взгляд на мини-
мальный контекст к интерпретации места соб-
ственного имени в произведении и творческом 
сознании автора. 

В первом из двух стихотворений 1913 года, 
адресованных сестре поэта Анастасии Цветае-
вой, объединенных названием «Асе», функцио-
нирует имя английского драматурга и поэта 
Вильяма Шекспира. Употреблено оно в форме 
родительного падежа в метонимической конст-
рукции “из Вильяма Шекспира”. В границах 
предложения / Мы – из Вильяма Шекспира / 
Два стиха / первоначальный смысл, вложенный 
в имя драматурга, становится средством мета-
форической характеристики двух сестер, опре-

деляет взаимоотношения между Мариной и 
Анастасией. В расширяющемся контексте по-
этоним Вильям Шекспир соотносится с топопо-
этонимом Дамаск. Его основное значение ‘го-
род, где изготовлялась особая высококачест-
венная узорчатая литая сталь для клинков’, 
служит высокой оценкой “двух клинков”, сест-
ринского дуэта. С другой стороны, поэтоним 
Дамаск “высвечивает” дополнительное значе-
ние поэтонима Вильям Шекспир. Их тесное со-
седство свидетельствует, что авторское созна-
ние избирало только те имена, в значении кото-
рых есть что-то уникальное и особенное. В мо-
мент творчества авторское сознание называло 
писателя особой ценности, а стихотворения 
Вильяма Шекспира понимались как лучшие. 

Характерно, что разный контекст высвечи-
вает в семантической ауре имени те смыслы, 
которые именно для этого окружения нужны и 
важны. В одном из стихотворений цикла «Про-
вода» поэтонимом Шекспир передано значение 
трагичности. В аналогичном положении нахо-
дится и имя Расин: / Боюсь, что мало для та-
кой беды / Всего Расина и всего Шекспира /. 

В стихотворении 1916 года «Никто ничего 
не отнял…» имя русского поэта Гаврилы Рома-
новича Державина предстает совершенно в 
иной ситуации. Минимальный контекст моло-
дой добавляет к смыслу поэтонима только ука-
зание на возраст. “Механистическое” расшире-
ние рассматриваемого материала – / Что Вам, 
молодой Державин, / Мой невоспитанный 
стих! / – дает только обращение к “молодому 
Державину”. Мотив этого обращения в контек-
сте имени отыскать сложно. Информация экст-
ралингвального характера свидетельствует, что 
стихотворение обращено к 
О.Э. Мандельштаму. Зимой 1916 года, после 
возвращения Цветаевой из Петрограда, Ман-
дельштам несколько раз приезжал в Москву. В 
1916 году им написаны три стихотворения, об-
ращенных к Цветаевой: «В разноголосице де-
вического хора…», «На розвальнях, уложенных 
соломой…», «Не веря воскресенья чуду…». 
По-видимому, М. Цветаева видела черты сход-
ства поэтики Мандельштама и Державина. Но 
Мандельштам, в отличие от Державина, был 
молод.  

В стихотворении «Тройственный союз» 
(цикл «Волшебный фонарь») употреблено имя 
немецкого драматурга, поэта, теоретика искус-
ства Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера. В 
комментарии к нему относительно предложе-
ния / Мы тенью Шиллера клялись/ сообщается, 
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что шиллеровский идейный комплекс поколе-
нию Цветаевой представлялся архаичным. Но 
популярность Шиллера в период, предшество-
вавший революции 1905 года, усилилась благо-
даря постановкам его пьес в Малом театре. В 
произведении юной Цветаевой, где молодые 
“непокоренные сердца” дают клятву “служить 
свободе и кончить как герои” антропоэтоним 
Шиллер, скорее всего, ассоциировался с движе-
нием «Бури и натиска» и означал ‘мятежный, 
непокоренный дух’. 

В одной из лучших застольных песен в рус-
ской поэзии [2, с. 96] «Новогодняя», кроме то-
по- и гиропоэтонимов, употреблены антропо-
этонимы Дельвиг и Пушкин. А.А. Дельвиг был, 
как известно, ближайшим другом и единомыш-
ленником А.С. Пушкина, поэтому особую зна-
чимость приобретает соединительный союз в 
перечислении антропоэтонимов. Кроме того, 
Дельвиг и Пушкин – обособленная позиция 
именительного темы, а ближайший контекст (/ 
Дел и сердец хрусталь /) подчеркивает значи-
мость их службы во славу русской культуры. 
Антропоэтонимы звучат в унисон с высоким 
патриотическим тоном всего произведения: / 
Братья! В последний час / Года – за русский / 
Край наш, живущий – в нас / … / Кружкой о 
кружку! /. Авторское сознание отбирает лекси-
ку, возбуждающую чувство любви к Родине, 
подчеркивающую силу народа: сталь, мать, 
стать, клык. Поэтому можно с уверенностью 
утверждать, что отмеченная смысловая доми-
нанта повлияла на оформление поэтонимосфе-
ры стихотворения в целом, ведь в нем функ-
ционируют также топопоэтонимы Тамань, Ку-
бань, Дон, Русь.  

В поэзии Марины Цветаевой определенную 
роль играет имя еще одного великого русского 
поэта – Михаила Юрьевича Лермонтова. В сти-
хотворении «Голуби реют…» антропоэтоним 
Лермонтов употреблен в именительном падеже 
в функции приложения, соседствуя с именем 
Наполеон. Соположение имен – / Было еще двое 
/ … / Лермонтов и Бонапарт / – отчетливо ука-
зывает на их сродство в авторском сознании. 
Однако для полного уяснения мотивов сближе-
ния имен и образов этих двух выдающихся 
личностей необходимо привлечение контекста 
всего произведения. Материнское благословле-
ние лирической героиней Вороненка выделяет 
в адресате черты, которые “сродни” качествам 
Лермонтова и Бонапарта. Метафора “жесткая, 
жадная, жаркая масть” подчеркивает чувство 
гордости. Оно оттеняется окружением “сереб-

ряных, растерянных, вечерних голубей” как 
слабых, уставших птиц мира. Характерно, что в 
определители масти, авторское сознание выби-
рает лексику, содержащую в семантике “пере-
секающиеся” компоненты. Аллитерирующий 
начальный “ж” “работает” на усиление образа 
Вороненка. Но наиболее мощным средством 
формирования образа, несомненно, являются 
антропоэтонимы Лермонтов, Бонапарт. 

Более специфично употребление фамилии 
Лермонтов в форме творительного падежа 
сравнения («Прокрасться…»).. Правый кон-
текст (от собственного имени до конца пред-
ложения) – / Лермонтовым по Кавказу / Про-
красться, не встревожив скал / – представля-
ется своеобразным “оксюмороном”. Ведь Лер-
монтов в своем творчестве создал такой мощ-
ный образ Кавказа, что просто не мог “не 
встревожить скал”. Примечательно, что и ан-
тропоэтоним Севастиан Бах употреблен с при-
влечением средств противопоставления. Оче-
видно, что перст великого музыканта не только 
тронул органное эхо, но и завладел сердцами 
всех ценителей классической музыки следую-
щих поколений. Вообще все стихотворение по-
строено на оппозициях, излюбленном приеме 
поэтики Лермонтова.  

Собственные имена поэтически гораздо бо-
лее действенны, чем апеллятивная лексика. Ис-
пользование имен, широко известных культур-
ному миру, – дело специфическое и ответст-
венное. Поэтонимы всегда являются средством 
авторского воздействия на читателя. Мы попы-
тались понять процессы осмысления авторским 
сознанием семиотических свойств имен “абсо-
лютных авторитетов”, наблюдая за преломле-
нием культурного опыта социума в психологии 
творца. Что касается имен современников Ма-
рины Цветаевой, то их употребление в стихо-
творных текстах может быть свидетельством и 
зеркалом личных отношений между поэтами. 
Тут действуют другие законы, устанавливаются 
связи не того содержания, иными подставляют-
ся процессы порождения и восприятия художе-
ственного произведения в целом и поэтики 
онимов в частности. 

Опробованный путь поэтонимологического 
анализа: от имени в контексте к поэтике онима 
(при параллельном учете лингвистических, 
психолингвистических и историко-
литературных факторов) позволяет гипотетиче-
ски реконструировать мотивы, которыми руко-
водствуется авторское сознание при создании 
поэтонимосферы художественного произведе-
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ния. Творчество Марины Цветаевой, богатство 
ее “душевной оптики” служат благодатным ма-

териалом для исследований подобного рода. 

Литература 
1. Белянин В. П. Психолингвистические аспекты 
художественного текста. – М.: МГУ, 1988. – 
123 с. 

2. Зноско-Боровский Е.А. Заметки о русской по-
эзии // Воля России. – 1924, №3. – C.  95-97. 

3. Коркина Е.Б. Поэтический мир Марины Цветае-
вой // Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы / 
Вступ. ст., сост., подг. текста и примеч. 
Е.Б. Коркиной. – Л: Сов. писатель, 1990. (Б-ка 
поэта. Большая серия). 

4. Михайлов В.Н. О системе лингвистического 
анализа ономастической лексики в художест-

венной речи//Методика преподавания русского 
языка и литературы. – Киев, 1981. – Вып.14. – 
С.101-111. 

5. Михайлов В.Н. О роли собственных имен в ли-
тературном творчестве (на материале антропо-
нимов в романе А.С. Пушкина «Евгений Оне-
гин»). // Вопросы русской литературы. – Львов, 
1976. – Вып. 2 (28). – С. 67-76. 

6. Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явле-
ний и об эксперименте в языкознании. // Щерба 
Л.В. Языковая система и речевая деятельность. 
– М.: Наука, 1974. – С. 24-39. 

Marina Buevskaya  
PSYCHOLINGUISTIC ASPECT OF PROPER NAMES POETICS  

IN IDIOLEKT OF M. TSVETAEVA 
Research is based on the analyzing of proper names of historical persons (writers) from XVI to XX 

centuries in M. Tsvetaeva poems. The revelation of implicit properties and mechanisms of poetics is 
shown with the help of psycholinguistic reconstructions of author’s consciousness abilities. 



76 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 

Анастасія Вегеш  
ББК Ш 141. 14 – 314  
УДК 811. 161, 2’ 373.2 

ХАРАКТЕРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІТЕРАТУРНО- 
ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ В УКРАЇНСЬКИХ СУЧАСНИХ 

ПРОЗОВИХ ТЕКСТАХ 
 Літературно-художнім антропонімам (ЛХА) 

відводиться роль важливого стилістичного за-
собу, покликаного засвідчити суб’єктивне, ав-
торське сприйняття навколишнього світу. По-
при очевидний динамізм сучасного українсько-
го літературно-художнього антропонімікону, 
простежується прагнення його митців творити 
сучасні ЛХА більш правдивими, естетично до-
вершеними та інтелектуально місткими [9, 
с. 134]. На жаль, найновіші літературні тексти 
тільки зрідка потрапляють у поле зору україн-
ських стилістів, а їх ЛХА стають об’єктом лінг-
вістичного аналізу лише принагідно. З-поміж 
сучасних українських письменників помітно 
вирізняються Ю.Андрухович, В.Кожелянко, 
М.Гримич, Л.Дереш, С.Жадан, М.Матіос, літе-
ратурно-художній антропонімікон прози яких є 
досить репрезентативним – він позначений ін-
дивідуальною творчістю митців, виступає своє-
рідною проекцією реальних імен, яка пройшла 
через призму авторської творчості [33, с. 220]. 
Автори вміло поєднують в ЛХА дотепність, 
скепсис, гірку іронію, задерикуватість і муд-
рість.  

Надзвичайно важливими у створенні реаль-
ного історичного фону творів сучасних пись-
менників є ЛХА, які називають реальних та іс-
торичних осіб. Тут заслуговують уваги ЛХА, 
створені чернівецьким письменником 
В.Кожелянком. Особливе місце відводиться гі-
перболізації як історичної дійсності, так і ЛХА, 
але в цьому і є родзинка майстерності автора. 
Деякі ЛХА-історизми мають ряд варіантів, які 
наділені автором значним характеристичним 
потенціалом. Так, у романі «Дефіляда в Моск-
ві» Сталін – це Іосиф Перший, вуйко Йосип, 
Йосип Прекрасний, «молочний брат Гітлера», 
Гітлер – це фірер Адольф Алоїзович, Адольф 
Великий, Глиба! Матьорий человєчіще, Маніяк, 
Адольф Недоношений. ЛХА деяких політиків 
СРСР видозмінюються, набувають форм змен-
шуваності або простонародності [12, с. 201], 
вказують на їх зовнішність, особливості діяль-
ності, мораль. Пор.: Будьонний – Буденний, Ву-
сатий Кавалерист; Ворошилов – Ворошило, 

Клим, Климко, Климко Щурик; Молотов – 
В’ячик Скрябін; Хрущов – Кукурудзник, Лис 
Микита, Лисий Микита, Хрущ, Майський Жук. 

Особливістю антропонімійного почерку 
Ю.Андруховича, який, на нашу думку, поясню-
ється відданістю автора специфічним естетич-
ним канонам постмодернізму, є панхронізація 
окремих персонажів, прототипи яких могли б 
слугувати переконливими репрезентантами пе-
вних епох. Напр.: Іван Сергійович Тургенєв – 
великий російський письменник XIXст. появ-
ляється в «Московіаді» у 80-х рр. XX ст. «з 
трилітровим слоїком пива»; Юра Голіцин – 
«сорокарічний поет, освіта вища, але потім тю-
ремна». Історичні алюзії породжує також і прі-
звище поета Юрка Немирича («Рекреації»), яке 
має двояке тлумачення. Юрій Немирич – автор 
політичного маніфесту другої половини XVII 
ст. та Самійло Немирич – подільський шляхтич 
початку XVII ст. Це і чергова постать із твор-
чості Андруховича – герой двох віршів і однієї 
прозової розповіді [11, с. 133]. У романі «Мак 
червоний в росі» М. Гримич ЛХА Рюрик – 
письменник, «відприск пихатої галицької інте-
лігенції». ЛХА Боткін – відомий російський 
лікар-академік в книзі «Гімн демократичної 
молоді» С.Жадана стає звичайним дільничим 
лікарем.  

Даючи прізвища своїм персонажам, пись-
менники, як правило, не стримують польоту 
своєї ономастичної фантазії [33, с. 188]. Вони 
проявляють особливий інтерес до створення 
так званих «значущих» прізвищ, як до літера-
турного прийому. Подорожуючи зі своїми ге-
роями в просторі і часі, пристосовуючи їх до рі-
зних епох і режимів, вони видозмінюють лиш 
частково структуру їх прізвищ чи прізвиськ, 
додаючи потрібний суфікс, закінчення, пере-
кладаючи їх іншою мовою і т.д. В «Лженостра-
дамусі» В.Кожелянка ЛХА Клим Староігл - 
«нащадок прямих спадкоємців короля цигано-
ромів Карпато-Балканського ареалу Ігли XII-го 
Старого». Поступово він стає Климентієм Зо-
реколом – «православним руським лицарем, па-
тріотом Руси-України». Пор. ще: «Звідки у тво-
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єї милості таке дивне прізвище? Предки мої, 
очевидно, списами і шоломами зорі кололи». 
Далі ми зустрічаємось з «громадянином Росії, 
нащадком білоемігрантів, репатріотом і патріо-
том» Климом Звєздо-Орловським. Змінюючи 
національність персонажа, змінюється і його 
прізвище. Ось перед нами французький купець 
Луї Стилетт, згодом – «італійський-
фортифікатор» Клименто Стилетто. З іронією 
автор представляє географа з далекої Британії 
Гленна Старкіллера. Сам носій цього прізвища 
каже: «Смішне прізвище… моєю рідною мовою 
воно означає «Убивець зірок». 

Не менш цікавий ЛХА головного героя ро-
ману В. Кожелянка «Конотоп». Автовізій Са-
мійленко – вільний журналіст в реальному світі. 
Подорожуючи в просторі і часі, прізвище стає 
іменем ( очевидно, не без впливу імення услав-
леного козацького літописця Самовидця), так 
з’являється «студент-філозоф Києво-
Могилянської академії» Самійло Самовидець, 
згодом – пан Самописець. Щоб показати світ, в 
якому журналістові доводиться виживати і 
якось заробляти на хліб, автор іронізує над 
вмінням пристосовуватись. Так, подаючи замі-
тки в різні газети, герой по різному підписуєть-
ся: Автовізій Самійленко, Автовізій Самуелі, 
Автовізій Самойлов, Автовізій Самуельський, 
Автовізій Самуїл-Огли.  

 У романі «Перверзія» Ю.Андруховича ЛХА 
стилістично навантажені, вони не тільки нази-
вають або характеризують персонажів, але й 
містять натяк або вказівку на рису характеру, 
зовнішності, походження. Так, наприклад, го-
ловний герой роману - молодий український 
поет називається Стасом Перфецьким. Однак 
із розвитком сюжету цей персонаж іменується 
по-різному. Пор.: «Він мав безліч облич і безліч 
імен. У колах новітньої богемної спільноти йо-
го кликано не тільки Перфецьким…Його звали 
Стах Перфецький, Станіслав Перфемський, 
пан Перфекцій, Карп Любанський і Сом Рах-
манський і П’єр Долинський і Птах Кайфець-
кий. Але його також звали Глюк, Блюм, Врубль, 
Штрудень і Шнобль. До того ж він був Йона 
Риб і Жора Кур і Шура Птиць і Сюра Яйць і 
Слава Днів. Проте він був також Сильний Пере-
ць, Хуан Перес, Друже Перче, Перчило і Ерц-
Герц-Перц. … А всього імен його було сорок і 
жодне з них не було справжнім, бо справжньо-
го не знав ніхто, навіть він сам». Ось така 
постмодерністська маскарадність витворена 
Ю.Андруховичем завдяки вживанню більше 
сорока найменувань одного денотата. Автор та-

кож виводить низку прізвищ-масок, які пред-
ставляють собою різні модифікації прізвищ ре-
альних людей. В результаті таких змін прізви-
ще або міняє свою внутрішню форму, або на-
буває більш ясної внутрішньої форми [26, 
с. 241]. Цей прийом переосмислення доонімій-
ної семантики також слугує мовним засобом 
творення постмодерністської карнавальності. 
Так, виявляється, що «Шотландський характер-
ник Мак-Ніс, що дослужився до козацького 
полковника і нині відомий всій Речі Посполитій 
як Максим Кривоніс». А «Юрцьо Кутермак, по-
іншому Юрій Дрогобич, автор найпершої вид-
рукованої в Римі книги, доктор філософії, рек-
тор Болонського університету, на лекціях кот-
рого був навіть Миколай Коперник». За 
Ю.Андруховичем виявляється, що 
«…славетний венеціанський маляр Вітторе 
Карпаччо походив, зрозуміло, із Карпатських 
гір, як і я, і справжнім його прізвищем було чи 
то Гуцуляк, чи то Бундзуляк, а може й Бужди-
ган». Пор.: Йосиф Франц стає Йосифом Фран-
цуватим, Кость Печериця – Шампіньйоном, 
Антон Суликовський – Цуйковським. 

 У творчому арсеналі Марини Гримич майс-
терно використано так звані імена-символи, або 
„імена, що перегукуються”. Так, у романі «Ти 
чуєш, Марго?..», наслідуючи М.Булгакова, ав-
торка переносить героїв в інший, паралельний 
світ. Події реального і паралельного світів пе-
реплітаються, створюючи динамічну інтригу, в 
якій є все: кохання, чорна та біла магія, іронія, 
гумор тощо. Маргарита в реальному світі пе-
ревтілюється в Марго в паралельному; шофер 
Вася стає Ібрагімом; подруга Свєтка – Світля-
чком; співробітник Сидоренко – матінкою Іси-
дорою; коханка шефа Леська – Дебоскетом. З 
«Майстра й Маргарити» Михайла Булгакова 
запозичено ЛХА Воланд. Змальовуючи образ 
молодого менеджера Андибера, прізвище якого 
перегукується з найменуванням відомого пер-
сонажа українських дум, авторка устами героїв 
каже: «Це він… Їй-бо, він – нечистий… - Так на 
Воланда змахує…» . Варто зауважити, що запо-
зичення від М.Булгакова є і в В.Кожелянка. 
Так, в романі «Конотоп» появляється Воланд, 
або пан Чортенко – власник газети, або чорт 
Воланд – Басаврюк; кіт Бегемот. Автор «вико-
ристовує чужі власні назви, в першу чергу ті, 
які називають міфічних персонажів і літератур-
них героїв» [26, с. 225].  

Марина Гримич доводить неприродність рі-
дкісного в Україні і чужомовного імені Марго у 
романі «Ти чуєш, Марго?..». Тут це ім’я посту-
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пово українізується, і Марго стає Марусею Бо-
гуславкою. Ім’я іншого героя - Сергія Драгома-
рецького, навпаки, заступають чужомовні 
іменні варіанти: «він-таки Сер, він-таки Серж, 
він-таки Серго, він-таки Сірожа», що в тексті 
роману також виконує відповідну стилістичну 
функцію: такі ультрамодні чужомовні іменні 
варіанти у поєднанні з питомо українськими 
прізвищами набувають відчутної оцінної мар-
кованості. Пор.ще: Дейнеченко та Дейзі («Мак 
червоний в росі…»). У С.Жадана ЛХА Богдан –
Боб, Боба («Біґ Мак»). У Л.Дереша ЛХА Анд-
рій – Андрон («Архе»); ЛХА Євген Балій – Ґе-
ньо Балєй, Юджин Бел’ю («Поклоніння ящір-
ці»).  

Особливий інтерес в літературно-
художньому антропоніміконі Ю.Андруховича 
викликають власне характеристичні ЛХА. Ві-
дома польська україністка Оля Гнатюк слушно 
підмітила, що «відшифрувати їх за допомогою 
одного ключа неможливо. Прізвища є не лише 
складовою характеристики постатей, як в аван-
тюрному романі-пікаресці чи мольєрівській 
комедії, але й елементом ускладненої літерату-
рної гри, яку веде автор зі своїм уявним чита-
чем» [11, с. 132]. Так, наприклад, ЛХА Рости-
слав Мартофляк («Рекреації»)– «надія україн-
ської поезії» - виник, на думку О.Гнатюк, як 
контамінація окреслення з «Енеїди» І.Котля-
ревського, Мартопляса, який з’являється серед 
грішників у пеклі. А Л.Белей тлумачить цей 
ЛХА так: «У ЛХА Мартофляк відчитуються 
найхарактерніші риси денотата: перший ком-
понент ЛХА-композити Март(о) натякає на 
об’єкт захоплення персонажа-денотата (Марта), 
а другий – фляк вичерпно характеризує вдачу 
героя: в галицьких діалектах фляк має значення 
«тюхтій, чванько» [9, с. 130].  

Цікавим, на наш погляд, є також ЛХА Ма-
цапура, антропонімом, який добре відомий в іс-
торії української культури кін. ХVІІІ ст. Юрій 
Андрухович називає цим ЛХА «старого про-
йдисвіта, геніального постановника всіх епох і 
народів». У коментаріях до «Енеїди» Мацапура 
– це постать, яка мала б викликати жах, бо Пав-
ло Мацапура значиться як злочинець. Тому, на 
думку О.Гнатюк, Мацапура означає неохайну і 
незграбну людину, отже, в авторській репрезе-
нтації цього героя вже закладено такий собі ок-
сюморн [11, с. 132]. Саме такий ЛХА ми зу-
стрічаємо і в романі «Перверзія». Тут «філосо-
фуючий кат Павло Мацапура, один із батьків 
середньовічної наркомафії, що був повішений 
за любов до людського тіла». 

У романі «Московіада» Юрій Андрухович 
використовує «ефект розмивання» тотожності 
героїв. Паралель з атрофією героїв та їхньої 
мови очевидна. Якщо в «Рекреаціях» ЛХА го-
ворили самі за себе, то в «Московіаді» автор 
наділяє головного героя незвичним ЛХА Отто 
фон Ф. Сам Юрій Андрухович тільки натякає: 
«Отто Вільгельмович за японським літочис-
ленням ти, фон Ф., - самий що не є Щур». Усі 
спроби прочитати це ім’я приречені на поразку. 
Відчитується в ньому тільки чужоземне зву-
чання та благородне походження, аж ніяк не 
співзвучне з діями його носія. Такий контраст 
характерний для постмодерної свідомості, ма-
буть, і є головним героєм твору [11, с. 131].  

Оригінальність, нетрадиційність вибору мо-
вних засобів для реалізації мотиваційної озна-
ки, їх висока мовна вартість забеспечують не-
пересічну та художню вартість ЛХА в романі 
«Дванадцять обручів». «Свій» голос в романі 
належить безуспішному «літератору зі Львова» 
Артуру Пепі, «який модерністськи дивиться на 
світ і культуру, є носієм плюралістичного сві-
тогляду. Він – письменник, мандрівник, лицар» 
[7, с. 89]. ЛХА Пепа вказує на балакучість пер-
сонажа. Польське прізвище Pepa та споріднені 
походять від апелятива рера – «губи», «бала-
кун», «базікало» [35, с. 436]. ЛХА Пані Незгра-
ба – псевдонім Роми Воронич. Так її називають 
друзі за те, що їй все валиться з рук, вона не-
зграбна.  

Надзвичайно цікаві характеристичні ЛХА 
С.Жадана. В них – «духовне обличчя народу, 
його психічний склад, народний світогляд і сві-
тосприймання, гумор, народний дотеп, кмітли-
вість і спостережливість» [34, с. 16]. Такі ЛХА 
починають «промовляти» в художньому творі. 
У таких категоріях антропонімів відбиті різні 
сторони і особливості побуту всіх соціальних 
верств і зокрема основи суспільства – соціаль-
них низів. Ось цілий ряд ЛХА з «Anarchy in tht 
UKR»: «це був капітан Кобилко» (напевно но-
ровистий був як кобила, але суфікс –к- вказує 
на здрібнілість); «Ми з товаришем Гелікопте-
ром» (асоціюється не тільки з назвою літаючо-
го апарату, але й з шумом, швидким заведен-
ням); «друзі нашого спільного знайомого Нім-
ця» (утворений від етноніма німець). 

У романі «Депеш Мод» автор знайомить нас 
зі своїми друзями, імена або прізвища яких 
розкривають важливу характеристику. ЛХА 
Вася Комуніст вказує на ідейні переконання 
героя. ЛХА Собака Павлов виник, напевно, не-
спроста. Прізвище Павлов пов’язується з прі-
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звищем відомого лікаря, який робив досліди на 
собаках. Сам персонаж веде собаче життя. 
С.Жадан вміло наділяє героя манерами, повад-
ками, рисами, які характерні для поведінки со-
баки. Пор.: «Собака втомлений і змучений – він 
п’є вже третій день», «Собака важко сковтує 
слину», «Собака переводить подих», «Собака 
сповзає на цементну долівку і починає відпов-
зати в бік проходу», «Собаку знаходять на під-
лозі в кабінеті, з рота Собаки тече слина», «літо 
Собака проводить на дурці. Він швидко повніє 
і дичавіє, справжня тобі дика собака динго, в 
нього виростає густа чорна шевелюра…». Ба-
буся пестливо називає його Віталіком, а лікар – 
Віталієм Львовичем. Правда, дивне поєднання 
собаки з левом, що вказує на постмодерністсь-
ку карнавальність. Заслуговує на увагу й ЛХА 
Саша Карбюратор. Сам автор характеризує йо-
го так: «Саша Карбюратор –мій гарний при-
ятель, Саша закінчив курси водіїв, він пристра-
сно ставиться до техніки… Почав він, як нева-
жко здогадатись, із карбюратора». Автор нази-
ває своїх знайомих «різними героями коміксів», 
«гарною, вічно голодною компанією». 

 Показовим щодо антропонімійного почерку 
М.Гримич є її роман «Егоїст», де ЛХА-
прізвища, ЛХА-прізвиська характеризують на-
йменованих персонажів за соціальним стату-
сом, ставленням до роботи, а також за зовніш-
ністю. Так, одна з героїнь роману Ганна Мико-
лаївна - професор юридичного факультету, а за 
сумісництвом – адвокат-практик. Авторка до-
бирає їй прізвисько, що вичерпно характеризує 
найменовану героїню за соціальною ознакою та 
вказує на прикметну ознаку її зовнішності – 
Феміда у Шиньйоні. Передбачливу, обережну 
Тамілу Сергіївну письменниця називає прізви-
ськом Калькулятор. Пор.: «Калькулятор – це 
була її кликуха в університеті, так вона перема-
ндрувала і до його фірми». Інший герой роману 
- Георгій Липинський іменується цілою низкою 
ЛХА-прізвиськ, які також переконливо розкри-
вають основну рису характеру денотата - 
Джордж, і Адвокат у білих рукавичках, і Сам 
Пан Рафінований Джентльмен, і Сам Супере-
гоїст. Зауважимо, що останні ЛХА постали, 
очевидно, не без впливу Остапа Вишні, якому 
належить авторство оригінального характерис-
тичного ЛХА І.І.Сам [див.: 9].  

У романі «Ти чуєш, Марго?..» М.Гримич та-
кож намагається сповна використати характе-
ристичні можливості ЛХА-прізвиськ. Одного з 
головних героїв роману - Гришу підлеглі нази-
вають промовистим прізвиськом Шеф, що вка-

зує на його соціальний статус, або ЛХА Камі-
кадзе, який розкриває одну рису характеру де-
нотата – наполегливість у досягненні мети. У 
романі «Магдалинки» ім’я, ім’я по батькові та 
прізвисько героїні також наділені потужним 
характеристичним потенціалом: у структурі 
імені по батькові Войцеславівна легко відчиту-
ється характерна фонетична риса польської мо-
ви – цекання, завдяки чому цей ЛХА натякає на 
національну належність найменованого персо-
нажа - («Польська кров!»), а прізвисько Пишка 
вказує на прикметну рису зовнішності – повно-
ту, а партійне прізвисько Ейнштейн – на розум.  

 Широка палітра характеристичних та оцін-
них можливостей притаманна ЛХА з роману 
«Варфоломієва ніч». Головний герой Павло 
Іванович Печеніг – політолог. Друзі звуть його 
фамільярними іменними варіантами Паша, 
Пашок, Пашка або прізвиськами Штірліц, Де-
від Коперфільд, що покликані розкривати пе-
редбачливість та невразливість денотата (пор.: 
Штірліц – персонаж Ю.Семйонова - радянсь-
кий розвідник; Девід Коперфільд – сучасний 
американський ілюзіоніст). Проте Марина 
Гримич наділяє характеристичними можливос-
тями ще й ім’я, ім’я по батькові та прізвище 
персонажа:«Павло – апостол, пророк, учитель 
[пор.: 2, 63-64], Іванович – означає, що він – з 
народу. Він з народу, він з народом, він за на-
род. А Печеніг! Це значить – воїн, це значить – 
безстрашність, це значить – мужність. Ніякого 
пафосу, ніякої штучності. Здорове і чесне ім’я. 
Справжнє ім’я народного обранця». 

 У романі „Московіада” Ю.Андрухович тво-
рить цілу низку ЛХА, які служать колоритним 
мовностилістичним засобом, що не лише виче-
рпно характеризує персонажа-денотата, а й за-
свідчує абсурдність та авторське несприйняття 
«навколишньої» (радянської) дійсності. Вико-
ристання зниженої лексики як джерельної бази 
ЛХА, як справедливо вважає низка дослідників, 
є прикметною рисою антропонімійного почер-
ку українських постмодерністів. Напр.: поет 
Ніколай Палкін і «збірка його поезій «Расплела 
косу береза»; білоруський новеліст Єрмолай-
чик; основоположник якутської радянської лі-
тератури Вася Мочалкін; «велика співачка ро-
сійська, мать наша і сестра, душа наша неосяж-
на, незрівняна наша і свята» Марфа Сукіна; 
«постовий мусор» Голосраченко; «комендант 
Рамазанов Муртаза чи, може, навіть зовсім на-
впаки – Муртазаєв Рамазан»; поет Арнольд 
Горобець («український південь, русскоязыч-
ное население») з псевдонімом Юлій Цезар; 
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Іван Новаковський на прізвисько Новокаїн, ін-
ша версія Ваня Каїн (літератор, видавець, нар-
коман, бомж), поет Єжевікін, «котрий заходить 
у чужі кімнати не постукавши, бо вважає себе 
господарем на всьому просторі від Карпат до 
Тихого океану» (етимоном прізвища денотата є 
ожина, яка, як відомо, розростаючись, проникає 
всюди). ЛХА Костя Сєроштанов, Шура Горо-
хов, Олег Сексопатович, Паша Байстрюк – по-
ети з прізвищами, які вказують на ту чи іншу 
ознаку персонажа. Ось таке фантасмагоричне 
середовище «Московіади», при створенні якого 
основним мовним засобом виступає постмоде-
рністська літературно-художня антропонімія. 

 У романі „Дванадцять обручів” поповню-
ється реєстр соціально значущих ЛХА Юрія 
Андруховича. Тут письменних творить ряд 
ЛХА-прізвищ міліціонерів, які не лише харак-
теризують денотатів, а й виявляють авторське 
ставлення до найменованих персонажів. Пор.: 
майор Вошивлюк, Паршивлюк, Зашиблюк; «два 
мєнти, двоюрідні брати Микуляк Іван та Дра-
куляк Штефан». Слідчі та допитувачі взагалі 
не мають імен, автор наділяє їх ЛХА Перший, 
Другий, Третій. В романі «Рекреації» «тутеш-
ній міліціонер» пан Махальський. В таких 
ЛХА-прізвиськах «жива народна традиція на-
йменування, яка збереглася ще від давніх ча-
сів» [32, с. 188]. У С.Жадана ЛХА Підзаборна 
Людмила Кузьмінішна визначає рівень середо-
вища, в якому перебуває автор. Прізвище Під-
заборна вказує на персонажа без пристанища, 
на бомжа; ім’я Людмила – на те, що людям ми-
ла; і Підзаборна, і Кузьмінішна – оніми росій-
ського походження. ЛХА дядя Роберт цікавий 
іронічною оцінкою самого автора: «Яке дивне 
ім’я – Роберт. Схоже на назву якогось журналу 
для геїв» («Депеш Мод»).  

Цілий ряд ЛХА представляє собою різні мо-
дифікації прізвищ реальних людей. Сучасні 
письменники широко використовують дейкти-
чні ЛХА, на структурі та онімічній семантиці 
яких позначилось мовне експериментаторство 
постмодерністів [10 с. 194]. Дейктична функція 
– здатність літературного оніма вказувати на 
реального прототипа персонажа. Такі оніми на-
зивають протонімами [25, с. 72]. У 
В.Кожелянка цілий ряд таких ЛХА з романів 
«Дефіляда» та «Конотоп» : Владімір Ільїч Олє-
нін – шаман Чукотки (В.Ленін); Януарій Виши-
нкідзе – голова трибуналу (Януар Вишенсь-
кий); Хрєннік Тіхонов – талановитий гусляр 
(Тіхон Хрєнніков); Олег Блошенко – капітан 
футбольної команди (О.Блохін); Олег Ольжич 

Кандиба – редактор (Олег Кандиба, Ольжич – 
псевдонім); Іоан Лютий – московський цар 
(Іван Грозний); Іво Квасоленко – співак (Іво Бо-
бул); Вольф Жірінштейн – чоловік з Бердичева 
(Володимир Вольфович Жириновський); Олесь 
Палиглина і його трилогія «Хоругвяне» (Олесь 
Гончар і трилогія «Прапороносці»; Лесь Поба-
рабанський – письменник-пофігіст (Лесь По-
дерв’янський). У Ю.Андруховича в романі «Та-
ємниця» ЛХА Блоха – Блохін, Євтух – Євту-
шенко. Помітним зневажливим емоційним по-
тенціалом наділяє В.Кожелянко ЛХА-
протоніми, в яких легко відчитуються реальні 
іменування високих достойників незалежної 
України, Росії: президент України Леонід Ко-
жушенко (Л.Кравчук), президент України Лео-
нід Шапченко (Л.Кучма), президент дружньої 
держави Єрмолай Борискін (Борис Єльцин), 
спікер парламенту Іван Теплий (І.Плющ), пар-
ламентські кулачні бійці Іоан Крілик (Іван За-
єць) та Стефан Тучин (Степан Хма-
ра)(«Дефіляда»). Але, на нашу думку, непере-
вершеним майстром в створені таких ЛХА є 
Марія Матіос. В романі «Містер і Місіс Ю в 
країні укрів» авторка їдко, але справедливо ха-
рактеризує епоху і людей. Пор.: парфумерна 
принцеса, Джейн Ейр Бонд 007, Шовкова Леді 
й Орлеанська Діва - Уля Милашенко (Юля Ти-
мошенко), двічі професор, жертва Станіслав-
ської курки-несучки, хрещений батько Анни 
Ахметової, натхненник теорії загартування 
валянок в апельсиновому соку – Мітя Якунович 
(Віктор Янукович), Господар Країни, Керманич 
Країни – Мітя UA (Віктор Ющенко), екс-Папа 
у квадраті – Леонід Другий Кудла (Леонід Куч-
ма), довірена особа Зубкіса, розробник ручного 
виду транспорту власного імені – Леонід Крав- 
Чув (Леонід Кравчук), порохобезпечний коор-
динатор програми «уряд-2», людина- пароход, 
шоколадний Заєць – Петрусь – чорний вус Без-
пильний (Петро Порошенко), прихильник яблук 
із нашої батьківщини Мішаня Плотський (Ми-
хайло Бродський), вірний Санчо Панса Орлеан-
ської Діви, пастор всіх заблудлих – Сашко Буй – 
Тур – Чинов (О.Турчинов), знавець диктофонів, 
магнітофонів, єдиновірний єдино вірної дороги 
до світлого Соціального Інтернату – Олексан-
дер Холод (О.Мороз), мозолемасажист Олек-
сандера Холода, контролер темних справ і кон-
кретних хлопчиків – Юрась Куценко 
(Ю.Луценко), дирегент співу «Євро-сліпота – 
2005», просто завжди готовий і завжди тре-
тій – Микола Юленко (М.Томенко), власник 
людей, коней, лісів і біцепсів, free boy Нестор 
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Махно (Н.Шуфрич), дезинфікатор двічі профе-
сора, сирітка і похирювач слави батьків – Тиг-
ран Синьобіловіл (Тарас Чорновіл), цербер 
транзитних серверів, підрахуй живих, мертвих 
і ненароджених – Серж Кідалов (Сергій Ківа-
лов), мати Тереза ув’язнених і ескулапиха здо-
ровя конкурентів - Раїса Муромцева 
(Р.Богатирьова), прихильниця металобраслетів, 
єдина прометеє-жінка – Тама Підшкуратова 
(Т.Прошкуратова), сам Бого-Царь Плутин 
(В.Путін). 

Складнішу структуру онімійної семантики 
має низка ЛХА у романі Ю.Андруховича «Дия-
вол ховається в сирі». Автор називає своїх геро-
їв криптонімами на зразок: поет К., доктор Ц., 
зубний лікар Щ., старий пан М.Я., проводирі 
Ю. і С., Йо-Йо (від Йосип Йосипович). Зустрі-
чаються подібні ЛХА і в романі «Таємниця»: 
польська ідіотка ОК, «ми з АБо та його тоді-
шньою КаБо».  

Ю.Андрухович іноді творить сюрреалстичні 
ЛХА шляхом онімізації апелятивів. Напр.: 
«Ніщо собі не жартувало. Ніщо досягло своєї 

мети…» («Диявол ховається в сирі»), «Містом 
ходили чутки про неофіційного художника на 
прізвисько Сюр, який начебто заробляв собі на 
життя власне працею в морзі» («Диявол хова-
ється в сирі» та «Таємниця»). Л.Дереш в романі 
«Трохи пітьми або на краю світу» також ство-
рює такі ЛХА. Пор.: «Воно вже близько. Воно 
вже тут» або ЛХА Той, Хто Прихований Від 
Себе («Він є тим, що я приховую в самому собі. 
Щось скрите…якась таємниця»).  

 Підсумовуючи зазначимо, що ЛХА сучас-
них майстрів слова – могутній виразовий, хара-
ктеристичний засіб. Вони забарвлюють, увира-
знюють текст, вони тісно пов’язані з історією 
народу, відіграють в житті суспільства важливу 
роль, породжені національною культурою [31, 
с. 266]. Письменники вміло добирають імена 
персонажам, уже наперед знаючи їх характер та 
особливості, їх роль у розвитку сюжету [25, 
с. 69]. У доборі наймень вони так чи інакше, 
свідомо чи несвідомо допасовують їх до ство-
рюваних образів, домагаються гармонії образу 
та його імені. 
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СЕМАНТИЧНА АУРА АНТРОПОЕТОНІМА МАЗЕПА В ТВОРАХ 
СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Щодо етимології імені Мазепа, то у лексико-
графічних працях зазначено:  

– у «Етимологічному словнику російської 
мови» М.Фасмера: "Мазепа – имя собств., укр., 
блр. мазёпа «неряха, грубиян». От мазать; см. 
Преобр. I, 501; Первольф, AfslPh 8, 9; Mi. EW 
185; иначе у Соболевского (РФВ 66, 340 и 
ел.)[15, c.558]; 

– у «Словарі української мови» Б.Грінченка: 
"Первоначально тоже, что и замазура, – замара-
ха, а зат±мъ вообще неопрятный, грубоватый и 
простоватый челов±къ, вахлакъ, простофиля, 
глупец. (Срав. персидское прилагат. "Мвзепв" 
дословно значащее – хребтоногій, а переносно – 
неповоротливый, неуклюжій. Проф. 
А.Е. Крымскій ) [3, с.396]; 

– у «Етимологічному словнику української 
мови»: "мазепа «неохайна, грубувата або неро-
зумна людина»;— бр. [мазэпа] «замазура», п. 
mazepa «плаксій; розтелепа; нечупара, замазу-
ра»;— похідне утворення від мазати «брудни-
ти»; до словотвору (формант -еп(а)) пор. дуре-
па."[5, с.359]. 

У художній літературі ім’я Мазепа викорис-
товується з різними конотаціями, здебільшого, 
як образливе прізвисько. Так, у «Соборянах» 
М.С. Лєскова диякон Ахілла Десницин при роз-
мові з головою і старим кавказьким майором 
вживає онім Мазепа, коли розповідає про свій 
обман, за який мало не поплатився життям: "Да-
с; да этого еще-с мало, что голова-то моя на 
площади бы скатилась, а еще и семь тысяч 
триста лет дьякон в православия день анафе-
мой поминал бы меня, вместе с Гришкой От-
репьевым и Мазепой!" [13, с.246] – поряд з са-
мозванцем Григорієм Отреп’євим вжито ім’я 
"зрадника" Мазепи, бо на них було накладено 
анафему. У повісті «Степ» А.П.Чехова: "– Да 
что ты ко мне пристал, мазепа? – вспыхнул 
Емельян. – Я тебя трогаю? – Как ты меня 
обозвал? – спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза 
его налились кровью. – Как? Я мазепа? Да? " 
[22, c. 139] – вживання апелятива мазепа харак-
теризує людину як нерозумну, грубувату. У О.І. 
Купріна («З вулиці») наведено розмову двох від-
відувачів буфета, які образливо характеризують 

офіціанта ім’ям Мазепа та словом ‘хохол’: "Был 
у нас такой официант, Михайла, хохол...<... > 
Был этот Михайла человек сложения жидко-
ватого, характером – меланхолик, по происхо-
ждению – из Мазеп. Обожал до безумия церко-
вные службы; все, бувало, мурлычет: "Израилю 
пешеходящу" [11, c.304]. Вживання імені у мно-
жині підсилює апелятиваційні процеси (Мазепа 
– простувата, неповоротка, вайлувата людина). 
«Українська радянська енциклопедія» подає ін-
формацію щодо Мазепи таким чином: "Мазепа 
Іван Степанович – гетьман Лівобережної Укра-
їни, зрадник українського народу" [21, с.389]. 
Проаналізуємо, чи завжди так однозначно в ху-
дожній літературі І.С. Мазепа постає як зрадник, 
чи все ж таки за ним, а тому й за його іменем за-
кріпилися й інші конотації. 

Оскільки літературні власні назви мають ру-
хому семантику, яка постійно зазнає впливу кон-
тексту, як мінімального, так і контексту всього 
твору, вони потенційно здатні набувати нових 
конотем, які сприяють розвитку їх виражальних 
можливостей [8, с.115]. Поняття “генезис” міс-
тить у собі такі позиції, як момент зародження і 
процес подальшого розвитку, який призводить 
до певного стану і виду. В.М. Калінкін вказує на 
семантичну нестійкість поетонімів, поетонімо-
генез, постійний “рух” “апелятив-онома”. У 
статті «"Вольтер". Материалы к словарной ста-
тье» В.М. Калінкін звертається до поняття та рі-
зних стадій онімогенезу, стверджуючи, що оні-
могенез – це загальний процес виникнення, роз-
витку в мові та мовленні власних імен, а також 
різноманітних їх перетворень, включаючи при-
пинення функціонування як пропріальної оди-
ниці. "Поетонімогенез – відносно самостійне 
явище функціонування власного імені в літера-
турно-художніх текстах. Якщо розуміти під мо-
вою письменника не тільки мову його художніх 
творів, а й "будь-який рядок великого письмен-
ника", безперечно, "дорогоцінний для нащад-
ків", то таке широке трактування дозволяє вва-
жати функціонування лексики у ньому "фрагме-
нтом" онімогенезу. Кожен поетонім обов‘язково 
залучений до нього. При цьому можна вести мо-
ву про місце, яке посідає поетонімогенез у ди-
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наміці онімогенезу. Варіанти включення поето-
німогенезу до процесу розвитку імені такі: 1) 
ім’я було відомим в історії, популярним у побуті 
чи відомим у мові художнього твору, потім  фу-
нкціонувало в літературному (-их) тексті (-ах) і, 
збагачене цими вживаннями, закріпилося у мові; 
2) ім’я функціонувало як мовний знак, вживало-
ся у художніх текстах, але ці вживання на пода-
льшу долю імені в мові не мали суттєвого впли-
ву; 3) ім’я було вигадане автором для художньо-
го твору, а потім увійшло в мовний вжиток; 4) 
ім’я-неологізм оказіонально вжите автором ху-
дожнього твору, але надбанням загальнонарод-
ної мови не стало. У першому випадку поетоні-
могенез вбудований у.., у другому випадає з.., у 
третьому відкриває, а в четвертому складає оні-
могенез. Найбільшу проблему для лексикографії  
представляє перший, найбільш поширений варі-
ант онімогенезу" [ 6, с. 185-186]. 

Ще за життя Мазепа здобув європейської сла-
ви як володар України. Його пізніша дивовижна 
доля викликала зацікавлення до нього поетів та 
прозаїків – романтиків, через що в епоху роман-
тизму Мазепа став одним із найпопулярніших 
героїв. Про нього писали в Німеччині, Польщі, 
Італії, Франції, Швеції та інших країнах, де він 
виступав як романтичний герой, здебільшого 
описувалися його любовні пригоди. В одних 
творах, а особливо російських, Мазепа постає як 
лиходійний, жорстокий негідник, а в інших – ге-
рой і борець за національну свободу, борець за 
справедливість. В українській літературі зобра-
ження Мазепи як патріота почалось від 
Т. Шевченка та С. Руданського, а особливої по-
пулярності це ім’я набуло в першій половині ХХ 
століття, саме тоді Б. Лепкий створив трилогію 
на шість книг «Мазепа».  

"До популярності образу Івана Мазепи в єв-
ропейській літературі спричинилося двоє людей: 
особистий ворог гетьмана в молоді роки 
Я. Пасек і знаменитий Вольтер, який у своїй «Іс-
торії Карла XII» значну увагу приділив І. Мазепі, 
з одного боку, спопуляризувавши наклеп 
Я. Пасека, що стало легендою (ідеться про при-
в'язання голого Мазепи до коня), а з іншого, – 
вказавши, що гетьман бажав досягти незалежно-
сті України і створити тут могутню державу. 
При цьому подав позитивну характеристику, за-
значивши, що гетьман був "чоловік сміливий, 
запобігливий, великий працівник, незважаючи 
на його старий вік" [23, с.403]. 

Перед тим, як перейти до аналізу літератур-
них творів про І. Мазепу, зупинимося на генезі 
легенди про його «амурні» пригоди в молоді ро-

ки. Те, що вони були, як і в кожної людини, 
сумнівів немає, але йому випало бути втягнутим 
в досить серйозну інтригу, наживши в ній і пер-
сонального ворога Яна Хризостома Пасека. Во-
рожими стосунки між Пасеком та Мазепою ста-
ли через те, що перший був замішаний у змові 
конфедератів проти короля в 1661 році, про що 
поінформував короля саме І. Мазепа. У помсту 
Пасек і вигадав пригоду з дружиною польського 
шляхтича С. Фальбовського. У Пасека, правда, 
кінь несе голого Мазепу не в степи, до козаків, а 
в його маєток через ліс, він зауважує, що це було 
на Волині. Але на Волині в 60-х роках XVII сто-
ліття справді жив польський шляхтич 
С. Фальбовський. X. Пеленська в статті "Поль-
ська легенда про Мазепу" пише, що він "справді 
міг мати роман з пані Фальбовською", але "слід 
встановити, скільки правди, а скільки фантазії в 
цій розповіді про любовну пригоду Мазепи та 
його їзду на коні" [17, с.81.]. Любовна пригода, 
до того ж на Волині, з Мазепою таки була, що 
доказав І. Каманін, який знайшов у архіві подан-
ня володимирського судді Яна Загоровського на 
розлучення з дружиною, яка мала роман з Мазе-
пою. Очевидно, саме цю історію і белетризував 
Я. Пасек [9, с.522-535]. X. Пеленська вважає, що 
любовна пригода вірогідна, а історія з конем ви-
гадана. Дослідниця також вказує на літературне 
походження цієї легенди, зокрема, на літератур-
ні версії легенди про грецького героя Іпполіта, 
сина Тесея та владарки амазонок Антіопи, якого 
батько Тесей через наклеп своєї другої дружини 
Федри прокляв, тож його проганяють, посадив-
ши на колісницю. Коли ж Іпполіт мчав біля мо-
ря, Посейдон вислав з моря бика, який наполо-
хав коней, котрі й скинули юнака на землю. Він 
помер, але Асклепій його воскресив, відтак Іп-
політ почав нове життя під іменем Вербія. Збе-
реглася на цю тему трагедія Евріпіда «Іпполіт». 
Я. Пасек як людина освічена, напевне, цю леге-
нду знав, отже, його оповідь треба віднести до 
літературних творінь. Але як би там не було, са-
ме цій травестії Пасека, спопуляризованій у Єв-
ропі Вольтером, судилося стати основною при 
творенні літературного образу Івана Мазепи в 
європейській літературі. А Вербій (лат. Virbius) 
– у римській міфології – коханець. За одним із 
міфів, Вірбія ототожнювали з Іпполітом [20, 
с.57, 115]. Тому і за іменем  Мазепа закріпилася 
конотація – ‘коханець’.  

Віктор Гюго в 1829 році під безпосереднім 
впливом Д. Байрона написав поему «Мазепа», 
обидві поеми близькі навіть фабульно, але образ 
гетьмана Мазепи Гюго розробляє по-своєму. Як 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 85 

зазначає Д. Наливайко, "сюжет перетворюється 
в живописний план і об'єктивізується" [14, с.46], 
тож герой "перетворюється на постійний компо-
нент низки розкішних живописних кадрів, але 
реаліка природи, на відміну від Байрона, тут фа-
нтастична, а сам Мазепа не історичний, а цілком 
уявний, хоча повторюється позиція Байрона, що 
цей "живий труп" стане невдовзі гетьманом 
України, як і те, що його "велич народиться з йо-
го мук" [18, с.166.]. У перекладі поеми «Мазепа» 
Віктора Гюго Святослав Гординський дуже точ-
но передає мальовничу картину природи, на фо-
ні якої зображено Мазепу, якого несе шалений 
кінь, але якщо б на початку поеми не було зга-
дане ім’я Мазепи, то читач не зразу б здогадався, 
що поема про гетьмана Мазепу. Поема склада-
ється з двох частин, перша частина присвячена 
образу Мазепи, начебто зображене його нелегке 
життя. У цьому образі є дійсно незламний сим-
вол людського духу, а кінь його – це доля, яка 
мчить крізь усі перепони життя, це випробуван-
ня: "Коли, крізь сльози й рев, Мазепа в шнурів / 
звоях /<...> Що дикий кінь під ним, надморською 
/ травою /годований, пашить огнистою жа-
гою,/<...>В очах кривавий гнів, – / <...>/ Вперед 
людина й кінь рвонулись летом скорим, <...>" [2, 
с.5]. Кінь несе людину, мов окрилений, повз 
оселі, вежі, ліси, степами, балками пустими, із 
шаленою швидкістю, але, хоча епізодично, все ж 
таки авторським зором подані картини природи. 
Читачеві ці картини нагадують Україну. Далі у 
поемі, коли втомився кінь, а людина безсила, 
здоганяють звідусіль різні хижаки, це  вороги, 
які зустрічалися Мазепі на життєвому шляху в 
образах: " Сичі й стервятники, що дзьобом тіло 
риють/ <...>Усі громадяться на зліт цей похо-
ронний/ <...> А він, скривавлений, не тямлячи їх 
криків/<...> А зграя завзялась, мов та тічня кри-
лата/ За вершником жене." У поемі сказано, що 
в кінці третьої доби, коли "пройшовши льодом 
рік, лісами-манівцями/ І степом-пустарем,/ Кінь 
падає, під крик пташиних зграй/ драпіжних/ І, 
скелю трощучи, удар копит залізних/ Останнім 
б’є огнем./ Ось гола й зламана, опущена людина,/ 
Вся кров’ю скроплена, рясніше ніж рябина, / Що 
оздобляє ліс;/ над нею хмара птиць спинилася 
крилата, / З них очі не одна хотіла б поклювати, 
/ Розпалені від сліз." Засудженими напівживими, 
в образі Мазепи постають всі українці "стогне й 
гине,/ та труп цей півживий  племена України/." 
Але ще прийде час, коли Мазепу виберуть геть-
маном, а слава його крізь віки донесеться  до 
наших днів. "Ще князем виберуть своїм. / На-
дійде день: поля засіє він мерцями / І хижих кре-

четів покличе з шуляками / І справить бенкет 
їм. / Цю велич мукою окупить він своєю, / На 
плечі гетьманську накине він керею, / Осліплюю-
чи світ;/ І де не стане він, йому у кожнім домі / 
Поклоняться до ніг, і гучно сурем гомін / За ним 
ітиме вслід!" У другій частині поет звертається 
до читача, до простої людини: "Так, смертнику, 
і ти, коли присудить доля,/ <...>Несе твій геній-
кінь./ Дарма пручаєшся, – він гонить до нестями 
<...>Лиш, може, демони і янголи те знають,/ 
Який тяжкий той лет/ <...>Твій кожен крок 
тебе зближає до могили,/ Нарешті – край! Ти 
впав... Та враз,/ збираєш сили, Встаєш – волода-
рем!" Людське життя – це випробування, різні 
перешкоди, це далекий тернистий шлях, на яко-
му можеш зустріти добро і зло; і нажити ворогів, 
і придбати друзів. Це мить, яку треба цінувати, 
боротися, бо між життям і смертю тільки мить. 
Читаючи сьогодні, розумієш те сакральне, про 
що писав ще В. Гюго, воно надає нам віри в 
людську силу духу. У 2006 році вийшла моно-
графія Валерія Шевчука «Просвічений володар. 
Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і 
як літературний герой», яка дійсно підтверджує і 
з погляду історії, і з погляду літератури, наскіль-
ки був геніальний, просвічений Мазепа, справж-
ній володар! Бо Мазепа стояв на чолі держави, 
він був гетьманом, князем, багато думав і робив 
для держави. У ХХ столітті вже частіше його 
згадують не як зрадника, а як героя, як борця за 
незалежність України. У Святослава Гординсь-
кого є вірш «Полтава», який був написаний ще у 
1939 році, у цьому вірші: " Мазепи зір, розпале-
ний вогнем,/ І Лева крик північного, і лави,/ Роз-
сипані у куряві Полтави,/ <...>, Пече у горлі чор-
ний чад поразки,/ <...> І все буйніш між рутою 
могил/ мазепинське зростає вірне плем’я" [2, 
с.5]. Ще на початку століття вже входило у вжи-
ток слово "мазепинець", яке несло іншу конота-
цію – борець за національну незалежність. Під 
час читання поеми В. Гюго «Мазепа» виникають 
спершу асоціації не байронівського героя, а по-
стає перед нами. Мазепа-гетьман, який мчить на 
коні. І тут не можна не провести паралель між 
двома гетьманами, Іваном Мазепою та Богданом 
Хмельницьким, де останній як у романі «Берес-
течко» Ліни Костенко ("Зелений кінь – страш-
ний, огнедихатий", "Той кінь летить у степи 
навмання/<...> Летить без дороги/ летить без 
упинку/ на землю ронить криваву піну."/), так і у 
романі «Я, Богдан» Павла Загребельного теж 
мчить на коні через усе життя ("<...>  тільки 
кінь під тобою, та бандура в саквах, та дві 
книжки улюблені<...>ніщо не виказувало в мені 
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гетьмана, хіба що кінь піді мною"), кінь – це 
людська доля, це ціла філософія, мабуть, тому 
письменники й писали езоповою мовою. Ще 
Арістотель стверджував: "Історик і поет різнять-
ся не тим, що один говорить віршами, а інший 
прозою. Бо твори Геродота можна було б пере-
класти у вірші, і все ж таки  це була б така ж іс-
торія у метрах, як і без метрів. Різниця в тому, 
коли один розповідає про те, що відбулось, ін-
ший про те, що могло б відбутися. <...> Поезія 
містить у собі більше філософського і серйозно-
го елементу, ніж історія: вона репрезентує більш 
загальне, а історія  – часткове. До цього прагне 
поезія, даючи діючим особам імена. <...>  поет, 
навіть якщо йому доведеться зобразити реальні 
події, він все ж таки творець, оскільки ніщо не 
перешкоджає тому, щоб деякі справжні події 
мали характер вірогідності і можливості" [1, с. 
1077-1078].  

В.М Калінкін  стверджує: "Будь-яке власне 
ім’я в художньому творі є знак "фіктивного" іс-
нування означуваного. Слово є знак речі. Слове-
сний художній твір є знак уявного або реального 
світу. Саме у цьому значенні воно є "фікцією 
"описаної у ній уявної чи реальної дійсності. 
Якщо не виникає ніяких сумнівів, що наявність 
знака свідчить про існування відповідно йому 
уявного чи реального предмета, то не повинно 
викликати сумнівів і те, що присутність у слове-
сному художньому творі імені свідчить про вто-
ринність, чи фіктивність, існування позначеного 
уявного чи реального предмета. Літератори зав-
жди чітко усвідомлювали, що між реальним 
ономастиконом і власними іменами художнього 
твору є суттєві відмінності. Хоча слід зауважити, 
що власне ім’я історичної особи має у свідомості 
читача пряму референцію з конкретною особис-
тістю, сприйняття персонажу – історичної особи 
(і його імені) в художньому творі ускладнено і 
замінено перетворювальним впливом творчої 
свідомості [8, с.113].  

Про поему Олександра Пушкіна «Полтава» 
написано багато, проте хочемо зазначити, що в 
сучасній поету критиці вона не мала одностай-
ного схвалення. Так, М. Надєждін висловився, 
що поема "стала для самого поета своєрідною 
Полтавською битвою, яку він програв з читача-
ми" [23, с. 409]. Ось образ Мазепи, який подає 
Пушкін: "Он стар. Он удручен годами,/ Войной, 
заботами, трудами, / Но чувства в нем кипят, и 
вновь / Мазепа ведает любовь"/ <...>." Бес-
стыдный! старец нечестивый! /Возможно ль? 
нет, пока мы живы, / Нет! он греха не совер-
шит. / <...> "Йдеться про любов Мазепи і Марії, 

дочки Кочубея, батьки вважали за наругу таку 
любов, Марія – скарб Кочубея, на який посягнув 
Мазепа: "/Честь дочери моей любимой. / Я день 
и ночь над ним дрожал: "Она в объятиях зло-
дея!/ <...> Он, должный быть отцом и другом,/ 
вздумал быть ее супругом". / Мазепа этот клад 
украл"/. Мотря полюбовницею І. Мазепи не бу-
ла, він сам відіслав її до батька, хоч і кохав її чи-
стою любов'ю, на чому наголошують історики. 
Те, що в Україні давно "розгоралася іскра" і Ма-
зепа прагнув розриву з Росією, всі передчували: 
"Чтоб гетман узы их расторг, / И Карла ждал 
нетерпеливо / Их легкомысленный восторг. / Во-
круг Мазепы раздавался / Мятежный крик: по-
ра, пора!" <...> Но старый гетман оставался / 
Послушным подданным Петра. / Храня суро-
вость обычайну, / Спокойно ведал он Украйну..." 
Фраза: "Богдана счастливые споры" – свідчить 
про те, що О. Пушкін підкреслює Мазепине пра-
гнення бути самостійними, а сам Мазепа – про-
довжувач справ Б. Хмельницького: "/ Давно за-
мыслили мы дело <...> Но независимой держа-
вой / Украйне быть уже пора: / И знамя вольно-
сти кровавой / Я подымаю на Петра./ " 

Зрадником виступає в О.Пушкіна Мазепа, бо 
на нього: "/ Донос на гетмана злодея / Царю 
Петру от Кочубея". Але Петро І не повірив спо-
чатку: "Сам царь Иуду утешал / И злобу шумом 
наказанья / Смирить надолго обещал!" У поемі 
«Полтава» О.Пушкін неодноразово вживає по-
етонім Іуда, це порівняння ототожнення, а в Ма-
зепі  предикується характерне Іуді. Мазепу подає 
як лицеміра, ханжу, скупу людину, а основне, 
несе конотацію зрадника і закріплює її за ним. 
Чутка про зрадництво поширювалась: "И где ж 
Мазепа? где злодей?/Куда бежал Иуда в стра-
хе? / Зачем король не меж гостей? / Зачем из-
менник не на плахе? /". Пушкінський Мазепа в 
кінці терпить фіаско, залишається самотнім і ті-
кає з Карлом ХІІ. У кінці поеми стверджується, 
що минуло сто років, про Мазепу ніхто не зга-
дує: "/ Забыт Мазепа с давних пор! " У поемі 
«Полтава» О. Пушкіна поетонім  Мазепа вико-
нує номінативну функцію, вжито його ім’я у пе-
йоративному значенні, автор подає різко негати-
вну характеристику Мазепі. Навіть 
В. Бєлінський сказав, що надто багато чорних 
барв у пушкінській характеристиці Мазепи. 
О. Пушкін помилився, тема ця залишається ак-
туальною й сьогодні. Але не слід забувати, що 
Мазепа Пушкіна – це  його розуміння історії. 
Для Пушкіна, як для романтика, важливо було 
показати Мазепу як складну, неординарну по-
стать. 
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З-поміж письменників кінця XIX – початку 
XX століття цікавиться І. Мазепою Михайло 
Старицький, який написав: «Молодість Мазепи» 
та «Руїна». Перший твір – пригодницький роман, 
побудований на основі легенди Я. Пасека. Роз-
повідається про життя юнака на козацькому ху-
торі Сича, де майбутній гетьман усвідомлює ме-
ту життя: служіння рідному краю. Мазепа в 
М.Старицького – борець за волю України. Образ 
Мазепи не однолінійний, а поданий у всій своїй 
складності, вживається його ім’я у меліоратив-
ному значенні. 

Те, що не встиг зробити М. Старицький, у 20-
х роках XX століття, продовжує Богдан Лепкий, 
створивши про гетьмана І. Мазепу в патріотич-
ній традиції справжню епопею. Перший том 
уміщує "історичну повість" «Мотря», в основу 
якої лягли взаємини гетьмана з родиною Кочубе-
їв, а передусім з їхньою дочкою Мотрею, але не 
тільки – тлом цієї історії є тодішнє суспільно-
політичне життя, взаємовідносини з Петром І, 
О. Меншиковим та всією старшиною.  

Другий том не має спільної назви, а склада-
ється з двох історичних повістей «Не вбивай» та 
«Батурин». У першій повісті мова йде про пере-
бування гетьмана в Галичині, зокрема в Жовкві, 
описано його взаємини з Петром І та 
О. Меншиковим. Продовжується і лінія Мотрі, 
також йдеться про російські наруги в Україні, і 
те, як В. Кочубей з дружиною Любов'ю «ладять 
доноса» на гетьмана. Мазепа переходить на бік 
Карла XII. Друга книга цього тому – «Батурин» – 
оповідає про той час, коли було знищено росія-
нами козацьку столицю, і про саме її знищення. 

Третій том має спільну назву «Полтава» і 
складається з двох історичних повістей: «Над 
Десною» – про події перед Полтавською битвою 
та «Бої», де описуються Полтавська битва й ка-
тастрофа з рішенням про відступ. У Б. Лепкого, 
на відміну від інших авторів, поетонім Мазепа 
вжито у меліоративному значенні, і образ його 
подано, хоч і літньої людини, у нелегкий для неї 
час, проте правдиво, автор використав великий 
документальний матеріал і загалом дотримував-
ся історичності з типовими романтичними риса-
ми. До Мазепи часто звертаються на ім’я по ба-
тькові: "Іван Степанович"; апелятив + антропо-
формула: особове ім’я+ ім’я по батькові + прі-
звище: гетьман  Іван Степанович Мазепа". Такі 
вживання антропоформул виконують номінати-
вну та ідентифікаційну функції. Є у романі вжи-
вання поетоніма Мазепа і апелятивні заміни, на-
приклад, "– Гетьмане! – почала нараз Мотря". 
У романі сам Мазепа дає собі самооцінку, гово-

рить, що він "будівничий": "Це мені наказував 
мій розум, котрого я в нікого позичати не по-
требую, і моя совість, котрої я за ніякі маєтки 
в світі не проміняю. Це совість будівничого, 
який двадцять літ будував храм волі і тепер 
його власними своїми руками бурити не 
бажає." А слова хвали Мазепі і Україні линуть 
неодноразово у романі: " – Хай живе гетьман 
Іван Степанович Мазепа!"; "Гетьман не са-
молюб, він до найбільшої жертви для справи 
спосібний."; "Мазепа двигнув українське пи-
тання, і нема вже такої сили, котра б могла 
завернути його назад"; Гетьман Мазепа продо-
вжувач справи, яку розпочав ще Богдан Хмель-
ницький: "пан гетьман, йде по слідах, які на-
мітив Богдан Хмельницький." 

У романі автор подає також і оцінку неприя-
телів Мазепі, але це образові не надає пейорати-
вності, а навпаки, перед нами сильний ворог: " – 
Старий лис! – надув зневажливо рожеві губи 
Реншільд."  Мазепу називають зрадником, порі-
внюють з Юдою, виголошують анафему: "І тоді 
виступив світлійший князь Меншиков і витолку-
вав народові, що не годиться, щоб такий облу-
дник та ізмінник, як Мазепа, був каваліром 
найвищого царського ордену..."; порівняльна ха-
рактеристика: "а на гетьмана мали посипатися 
щонайгірші і найобидливіші слова, як на Каїна, 
як на Юду Іскаріотського."; використана онім-
на заміна, перифраз, у зверненні Мотрі до Мазе-
пи: "Невже ж син ігумені Магдалени не вірить 
у позагробне життя?". Також у романі 
Б. Лепкого є заперечення Мазепою тотожності з 
міфологічними героями, він проста людина, 
якому дуже важко і йому потрібна підтримка: "Я 
не Геракл, не Самсон, не Давид, що з Голіятом 
б'ється, а людина, якій хочеться знати, що є ще 
друге серце в світі, яке так само страдає, – крі-
пи мене!"  Автор вживає поетонім Мазепа і для 
характеристики інших: "Але князь Довгорукий 
носом крутив, казав, що цар Полуботкові не ра-
дий, бо Павло Полуботок хитрець, з нього ще 
другий Мазепа вийти може". У романі прису-
тнє відантропонімне вживання мазепинці, яке 
несе в собі меліоративне значення, продовжува-
ча боротьби за волю України, і цим розвіюється 
міф про те, що його не любили: " Якщо народ 
ненавидить Мазепу, то звідкіля ж беруться ті 
мазепинці, що їх тепер цар у Лебедині карає?.. 
Мазепинці є і будуть, поки Україна вольною не 
стане, поки не здійсниться весь задум Мазепи."    

Отже, на основі наведених прикладів ми дій-
шли висновку, що антропонім Мазепа у резуль-
таті активного мовленнєвого використання на-
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буває кількох семантико-конотативних характе-
ристик і значень, як позитивних, так і негатив-
них, згідно з задумом автора (наприклад, 
О. Пушкіна, В. Гюго, Б. Лепкого та інших), і 
тільки контекст і зміст твору загалом дозволя-
ють точно визначити, у якому саме значенні 
вжито поетонім. Конотативна сфера оніма фор-
мується у просторі національної культури. Для 
О. Пушкіна – це простір російської культури, а 
для Б. Лепкого – простір української культури, 
крім того, треба також враховувати, до якої епо-
хи належить автор, щоб адекватно сприйняти 
авторську оцінку. На сьогодні в історії відкри-
ваються нові факти, тому хочеться навести слова 
з роману «Полтава» Б. Лепкого: "Історія – се 

книга несподіванок". Отже, ім’я Мазепа є антро-
понімом і антропоетонімом. Антропонім – це 
одна доля, а антропоетонім – це інша. Викорис-
тання у мові літературних творів імені Мазепи 
відділяє його від історичної постаті. До худож-
нього твору не можна підходити з позиції істо-
ричної. Художня правда вище правди історич-
ної. Мазепа увійшов у історію,  про нього скла-
далися легенди,  писалися твори, оцінювали йо-
го як гетьмана, як людину по-різному, час змі-
нює акценти щодо постаті Мазепи. Семантична 
аура антропоетоніма Мазепи неоднозначна, іс-
торична постать викликає у свідомості читача 
пряму референцію, а всі письменники, справді, 
не копіюють, а створюють кожен свого Мазепу. 

Література: 
1. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Этика. По-

литика. Риторика. Поэтика. Категории. – Минск: 
Литература, 1998. – 1392 с. (Классическая фило-
софская мысль) – С. 739-1012. 

2. Гординський С. Мазепа. Переклад з французької 
// Літературна Україна, 18 січня 2007 р. 

3. Грінченко Б.Д. Словарь української мови. – 
К.: Наукова думка, 1996, Т.2 

4. Загребельний П.А. Я, Богдан (Сповідь у славі): 
Роман. – Харків: Фоліо, 2002. – 675с. 

5. Етимологічний словник української мови в семи 
томах. – К.: Наук. думка, 1982, Т3. 

6. Калинкин В.М. "Вольтер". Материалы к словар-
ной статье // Филологические исследования VII. 
– Донецк: Юго-Восток, 2004.–С.184-211. 

7. Калинкин В.М. "Вольтер". Онимографический ана-
лиз материалов и опыт статьи для словаря языка писа-
теля. // Филология в пространстве культуры / 
ДонНУ. Филологический факультет.– Донецк: 
ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. – С.134- 153. 

8. Калинкин В.М. Поэтика онима. – Донецк: Юго-
Восток, 1999. – 408с. 

9. Каманин И. Мазепа и его прекрасная Елена // 
Киевская старина. 1886. Т.ХІ. С.522-535. 

10. Костенко Л.В. Берестечко: Історичний роман. – 
К.:Укр. письменник, 1999. – 157с. 

11. Куприн А.И.  С улицы.  Собрание сочинений в девяти 
томах. Т.3. - Москва, 1964. – С.277- 310. 

12. Лепкий Б. Полтава. – К., 1992.– С.419. 
13. Лесков Н.С. Собрание сочинений в одиннадцати 

томах Т.4. – Москва, 1957. – С.5- 320. 
14. Наливайко Д. Мазепа в європейській літерату-

рі: Історія і міф // Слово і час. – 2002. – № 8. – 
С.46. 

15. Фасмер М. Этимологический словарь рус-
ского языка. – М., 1964. Т.ІІ. 

16. Отин Е.С. Словарь коннотативных собственных 
имен. – М.: ООО "А Темп", 2006. – 440с. 

17. Пеленська Х. Польська легенда про Мазепу // 
Віднова, 1935. Ч.3. – С.81. 

18. Питання літературознавства. – Чернівці, 1998. 
Вип. 5. – С.166. 

19. Пушкин А.С. Стихотворения. Поэмы. – М.: 
Правда, 1984. – 496 с. 

20. Словник античної міфології / Уклад. 
І.Я. Козовик, О.Д. Пономарів; вступ. Стаття 
А.О. Білецького; відп. Ред. А.О. Білецький. – 2-е 
вид. – К.: Наук. думка, 1989.– 240 с. 

21. Українська радянська енциклопедія. – К., 1959. Т.9. 
22. Чехов А.П. Избранное. Рассказы. Повести. Пье-

сы., – Москва: Просвещение, 1984 – 384 с.  
23. Шевчук В. Просвічений володар: Іван Мазепа 

як будівничий Козацької держави і як літерату-
рний герой.– К.: Либідь, 2006.– 464 с. 

 

Тetyana Vintoniv  
A SEMANTIC AURA OF THE ANTROPOETONYM MAZEPA IN  

THE WORKS OF THE WORLD LITERATURE 
The semantic aura of the historical name and poetonym Mazepa is probed. Attention is spared to ety-

mology and different connotative aspects of maintenance of onym, formed as a result of its use in differ-
ent languages. 

Key words: antropoetonym, connotation, poetonym, onymogenesis, poetonimogenesis.  



Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 89 

Ніна Гуйванюк  
ББК 81.411.1-314 
УДК 811.161.1’373.23 
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ОНІМНОГО ПРОСТОРУ 

ТВОРІВ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ДЛЯ ДІТЕЙ 
Лінгвокультурологічний напрям – один із 

найактуальніших у сучасному українському та 
європейському мовознавстві. Він розкриває но-
ві грані мовних явищ, дає відповідь на чимало 
досі не з’ясованих, але надзвичайно важливих 
питань. Значну увагу приділяють мовознавці 
теоретичному випрацюванню засад загальної й 
літературної ономастики, уточненню та конк-
ретизації термінології, узагальненню основних 
концептів як вихідних положень, які прислу-
жаться до розв’язання багатьох актуальних 
проблем сучасного мовознавства. Особливо 
важливе значення в українському і загальному 
мовознавстві мають дослідження Ю.О.Карпен-
ка та О.О.Карпенко в галузі когнітивної онома-
стики як напрямку пізнання власних назв [3]. 
Когнітивна ономастика як частина когнітивної 
ономасіології ґрунтується на таких визначаль-
них принципах сучасної лінгвістичної науки, як 
інтегративність, антропоцентризм, етноцент-
ризм, менталізм, креативність, дискурсивність 
та ін. Досить вдало дослідниця визначила й об-
ґрунтувала О.О.Карпенко основні проблеми ко-
гнітивної ономастики, серед яких буття влас-
них назв у ментальному лексиконі, форми кон-
цептуалізації власних назв, способи та форми 
онімічних концептів, встановлення типів асоці-
ативної ідентифікації онімічних об’єктів та ін. 
Ономасіологічні та культурологічні аспекти 
ономастики як системи власних назв висвітлено 
у працях Ю.О.Карпенка, О.С.Кубрякової, 
В.М.Телії, О.О.Селіванової, І.М.Колєгаєвої, 
Є.С.Отіна та ін. Мовознавці прагнуть намітити 
основні шляхи розв’язання найбільш актуаль-
них і дискусійних питань ономастики, визначи-
ти найбільш результативні методи дослідження 
власних назв, запропонувати механізми їх 
трансформації у процесі породження та сприй-
няття онімів.  

На новому витку досліджень ономастики у 
плані генезису, функцій, текстотворення та 
стилетворення перебуває сьогодні й культуро-
логічний підхід як загальнонаукова функціона-
льна методологія, обґрунтування якої є одним з 
найважливіших завдань мовознавців. 

Власні назви, на думку мовознавців, стають 

концептами, „слугують організаторами мента-
льного лексикону, координаторами ментальної 
картини світу, шифрами інформаційних скри-
ньок пам’яті і засобами виведення вмісту цих 
скриньок у мовлення і в мову”[3, с.28]. 

З’ясування власних назв як особливих кон-
цептів, уточнення теоретичних засад концепту-
алізації та ментальної реалізації онімічних роз-
рядів, з’ясування лінгвальної природи антропо-
німічного, топонімічного, теонімічного, ерго-
німічного, зоонімічного, космонімічного, хро-
нонімічного, хрематонімічного, ідеонімічного 
та інших, безперечно, має важливе значення 
для проблеми системного опису так званого 
„онімного простору” у творчості певного пись-
менника. Основні результати таких досліджень 
мають прямий зв’язок з практикою викладання 
лінгвістичних дисциплін (загального мовознав-
ства, сучасної української мови, загальної й лі-
тературної ономастики, когнітивної ономасти-
ки та ін.) у вищих навчальних закладах. 

Під етнолінгвістичним та культурологічним 
кутом зору мова – це передусім система вира-
жених у ній духовних вартостей, оскільки вона 
є вмістилищем життя народу, відображенням 
його психології. І тому надзвичайно актуаль-
ним і важливим постає на сьогодні ще мало до-
сліджене питання про мову літератури для ді-
тей та юнацтва. Про це, зокрема, йдеться в од-
ній з останніх праць академіка В.М.Руса-
нівського, опублікованій в журналі „Мовознав-
ство” за 2006 рік, яка так і називається , – „Мо-
ва літератури для дітей”. У якій учений здійс-
нив комплексний аналіз лінгвістичної текстової 
структури таких творів (казок, оповідань та по-
вістей) у сфері лексики, морфології, синтаксису 
та стилістики [8, с.3-14]. ”Література підлітко-
вого віку, – зауважує автор статті, – має бути 
стилістично багатою, пронизаною непомітною 
для героїв іронією, підсміюванням над їхніми 
ще не до кінця усвідомленими діями і мріями 
ще з не зовсім адекватним сприйняттям навко-
лишньої дійсності, але вже з добре розвинути-
ми почуттями справедливості і прагненням до 
порядності”[8, с.14]. Саме такими вважаємо і 
твори для дітей Юрія Федьковича, який перед-
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усім піклувався про національно-духовне вихо-
вання молодого покоління українців, які, на 
жаль, протягом багатьох віків перебували в 
умовах чужоземного панування, в умовах віді-
рваності від Східної України. 

Юрій Федькович – корифей національного 
відродження на Буковині, видатний просвіти-
тель, педагог-новатор, видавець, засновник пер-
шої української газети в краї, яка мала назву 
„Буковина”, фольклорист, етнограф. Але пере-
дусім він письменник. І, як це властиво для пись-
менників-„відродженців”, – також надзвичайно 
широкого діапазону: поет, прозаїк, драматург, 
перекладач, майстер літератури для дитячого чи-
тання. До того ж писав Юрій Федькович двома мо-
вами, виступав у двох літературах – україн-
ській та німецькій, що також підтверджує йо-
го неординарність [6; 7].  

Ю.Федькович був талановитою люди-
ною. Його художня обдарованість виявля-
ється у тому, що він працював у різних жанрах. У 
творчому доробку письменника є ліричні, прозові, 
драматичні твори (трагедії „Довбуш” та „Хмель-
ницький”, мелодрама „Керманич”, водевілі, 
„фрашки” – „Так вам треба!”, „Як козам роги 
вправляють”, „Запечатаний двірник”), збірки 
українського фольклору, переклади з німецької, 
чеської, словацької та інших мов. Буковинський 
Соловій уклав також декілька збірок усної народ-
ної творчості, зокрема такі, як „Колядник руского 
народа” , „Рускі церковні і народні коляди і ще-
дрівки, для охоти і забави усіх рускіх колядників, 
а Богу во честь і славу”, „Наша Маланка Дніст-
рова”, „Ти місяцю, ти королю", „Руский 
женчик”, „Придабашки” (анекдоти ). 

У 1869 - 1872 рр. Ю.Федькович працює шкі-
льним інспектором Вижницького повіту. Він 
висунув педагогічні ідеї, які на сто років ви-
передили свій час і починають втілюватися в 
життя фактично лишень тепер, у незалежній 
Україні. Зокрема Буковинський Кобзар вва-
жав необхідним викладати в старших класах 
історію Буковини й історію України, в його 
плані навчання значне місце відводилось вивчен-
ню точних наук: арифметики, геометрії, фізики, а 
також мов (рідної та іноземної). Ю.Федькович 
звертав серйозну увагу на естетичне вихован-
ня учнів (декламація, спів), він передбачав і за-
няття фізкультурою, яку тоді в школи майже не 
впроваджували[10, с.22]. Добре розуміючи, як 
рівень освіти залежить від підручників для на-
вчання дітей рідною мовою, Ю.Федькович укла-
дає „Буквар" і видає „Співанник для господар-
ських діточок", який підносив національну 

свідомість українського народу, а тому був 
заборонений цензурою. У задумах письменни-
ка було написати самому шкільні підручники рі-
дною мовою. „Моя гадка була така, – писав 
Ю.Федькович, – написати уперед „Буквар", від-
так рахубу [тобто математику – Н.Г.], відтак 
географію, відтак історію, відтак економію, 
відтак правництво, при тім історію біблійну, 
науку релігійну, молитвеник, житіє святих і т.д." 
[1, т.2, с.448]. 

Бажання прислужитися якомога більше народ-
ній справі привело Ю.Федьковича влітку 1872 
року до Львова, де він працює в товаристві 
„Просвіта" редактором популярних книжок для 
простолюду. Відомо також, що на замовлення 
львівського товариства „Просвіта” Ю.Федько-
вич писав твори для дітей. Загалом за 26 років 
творчої діяльності Юрій Федькович встиг зроби-
ти надзвичайно багато, і зробив би ще більше, 
адже ідей та бажання втілити їх в реальність у 
нього вистачало. „Проживши неповних 54 роки, 
Ю.Федькович залишив незглибимий слід у житті 
Буковини, всієї України та слов'янського світу" 
[4, с.18]. 

До 170-річчя Ю.Федьковича, у серпні 2004 
року, вперше була впорядкована і видана кни-
га творів письменника для дітей „Щоби знали 
руські діти". Упорядкувала цю збірку вчителька 
Чернівецької гімназії № 4 Ольга Козьмик. У пе-
редмові до буковинців і до читачів звертається Ми-
трополит Данило, який сподівається, що під час 
читання творів Ю.Федьковича до людей „загос-
тить його творчий дух". Твори Федьковича, – 
відзначив він, – „виходили з глибини його наро-
долюбного серця, з людей прочитані і людям 
любі, та тому й невмирущі”. „І нехай Господь 
зродить у вас таку ж любов до свого народу, яка 
вирувала в ньому, яка й породила ці твори” – та-
кими словами благословив читачів владика [2, 
с.4].  

У книзі „Щоби знали руські діти" представлені 
твори Ю.Федьковича для дітей різних жанрів: 
оповідання („Ярмарок на мухи”, „Чудатий кінь”, 
„Сафат Зінич”, „Опришок” та ін .), придабашки 
„Милосердний хлопчик”, „По щирості”, „Но-
вий капелюх” та ін.), літературні казки („Від 
чого море солоне?”, „Чортівська бочка”, „Зо-
лота кісочка”, „Глогорожечка” та ін.). Значне 
місце у творчості Буковинського Кобзаря посіда-
ють як епічні твори, так і ліро-епічні, серед яких 
можна виділити байки („Заєць”, „Гривко і Си-
вко”, „Кінь”, „Медвідь у пасіці” та ін.) та поеми 
(„Лук'ян Кобилиця”, „Довбуш” „Киртчалі”, „Но-
вобранчик”), які зацікавлюють і дітей, і дорослих. 
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Тематика ліричних творів різноманітна. Особливу 
увагу привертають вірші, в яких звучать патріоти-
чні мотиви („Рідний Край”, „Нива”, „Вечір”, „Зі-
ронько моя” та ін). А віршовані загадки, або, 
– як їх називав Ю.Федькович – „мудрішки”, 
допомагають юним читачам перевірити свою еру-
дицію. 

Буковинський Кобзар – видатний майстер 
української літератури для дітей. За словами йо-
го сучасника, професора Чернівецького універси-
тету Омеляна Калужняцького, Ю.Федькович умів 
„прислухатися до чистої дитячої душі” „глибоко 
й любовно” [6, с.16]. 

Творчість Ю. Федьковича як дитячого пись-
менника на сьогодні, на жаль, ще мало досліджена. 
Тому це перше видання творів Ю.Федьковича для 
дітей стало джерелом наших наукових спостере-
жень. 

Мета нашої роботи – простежити лінгво-
культурологічні особливості творів 
Ю.Федьковича для дітей. Зокрема, ми ставимо 
перед собою завдання схарактеризувати букови-
нознавчі елементи, відбиті у власних назвах (на 
матеріалі творів Ю.Федьковича для дітей). 

Буковинський Кобзар є видатним письменни-
ком минулого століття, а його творчість – знач-
ним досягненням української літератури. Через 
неї можна збагнути історію нашого краю, 
психологію людей, особливості їхнього світо-
сприйняття. Мова творів Ю. Федьковича є цін-
ним матеріалом для тих, хто цікавиться і вивчає 
культуру та побут буковинців, а також буковин-
ську говірку, оскільки саме Ю.Федькович одним із 
перших почав утверджувати живу народну україн-
ську мову на Буковині. Марко Черемшина писав 
про Ю.Федьковича: „ Ще наша зелена Буковина 
спала тихим сном, ще була недоступним, світом 
забутим закутком України, як нечаяно, гей гірсь-
кий соловей у гірському лузі, заспівав могутню 
пісню верховинський гуцул і, розбудивши нею 
сплячих, вніс життя, вніс весну у студену хату, та 
й тим зайняв перше місце обіч безсмертного Та-
раса” [9, с.173]. 

Багатогранність тематики та різноманітність 
жанрів у творах Юрія Федьковича для дітей 
представлені у книзі „Щоби знали руські діти" 
розділами „Придабашки”, „Байки” „Казки”, 
„Поеми”, „Оповідання” та тематичними під-
розділами: „Я твій, Ісусе!”, „Учіться!”, „Що я 
люблю”, „Думи мої, діти мої”, „Де доля?”. 

Переважна більшість ліричних творів, які вхо-
дять до складу названих тематичних груп, є вір-
шами („Проскурка”, „Неділя”, „Учіться!” „Дити-
на” „Рідний край”, „Русь”, „Думи мої”, „Сині 

п'юрця”, „Сироти”, „Співак” та ін.). Крім того, 
поезія Ю.Федьковича, що увійшла до книги, є ві-
ршами-молитвами („Я твій, Ісусе!”, „Отче наш”, 
„Матінко Христова моя”, „Молитва”, „О Боже, 
милий світе”), віршами-посланнями (як-от: „Се-
му-тому, хто цураєсь свого дому”, „До мого брата 
Олекси Чернявського, що збудував міст на Чере-
моші у Розтоках”, „До Данила Млаки”, „До на-
ших румунізаторів” „До М.Д.”) та віршами-
присвятами („Осьмий поменник Тарасові Шев-
ченкові на вічну пам'ять”). 

До першої тематичної групи увійшли твори, 
пов'язані з біблійними образами Ісуса Христа („Я 
твій, Ісусе!”, „Отче наш”, „О Боже мій, о Боже 
милий”, „Молитва”), Діви Марії („Матінко Хри-
стова моя!”, „Пречиста Діво, радуйся, Маріє!”) 
та церковними обрядами („Неділя”, „Проскур-
ка”).  

Власні назви-теоніми мають особливе смис-
лове навантаження у риторичних звертаннях, 
окличних реченнях та риторичних питаннях. Серед 
риторичних звертань трапляються непоширені 
(„Ісусе” (с.5), „Боже” (с.7), „Святе” (с.10) та 
поширені (Ісусе мій Святий” (с.5), „Спасе мій" 
( с.6), „Отче наш”( с.6), „О Боже милий" ( 
с.7), „Матінко Христова”(с.8), „Пречиста 
Діво” (с.8), „О Боже мій” (с.9), „Добрий, 
любий Боже” (с.12).  

Ліричний герой постає глибоко віруючою 
людиною, для якої молитва є способом спіл-
кування із Богом, завдяки чому він відчуває 
себе вільною особистістю. Порівняймо ури-
вок з вірша-молитви, в якому з великої літери 
написані й деякі інші слова (числівник Оден, 
займенник Тобі, прикметник у сполученні Ві-
тцеві діти та ін.): 

Ти Оден лиш Господь всего світа, 
 І лиш Тобі усі ся поклоняєм, 
 Не як раби, а як Вітцеві діти ( с.7). 
Віршовані твори даної тематичної групи 

є прикладом духовної лірики, котра існува-
ла в українській літературі, починаючи із 
XVI ст., і у XIX ст. була збагачена тво-
рами таких письменників, як 
Т.Шевченко та Ю.Федькович. Чимало ан-
тропонімів мають біблійне походження. Зокрема, з 
Біблії почерпнуті оніми: Адам, Іскаріот Юда , Ка-
їн, Абель, Соломон, Йонафтан та ін. Наприклад: І 
премудрі, і немудрі – Всі Адама діти!(с.126), ...Як 
за Христа невинного Іскаріот Юда (с.111), Юда 
продав свого Бога (с.130), Архистратиг Михайло 
Вождом нашим буде (с.114), Та Абля кров свята, 
невинна На ваших каїнських руках. І буде Каїна 
вас жах Всім на покай (с.112), Премудрий Соло-
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мон не був усігди такий мудрий (с.31), Лиш ви одні 
не зреклись нас, Йонафтани нові (с.110). 

У системі онімного простору творів Юрія 
Федьковича для дітей порівняно значне місце 
посідають назви з античної літератури та інших 
літературних джерел, які мають на меті розширити 
світогляд дітей знаннями культур інших народів 
світу: Тартар, Сізіп, Нева, Парнас (У Тартарі си-
дить Сізіп Та камінь таскає (с.112) , І буде Каїна 
вас жах Всім на покай, усім на диво, Гадюки, гна-
ти аж у Неву (с.112), У темний ліс – не на Парнас 
(с.84). 

Окремі оніми взято з української міфології: Ка-
зали старі, що то від бога Лада (с.132). 

Крім зазначених особливостей, не можна оми-
нути увагою і широке використання автором у 
творах усіх жанрів буковинознавчих елементів в 
знімному просторі, до якого належать власні на-
зви людей (імена та їх варіанти, прізвища, 
прізвиська), топоніми тощо. 

Так, серед антропонімів знаходимо як чоловічі 
імена (у дужках зазначаємо кількість фіксацій): 
Андрій (2), Артем, Василь (5), Герасим, Григір, 
Гриць (2), Дмитро (2), Іван (3), Клим, Лесь, 
Лук’ян, Максим, Марко (З), Олекса, Павло, Пет-
ро (4), Сафат, Северин, Семен (3), Стефан (2), 
Тимофій, Тодір, Федор, Штефан, Юрій (1); жі-
ночі імена: Дзвінка, Євдоха, Катерина (2), Мала-
на, Маланка, Марися, Марта, Настасія, Настя, 
Солоха, Хима (2). Широко представлені і варі-
анти імен, особливо зменшувально-пестливі їх 
форми (Андрійко, Андрусь, Василько (2), Дмит-
рик, Іванчик, Лукась, Міхась, Олексик, Павлик (3), 
Пантілка, Петрик, Прокіпко, Семенко, Штефа-
нко, Юрійко). Особливістю номінацій осіб є при-
кладкові сполучення власної назви з оцінною ле-
ксемою, як-от: Так сказав Іванчик-любчик 
(с.254). 

Засвідчені творами Юрія Федьковича для ді-
тей і українські прізвища (Гінда, Поколія, Коби-
лиця, Опитюк, Конарюк, Чернявський, Трач, Зі-
нич, Зарічук, Сомик, Городенчук, Марчишин, Мла-
ка, Білоус, Притуляк, Хляпніцький, Постоляк, 
Гарбуз, Марусяк, Моргало, Онуфрашко, Пакайло ) 
та прізвиська (Чудатий, Фріш, Кремінь). 

Суспільно-політичні реалії того часу 
знайшли своє відображення у байках, у яких ви-
разно простежується місцевий колорит. Тут 
знаходимо представників різних соціальних груп - 
панів („Когут і Кравець”, „Горда Качка”) , 
простих людей („Пес і Кіт”, „Коник каже”, 
„Волик каже”, „Песик каже”), жовнірів („Ко-
ник каже”). На нашу думку, сюжети байок 
Ю.Федьковича є оригінальними. У двох із них 

(„Пес і Кіт”, „Свиня не до Коня”) на основі 
оригінального, а не запозиченого сюжету розви-
вається ідея природженої праці, утверджувана 
українським філософом і письменником 
Г.Сковородою. До того ж ці твори написані прозо-
вою мовою, як і байки Г.Сковороди. Дуже своєрі-
дним, на наш погляд, є і сюжет байки „Кінь”, в 
якій подано версію приручення коня первісною 
людиною. 

Дійовими особами байок Ю.Федьковича 
виступають передусім свійські тварини (Коник, 
Волик, Песик, Кіт, Свиня, Когут) та дикі (Заєць, 
Медвідь, Качка, Жаби, Миші, Олень, Лев, Лис, 
Вовк); комахи – Бджоли; птахи – Перепеличка та 
її діти. Щодо образів людей, то вони переважно є 
другорядними персонажами –Господар, Ґазда , 
Кравець, Чоловік. Алегоричні образи тварин 
здебільшого традиційно пов'язані з певними люд-
ськими рисами характеру: в образі Зайця втілю-
ється передусім така риса, як боягузтво („За-
єць”), в образі Ведмедя – вайлуватість чи 
можновладність („Медвідь у пасіці”, „Лев і єго 
міністри”), в образі Лиса – хитрість, хвалькува-
тість („Горда Качка”, „Кіт і Лис”), в образі 
Лева – могутність, влада („Заєць і Лев”, „Лев і 
єго міністри”), в образі Жаб –потворність, пи-
хатість, балакучість, пустослів'я („Жаби”, „За-
єць”), в образі Півня – самозакоханість („Ко-
гут і Кравець”).  

Топоніми охоплюють як українські географічні 
назви (Русь-Україна, Русь (3), Галич (2), Україна 
(2), Запорожжя (4), Червона Русь , Січ (2), По-
діл, Цареград, Підгір’я (4), Львів (3), Коломия, 
Дністер (3), Дунай (10), Дніпро-Дунай, Дон (2), 
Дніпро, Запороже, Чорне море (2), у тому числі 
і назви місцевостей Буковинського краю (Бу-
ковина (7), Волощина, Черемош (7), Підгір’є, 
Гуцул-край , Сокільський, Гуцул-гори, Чорно-
гора (6), Чорногір’я, Довге поле, Плоске, Роз-
токи, так і неукраїнські ( Букурешти, Сучава 
(2), Краків, Корінт, Єрусалим , Прага, Вольда-
ва, Чехи, Бистриця, Сигот, Краків, Рим, Веро-
на, Відень (3), Буда (2), Пешт, Угорщина (2), 
Італія, Тірольські гори, Сибір, Ісмаїлов, Париж, 
Лондон, Ром, Тарпей.  

Усім серцем любив свій рідний край письмен-
ник і вірив, „що його велика доля жде”. „Я люблю 
мою Русь-Україну; я вірую в її будучину; в тій-
то надії я живу і умру”, – писав Юрій Федько-
вич (с.75). Мріяв письменник, що „Черемош запі-
нений” не відділятиме Буковину від усієї України. 
У вірші „ До мого брата Олекси Чернявського, 
що збудував міст на Черемоші” Ю.Федькович 
писав: Мости, брате Олексику, Мости ти, мій 
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друже, Єднай нашу Буковину З Червоною Ру-
сев(с.85). 

Слово „руський” у Юрія Федьковича вживаєть-
ся у значенні „український”, сполучаючись з 28 
конкретними та абстрактними іменниками, зокре-
ма у таких контекстах: „руський край”(Хто осо-
котить руський край?(с.79); А я заспіваю по русь-
кому краю (с.81); „руська хата” (Бо та Січа Укра-
їни В кожній руській хаті!(с.114); ); „руський рід” 
(Коби таки вигиб увесь руський рід! Так німці си 
нишком у Відні гадають...(с.249); „руські діти” 
(О, збирайтесь, о, злітайтесь, Усі руські ді-
ти!(с.50); Стережіть ю, руські діти, Як рідную 
мати!(с.114); „руська грудь”, „руські груди” (О ру-
ський край, спокоєм будь, Бо твоя страж єсть 
руська грудь! (с.79); Бо та Січа України В кожній 
руській груди (с.114); „руські браття” (Задля то-
го ж, руські браття, Книжку, книжку в руки! 
(с.48) І ви би-сте, мої браття, Мої руські, раді 
знати (с.258); „руський син” (Чо ж кидаєш, русь-
кий сину, Україну-матку?(с.77); Як руський син у 
кармазин Вбереться – не в лати (с.264); „руські 
молодці”, „руські дівчата” (Най руські молодці 
затичуть кресаню, Най руські дівчата вінки собі 
шиють (с.81); „руська братія” (Най Черемош за-
пінений І Чорний, і білий Із братію із руською Нас 
більше не ділить (с.86); „руські вчителі” (Доки 
наших руських, рідних Учителів слова Ми слуха-
ли...(с.106); „руський Бог” (Виростай же, руський 
Боже, Пшеницю, як лаву!(с.80); „руська Україна” 
(Піду руськов Українов Женчиків збирати (с.80); 
„руське серце” ( Де руський край, де руське серце 
мліє? (с.75); Де попадеш руське серце, Отам при-
горнися! (с.81); „руський мир”( Та помоля-сь Гос-
подові До Єрусалиму Гарнесенько, вірнесенько 
Про долю козачу, Про руський край, про руський 
мир...(с.264); „руське слово”(А Покрова – руське 
слово Й щирі руські груди”(с.114); І плекаєте то 
рідне Руське наше слово (с.110); „руська воля” (Не 
уб’єте руську волю, Вороги прокляті”(с.114); „ру-
ська нива” (Бог же добрий, милостивий, Благо-
словить руську ниву (с.14); „руська мета” ( Бо та 

руська наша мета Світла і велика”(с.48); „руська 
щирість” (Най загостить з того боку На наше 
подвір’я Руська щирість (с.86); „руський сардак” 
(Я ж бо тебе не звержуся, Руський мій сарда-
че!(с.103); „руські душі”(Уже учиться, собака, 
Нарід продавати І за руські, людські душі Карбо-
ванці брати (с.111); „руська воля” (Не уб’єте ру-
ську волю, Вороги прокляті”(с.114); „руські думи” 
(Думи ж мої, думи руські, відки ви ся взєли?(с.117); 
„руські соколи” (А може, вни говорили Про руські 
соколи: Ци муть вони гнізда вити На тім Довгім 
полі?(с.249); „руські рани”, „руська кров” (А серце 
в’яне, Так дивлячись на руські рани, Так дивлячись 
на руську (с.263). Топоніми Русь, Русь-Україна, 
Буковина є центральними в антропонімічній сис-
темі творів Ю.Федькровича для дітей. А сполу-
чення прикметника „руський” з різними іменни-
ками розширює уявлення про його культурологіч-
ні власне українські виміри.  

Юрій Федькович – виразник ментально-
духовного виміру буття українського народу, 
української родини і кожної людини з її особ-
ливою любов’ю і прив’язаністю до рідної землі, 
природи, з системою цінностей та вищих уст-
ремлінь, з культом рідної матері і рідного сло-
ва. А найвищим фактором моральності і духов-
ності буковинці вважають прилучення дітей з 
раннього дитинства до віри в Бога. Першими 
вчителями дітей є батьки, які прагнуть будь-що 
„вивести їх у люди”, вчать пізнавати світ серед 
систему знань і культурних та моральних цін-
ностей, гречного поводження, поваги до людей. 
Осередком пізнання культури та духовності рід-
ного краю є школа.  

Отже, онімний простір творів Юрія Федько-
вича для дітей має виразне культурологічне об-
рамлення, спрямований на пізнання світу, лю-
дини і природи, відображає когнітивні особли-
вості світосприйняття українців Буковинського 
краю, виявляє чимало локальних особливостей 
антропонімічної номінації. 
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Nina Gyivaniuk 
LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF ONYM SPACE IN THE YURIY 

FEDKOVYCH’S WORKS FOR CHILDREN 
The article deals with cultural aspects of onym space reflected in Yuriy Fedkovych’s works for chil-

dren. These works have been published as a selected works in 2004 in Chernivtsi. Yuriy Fedkovych, as a 
talented writer, folklore researcher, great teacher of Bukovynian inhabitants, educator, connoisseur of 
Ukrainian soul used in his works the system of proper names that have national character. Apart from 
that, a number of local peculiarities have been reflected in the onym space in Fedkovych’s works. 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 95 

Ольга Дащенко  
ББК 81.031.4 
УДК 81’255.4’373.23 

АНТРОПОНИМЫ В ПЕРЕВОДНОМ ТЕКСТЕ 
В теории перевода существует много нере-

шенных  проблем, среди которых и вопрос пе-
редачи имен и фамилий на другом языке. От 
правильного понимания этого вопроса во мно-
гом зависит научно объективное решение всей 
непростой переводоведческой проблемы: вос-
создание ономастики (в самом широком смыс-
ле) средствами другого языка и еще шире – со-
хранение в переводе национального своеобра-
зия оригинала.  

Решению проблемы ономастики (в том чис-
ле и антропонимии) в переводоведении посвя-
тили работы Аристов Н.Б., Березкин В.Ф., Ви-
ноградов В.С., Гудманян А.Г., Магазаник Э.Б., 
Рагойша В.П., Туровер Г.Я., Чесноков Н.В. и 
др.  

Однако практически все они анализируют 
материал генетически далеких языков. Что ка-
сается исследований близкородственных язы-
ков, то их единицы. Именно поэтому предме-
том нашего исследования стала передача ан-
тропонимов с одного восточнославянского 
языка на другой. 

Цель нашей статьи – проследить, как реали-
зуется в этих переводных текстах основной пе-
реводческий прием относительно антропони-
мов – транскрибирование. 

В имени и фамилии человека застыло само 
время, некоторые особенности (исторические, 
социальные, географические) жизни народа, 
чтобы навсегда остаться для потомков свиде-
тельством их зависимости от тех корней, из ко-
торых потом образовалась нация. Тут – сама 
земля, на которой испокон веков жил народ, ее 
фауна и флора, занятия людей: Можайский, 
Балашов, Ростов, Львов, Кузнецов, Бочкарев, 
Рябинин, Волков, Журавлев; Українець, Хмель-
ницький, Сумський, Ковальчук, Бондарчук, За-
ячук, Біляк, Калинюк, Буряк; Беларус, Мінчук, 
Бондар, Крамнік, Вярба, Васілёк, Баран, 
Ваŷковіч. 

И хотя сегодня фамилии, во многом утратив 
свой национальный облик, выполняют прежде 
всего номинативную функцию, помогают вы-
делить того или иного индивида из многомил-
лионной человеческой массы, все же большое 
значение имеет их звуковая и смысловая сущ-

ность. "Имя собственное – всегда реалия. В ре-
чи оно называет действительно существующий 
или выдуманный объект мысли, лицо или ме-
сто, единственные в своем роде и неповтори-
мые" [1, с. 152]. Это последнее обстоятельство 
особенно следует учитывать, когда речь захо-
дит об исторических, политических личностях, 
о деятелях национальной литературы и искусс-
тва, являющихся своеобразными полпредами 
родной культуры в разных странах мира. 

В разные времена, в разном языковом окру-
жении одни и те же антропонимы звучали по-
разному. Это зависело как от общих особеннос-
тей языка, на котором исследовались иностран-
ные имена, так и от определенных грамматиче-
ских традиций, которые в нем господствовали, 
от уровня развития литературного языка и ха-
рактера переводческой мысли вообще. Могли 
влиять на это и другие причины. Если мы, к 
примеру, обратимся к белорусским переводам 
начала XX ст., в частности, пьес украинского 
драматурга М. Кропивницкого, то обнаружим, 
что в именах действующих лиц произошли за-
мены: "вместо Оришки появилась Гануля, вме-
сто Степана – Сцяпан Драўко, Палажка стала 
Таццяной" [4, с. 140]. 

В переводе "Сватанья" А. Чехова то же са-
мое: Чубуков становится Чыбухом, Ломов – 
Ломакой и т.п. [4, с. 140]. Все это было обусло-
влено принципами так называемого "исправи-
тельного" перевода широко распространенного 
в то время в Белоруссии. 

В сегодняшней переводческой практике та-
ких ярко пародийных искажений имен и фами-
лий найдешь немного. 

В научной литературе, в печати неоднократ-
но подчеркивалось, что в настоящее время во 
всех странах все более последовательно прово-
дится принцип передачи имен и фамилий, гео-
графических названий в их нициональной фор-
ме. Факты, однако, свидетельствуют о том, что 
представители восточных славян, занимающи-
хся переводом, часто не только не придержи-
ваются последовательно этого принципа, но и 
не придерживаются вообще какого-либо прин-
ципа в передаче антропонимических названий. 
Грамматические правила далеко не всегда ох-



96 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-357. Слов’янська філологія 

ватывают все возможные случаи написания 
родственных славянских имен и фамилий. Речь 
идет об определенной их части, но именно эта 
часть состоит из антропонимов наиболее харак-
терных, национально-своеобразных, а потому – 
наиболее колоритных и сложных для перевода. 

У каждого из трех восточнославянских на-
родов все имена, за небольшим исключением, 
однокоренные. Звучат они почти одинаково. Но 
это "почти" и составляет то неповторимо спе-
цифическое, что помогает сразу определить на-
циональную принадлежность носителя имени 
или же безошибочно отнести его к той либо 
другой литературе. 

Отдельные имена звучат одинаково или 
приблизительно одинаково в белорусском и 
русском языках: Андрей – Андрэй, Дмитрий – 
Дзмітрій, но несколько по-другому в украин-
ском: Андрій, Дмитро. Есть много одинаковых 
имен, широко распространенных среди укра-
инцев и белорусов (Микола – Мікола, Пилип – 
Піліп, Панас). У русских они, однако, бытуют в 
другой форме: Николай, Филипп, Афанасий. Ря-
дом с этими специфически русскими (по звуча-
нию) именами в один ряд становятся специфи-
чески белорусские: Янка, Пятрусь, Алеся, Ры-
гор, Міхась. 

Практика показывает, что наиболее после-
довательно в своем специфическом звучании 
передаются на другом языке своеобразные на-
циональные имена, а также – ярко выраженные 
национальные формы общих для всех восточ-
ных славян имен. Например, в русских издани-
ях 60-ых годов XX века мы встречаем: Петрусь 
Броўка, Олесь Гончар, Павло Тычина, однако не 
всегда национально-специфические имена пе-
редаются на другом восточнославянском языке 
способом транскрибирования. Например, укра-
инские переводчики довольно последовательно 
Яўгенію, Жэню, Аўгенію меняют на Ївгу [2]. На 
всех русских переводах книг Піліпа Пестрака 
стоит: Филипп Пестрак. 

И в то же время сколько привлекательного, 
неповторимо колоритного заключено в неоди-
наковом звучании одних и тех же имен: Иван, 
Іванко, Янка; Михаил, Михайло, Михась; Юрий, 
Юрко, Юрка, Юрас; Маруся, Маричка, Мары-
ся. Их нужно не нивелировать, а стараться точ-
нее воспроизводить средствами родных языков, 
которые позволяют передать даже тончайшие 
оттенки в звучании близкородственного слова: 
"Тут есть маленькая символика: имя Маруся у 
нас больше распространено в городе ..., а Ма-
рыся – на селе" [4. с.145]. Вопрос своеобразных 

именных оттенков является очень сложным, 
поэтому говорить о каких-либо переводческих 
принципах приходится с большой осторожнос-
тью. 

Так, в 60-70-ых годах XX века белорусские 
имена Васіль, Алесь, Анатоль и им подобные в 
русских переводах последовательно русифици-
ровались. В настоящее время почти на всех 
произведениях белорусских писателей, издан-
ных по-русски, читаем: Василь (Витка, Быков, 
Макаревич), Алесь (Адамович, Асипенко, Ста-
вер), Анатоль (Астрейка, Вертинский). 

По-видимому, решающим фактором стало 
то, что аналогичные имена есть и в украинском 
языке и, таким образом, не одна, а две литера-
туры диктуют русским переводчикам свои за-
коны. Ведь имена типа Аркадзь, Генадзь и в на-
стоящее время остаются Аркадием, Геннадием 
скорее всего потому, что не имеют поддержки 
со стороны украинского именословия, хотя в 
отдельных русских и украинских стихах-
посвящениях имя Аркадзь не заменяется анало-
гичными русскими и украинскими именами. 
Например, в стихах Андрея Малышко и Якова 
Хелемского читаем: 
 
Впізнаю білоруську мову 
Наче пісню поміж розмов, 
Кличе в гості до себе знову 
Друг сердечний, Аркадзь Куляшов [3, с.111]. 
 
С добрым утром, Аркадзь! 
С добрым утром Максим и Петрусь! 
Я друзей отыскать 
Задушевней, чем вы, не берусь [с.7]. 
 
Более последовательны в плане перевода 

имен украинские и русские переводчики и ре-
дакторы. Например, на обложке украинского 
издания книги "Земля під білими крилами" (Ки-
їв, 2001) имя автора Уладзімір Караткевіч. В 
газете "Погляд" читаем: Ніколай Второй був 
останнім царем Російської імперії... Єкатєріна 
Вторая листувалася з видатними прогресив-
ними діячами свого часу... [Погляд, 31.08.2007]. 

В текстах украинских переводчиков наблю-
даем следующее написание русских имен и фа-
милий: Не був цілком упевнений у можливості 
збереження всіх аспектів поетичного першо-
твору в перекладі Владімір Набоков [5, с. 90]. 
Згідно з концепцією Ефіма Еткінда, переклад 
віршів вимагає образних еквівалентів [5, с. 92]. 
Поезія будь-якого змісту в гекзаметрах вида-
ється нам стилізацією під античну класику, в 
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александрійських віршах – під французьку кла-
сику... наводить приклади Міхаїл Гаспаров [5, 
с. 97]. Еткінд наводить приклад Алєксандра 
Пушкіна, який у власній перекладацькій прак-
тиці успішно експерементував [5, с. 107]. Анд-
рєй Фьодоров називає серед причин буквалізму 
в перекладах XIX ст. зокрема невмінння пере-
кладати [5, с. 123]. На прикладах віршів Алєк-
сандра Пушкіна, Анни Ахматової... вчений 
розглядає напругу між різними типами значень 
[5, с. 24]. Містичний характер оповіді, присвя-
чений уявному перебуванню дівчаток у ролі 
Прекрасної Єлени [5, с. 31]. Згадавши також 
приклади Пауля Целана, Рози Ауслендер, Йосі-
фа Бродського... [5, с. 46]. 

Белорусы пока что в меньшей мере, чем рус-
ские и украинцы, задумываются над передачей 
личных имен и фамилий. Чаще всего в бело-
русском языке используется принцип транс-
крипции иностранного онима. В двухтомной 
антологии "Украінская савецкая паэзія" [5] не-
которые украинские имена и фамилии в бело-
русском воспроизведении приблизились к их 
реальному звучанию: Терень – Тарэнь (а не Ця-
рэнь, как раньше), Терещенко – Тарэшчанка, 
Мисик – Мысык (а не Мысік), Сліпчук – Сліпчук 
(а не Сляпчук). Однако принцип транскрибиро-
вания в антологии не выдерживается последо-
вательно. Иногда все же передается написание 
фамилии, а не ее звучание. В отдельных случа-
ях при передаче украинских фамилий исполь-
зуется принцип транслитерации. При этом 

украинское [и] читается как русское [и]: Кулик 
– Кулік, Плужник – Плужнік, Симоненко – Сі-
маненка. Конечно, не стоит доводить до абсур-
да требование передачи в переводном тексте 
реального звучания иноязычной фамилии. Но 
нельзя и игнорировать данное требование, как 
это сделали в ряде случаев переводчики анто-
логии [6] Ліхадзед – Лиходід, Белавус – Біловус, 
Алейнік – Олійник. 

В современных белорусских печатных изда-
ниях принцип транслитерации последовательно 
прослеживается: 
Паводам слоў Генадзя Селязнева, яны ви-

значацца толькі пасля... (Звязда, 26.09.2007); 
Кіраўнік Расійскага спажыўнагляду Генадзь 
Анішчанка распарадзіўся (Звязда, 4.09.2007); 
Будучы прэм'ер-міністр РФ Віктар Зубкоў не 
выключает, што можна стаць прэзідэнтам 
Расії. Назначэня Зубкова на пасаду кіраўніка 
ўрада прэзідэнту Уладзіміру Пуціну ўдалося... 
(Звязда, 14.09.2007); Прагрэсіўная сацыялісты-
чная партыя Украіны, лідерам якой з'яўляецца 
Наталля Вітрэнка... 
Блок Юліі Цімашэнкі... (Звязда, 22.08.2006). 
Таким образом, при переводе необходимо с 

чрезвычайным вниманием и осторожностью 
относится к имени и фамилии. Это своеобраз-
ные национальные реалии, и прав В.С. Вино-
градов, когда подчеркивает, что "если это язы-
ки с одинаковой графикой, то имя без измене-
ний переносится из оригинала в перевод [1, с. 
153]. 
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ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР КОМИЧЕСКОГО  
В ПОЭТИКЕ СОБСТВЕННОГО ИМЕНИ 

Парадоксальность зачастую интерпретируется 
исследователями либо как один из приемов дос-
тижения комического эффекта, либо как способ 
существования комического и смешного вообще. 
Без парадоксальности смешное и комическое су-
ществовать не может. 

Основной теоретической идеей комического 
является “противоречие” (А. Шопенгауэр, 
Г. Гегель, Ф. Фишер, В.Г. Белинский, Н.Г. Черны-
шевский, Л. Булаховский, Ю. Бореев, А. Вулис) 
или “отклонение от нормы” (К. Гросс, Н. Аки-
мов). Расхождение объективных свойств предме-
та и представления о его “норме”, имеющегося в 
нашем сознании, является предпосылкой комиче-
ского. Понятиями, чаще всего связываемыми с 
сущностью комического, являются “контраст”, 
“противоречие”, “несоответствие” и “отклонение 
от нормы” [2, с.51]. Является ли парадоксаль-
ность необходимым и достаточным условием 
достижения комического эффекта в юмористиче-
ских контекстах с использованием онимной лек-
сики. Н.Т. Федоренко и Л.И. Сокольская опреде-
ляют парадокс как “оригинальное, расходящееся 
с общепринятым, а нередко и со здравым смыс-
лом суждение”, а парадоксальность как “форму 
парадокса, придаваемую нередко истине для при-
влечения к ней внимания”[8, с.65]. 

А. Лук считает, что люди часто пользуются 
привычными выражениями, отражающими их 
коллективный опыт, но “иногда эти выражения 
подвергаются как будто незначительной перефра-
зировке – в результате их смысл утрачивается, из-
вращается или меняется на противоположный. 
При этом может получиться бессмыслица, но по-
рою в кажущейся бессмыслице открывается но-
вый, более глубокий смысл” [5, с.60]. 

Мы определяем парадоксальность как компо-
нент семантики, формирующий поэтику собст-
венного имени при достижении комического эф-
фекта в контексте. 

Нами были выделены два основных типа па-
радоксальности: 1) парадоксальность оксюморо-
на в высказываниях с выходом “за пределы логи-
ки”; 2) парадоксальность аллюзии, основанная на 
трансформации известного выражения с поэто-
нимом или коннотативного онима. Отметим так-
же, что наблюдаются случаи включения имени 

собственного в непарадоксальный юмористиче-
ский контекст. 

Парадоксальность оксюморона возникает в ре-
зультате нарушений в употреблении онима или же 
в результате намеренного создания алогичного вы-
сказывания с целью достижения определенного эс-
тетического эффекта. На оксюмороне построены 
названия некоторых произведений литературы – 
“Живые мощи” И.С. Тургенева, “Живой труп” 
Л.Н. Толстого, “Оптимистическая трагедия” 
В.В. Вишневского. Такой тип парадоксальности 
широко распространен как фактор комического в 
поэтике собственного имени. Мы подобрали при-
меры, демонстрирующие случайное достижение 
смешного и юмористические контексты, создан-
ные в результате осознанной авторской работы. 

Девичья фамилия моего отца – Степанищев 
(Из анкеты). Антропоним 'Степанищев' включен 
в парадоксальный контекст 'девичья фамилия 
отца' по принципу случайного выбора. 

Парадоксальность оксюморона в следующем 
примере – Выигрыш в 50000 р. пал на граждани-
на нашего города Ивана Самойловича Федоренко 
(Виноградная, 17, кв.5). Выигравший пожелал ос-
таться неизвестным [4, с.696] – проявляется при 
соединении “несоединимого”: антропонима 'Иван 
Самойлович Федоренко' и сообщения о том, что 
он 'пожелал остаться неизвестным'. 

Когда усилилось преподавание истории в шко-
ле, все узнали, кем была Мессалина, и Матрена, 
переменившая имя на Мессалину, оказалась в без-
выходном положении [4, с.714]. Комичность си-
туации вызвана тем, что пейоративные коннота-
ции в имени Матрена, заставившие ее носитель-
ницу искать замену, привели к парадоксальному 
результату: фонетически мелиоративное имя 
'Мессалина' имеет созначение 'распутная 
женщина'. 

Следующие примеры отражают комический 
эффект, возникающий  при соположении назва-
ния какого-либо продукта, торговой марки и име-
нуемой реалии. Ассоциация парикмахеров “Синяя 
Борода” [4, с.675]. Коннотативное литературное 
именование, получившее значение имени нарица-
тельного, 'Синяя Борода', – 'ревнивый муж' вво-
дится в 'нелепый' парадоксальный контекст по 
“ошибочной” линии – 'борода-парикмахер'. 
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Таким же образом влияет поэтика библионима 
'Чрево Парижа' на создание комического в сле-
дующем контексте – Одеколон “Чрево Парижа” 
[4, с.675]. Парадоксально сочетание названия ро-
мана Э.Золя из серии “Ругон-Маккары” в значе-
нии 'определенный слой общества, представлен-
ный как переваривающее брюхо' [1, с.380] с про-
дуктом 'одеколон'. 

Парадоксальны и комичны “прочтения” зоо-
нима 'Тузик' и антропонима 'Петрович' в качестве 
словесных торговых марок: Колбаса мясная "Ту-
зик" [ценник], Ветчина “Петрович” [ценник]. 

В контекстах, где обнаруживается парадок-
сальность аллюзии, трансформируется известное 
выражение с поэтонимом или с коннотативным 
онимом. Общеизвестные собственные имена, ко-
торые “вторично” (и одновременно парадоксаль-
но) – используются в роли поэтонимов юмори-
стических контекстов, обнаруживают семантиче-
ские компоненты аллюзивного происхождения.  

В следующем примере – Вначале Прометей 
добыл огонь, потом появились пожарные – пара-
доксально обыгрываются аллюзии, связанные с 
онимом 'Прометей' и выражением 'прометеев 
огонь'.  

Термин 'закон Архимеда', включенный в юмо-
ристический контекст: Интересно, как бы звучал 
закон Архимеда, если бы он сел в ванну, заполнен-
ную вином? - благодаря объединению всех созна-
чений формирует парадоксальные аллюзии. Как 
известно, Архимед Сиракузский, математик 
Древней Греции, открыл основной закон гидро-
статики во время купания. 

Аллюзивный компонент имени первого чело-
века 'Адам'  своеобразно эксплицирован автором 
следующего афоризма – Адам поставил вопрос 
ребром – и появилась женщина. По библейской 
легенде именно из ребра Адама Бог создал Еву, 
первую женщину. Юмористический эффект воз-
никает при включении имени собственного в па-
радоксальный контекст буквализации устойчиво-
го выражения 'поставить вопрос ребром'. 

Сколько Дон-Кихотов так и осталось бы в не-
известности, не будь ветряных мельниц. Парадок-
сальность и афористичность этого образования оп-
ределяет проявление аллюзивности литературного 
антропонима 'Дон-Кихот'. Потеряв способность от-
личать действительность от фантастического мира, 
созданного его воображением, Дон-Кихот, в част-
ности, бросается на ветряные мельницы, принимая 
их за великанов. Антропоэтоним употребляется в 
значении 'благородный мечтатель, наивный идеа-
лист, человек нелепого поведения' [7, с.129-130]. 
Устойчивое выражение 'сражаться с ветряными 

мельницами' семантизируется как 'бесплодно бо-
роться с воображаемыми препятствиями, как Дон-
Кихот' [1, с.105, 328]. Употребление имени собст-
венного в форме множественного числа подчерки-
вает авторское суждение о распространенности 
обозначаемого явления. В розовых очках можно не 
заметить Синей Бороды. Смысловая закончен-
ность и парадоксальность современного афоризма 
определяется во многом аллюзивностью литера-
турного антропоэтонима 'Синяя Борода'. 'Синяя 
Борода' употребляется в значении: 'ревнивый муж, 
зверски обращающийся с женой'. Возникло оно из 
старофранцузской сказки, в которой рассказыва-
лось о кровожадном рыцаре, который убил шесть 
своих жен за то, что они, нарушив его запрет, от-
пирали дверь в комнату, служившую для него ме-
стом убийств [1, с.317]. Фразеологический оборот 
'в розовых очках' сочетается с именем собственным 
в нескольких смысловых плоскостях. В прямом 
смысле, если надеть очки с розовыми стеклами, то 
все кажется такого же цвета. Чтобы понять другой 
уровень смысла, необходимо знать, что выражение 
'быть в розовых очках' значит 'мечтать, не замечая 
действительности'. Комическое создается за счет 
проявления аллюзивности онима, осознания пара-
доксальной ситуации, буквализации метафоры  и 
объединения компонентов 'очки-Борода' по ассо-
циации цвета. 

Фразеологизм 'Ахиллесова пята' употребляется 
в значении 'слабая сторона, уязвимое место'. Мать 
Ахиллеса, чтобы сделать тело сына неуязвимым, 
окунала его в священную реку Стикс, держа за 
пятку, которая осталась единственным уязвимым 
местом Ахиллеса. В неё он был смертельно ранен 
[1, с.20]. Парадоксальность контекста 'пятой была 
голова' остроумно взаимодействует с аллюзивно-
стью поэтонима: Его Ахиллесовой пятой была го-
лова. 

Походил на Сократа – лысиной и женой [3, 
с.397]. Сократ известен как древнегреческий фи-
лософ, сохранились также сведения и о его внеш-
нем виде (большая лысая голова) и легенды о 
частых ссорах с женой Ксантиппой. Парадок-
сальность контекста проявляет аллюзии антропо-
нима, юмористически выдвигая на первый план 
“сходство” по второстепенным признакам. 

Довольно распространенными являются также 
случаи включения имени собственного в непара-
доксальный комический контекст. В таком слу-
чае мы наблюдаем речевые шутки, игру слов, ос-
нованную на использовании сходно звучащей 
лексики, шуточной этимологизации и других 
приемов, имеющих целью придание мысли осо-
бой выразительности и комического эффекта. 
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Превращусь не в Толстого, так в тулстого – 
пример взят из периодической печати. Юмори-
стический эффект в данном случае создается с 
помощью парономазии: антропонима 'Толстой' и 
апеллятива 'толстый'. 

Моська облаяла Слона и сделала из него муху. 
Поэтонимы из басни И.А. Крылова “Слон и 
Моська” способствуют созданию комического 
при помощи включения их в контекст 'сделать 
муху', при чем происходит буквализация метафо-
ры в составе устойчивого выражения. 

Буквализация метафоры происходит и в сле-
дующем контексте с именем собственным – По-
вязка Фемиды сползает на рот, когда та подми-
гивает закону [6, с.184]. Фемида – в греческой 
мифологии богиня правосудия, она изображалась 
держащей в одной руке меч, а в другой весы, с 
повязкой на глазах, символизирующей беспри-
страстие. 

Ее нравственность пребывала в состоянии 
Пизанской башни [6, с.18]. Перифраза 'в состоя-
нии Пизанской башни' с онимом в своей структу-
ре в значении 'падение, разложение' апеллирует к 
артиониму 'Пизанская башня', которая, как из-
вестно, наклонна. Швейцария на то и существу-
ет, чтобы подчеркнуть масштаб Тюменской об-
ласти [6, с.320]. Комическое достигается путем 
сравнения двух географических объектов, обо-
значаемых топонимами 'Швейцария' с актуализа-
цией лексического значения 'маленькая' и 
'Тюменская область' – 'большая'. 

“Дружба-дружбой, а варенье сейчас денег 
стоит…” – приговаривал Малыш, сдавая Карл-
сона в аренду авиакомпаниям. Юмористический 
эффект достигается при включении двух поэто-

нимов 'Малыш' и 'Карлсон' из одноименной по-
вести А. Линдгрен в новый контекст, вызывая в 
памяти воспринимающего субъекта связанную с 
онимом 'Карлсон' информацию 'сказочный чело-
вечек с пропеллером, который умеет летать и лю-
бит варенье'. 

“В трудную минуту держись за меня – не 
пропадешь!” – сказал Буратино Муму. Два по-
этонима из разных литературных произведений 
связаны авторским сознанием в необычной, но 
логично разворачивающейся шутке. Поэтоним 
'Буратино' обозначает деревянного человечка из 
итальянской сказки, а 'Муму' – литературный зоо-
ним, кличка собаки из рассказа И.С. Тургенева 
“Муму”, которая была утоплена крепостным Ге-
расимом.  

В заключение отметим, что парадоксальность 
широко используется при создании комического 
эффекта в контекстах с онимной лексики. Нами 
было выделено два типа парадоксальности, сооб-
разно их основному механизму действия, обозна-
ченных как парадоксальность оксюморона и па-
радоксальность аллюзии. Кроме этого, отмечают-
ся такие юмористические контексты, в которых 
комическое создается без привлечения парадок-
сальности. С помощью парадоксальности оксю-
морона и без ее использования в большинстве 
своем создаются различные речевые шутки (гре-
герии, каламбуры и т. д.), а парадоксальность ал-
люзии привлекается чаще всего тогда, когда про-
дуцируются образования, претендующие на ста-
тус афоризмов. Наблюдения свидетельствуют о 
неисчерпаемом разнообразии комического и спо-
собов его достижения там, где поэтика онима иг-
рает определяющую роль. 
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Svetlana Dvoryanchikova 
PARADOXICALITY AS FACTOR OF THE COMIC IN POETICS OF PROPER NAME 
Paradoxical comic contexts with an onym vocabulary are considered. Paradoxicality is determined as com-

ponent of semantics, forming the poetics of the proper name. Depending on the methods of achievement of 
paradoxicality is selected: 1) paradoxicality of oxymoron in the utterances with overrun “logic”; 2) paradoxi-
cality of cue, based on transformation of the known expression with poetonym or connotation onym. The cases 
of including of the proper name in an unparadoxical humorous context are represented. 
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АНТРОПОНИМИКОН АВТОРСКОЙ СКАЗКИ В 
ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Вслед за Н.В. Подольской (1988), определим 
антропонимикон как сумму всех имен собст-
венных, которые может иметь человек (или 
группа людей), в том числе личное имя, про-
звище, псевдоним, кличка, андроним, гинеко-
ним, патроним. Данный термин активно ис-
пользуется исследователями литературных 
имен собственных при анализе системы личных 
имен не только отдельного произведения или 
совокупности произведений одного автора, но 
и целого литературного направления или жан-
ра. 

Анализ функционирования личных имен в 
произведениях такого жанра, как литературная 
(авторская) сказка, показал, что антропоними-
кон литературной сказки в момент ее зарожде-
ния имеет мало отличий от антропонимикона 
фольклорной сказки. И хотя литературная сказ-
ка генетически восходит к фольклорной, по ме-
ре развития она все дальше отходила от народ-
ной основы, превращаясь в оригинальную, 
придуманную самим писателем форму.  Это 
обстоятельство объясняет наличие в системе 
имен собственных авторской сказки многих 
новых, приобретенных в процессе развития, 
черт, свойственных лишь данному виду литера-
туры. 

В основе литературной сказки все же лежит 
совершенно особое авторское «мирочувствова-
ние», умение не только и не столько стилизо-
вать сказочные приемы, а выразить принад-
лежность к нравственно-философским принци-
пам, которые основаны на гармонии человече-
ских чувств и прекрасного в мире  и составля-
ют суть народного творчества в целом (Овчин-
никова 2003: 117). 

Первые авторские сказки имеют еще не чет-
кие границы с фольклором. Таковы примеры 
сказок А.С. Пушкина («Сказка о Царе Салта-
не», «Сказка о Золотом Петушке» и т.п.).  

По своей структуре и функциям (т.е. по-
ступкам действующего лица) все литературные 
сказки на первых этапах своего развития не от-
личались от волшебной сказки. И выделенные 
В.Я. Проппом (1986) особенности волшебной 
сказки, связанные с ее функциями, соответст-

вуют таким особенностям авторской сказки 
как:  

1. постоянство функций действующих лиц; 
2. ограниченность числа функций; 
2. одинаковая последовательность функций; 
3. однотипность композиции. 
Данные особенности относятся не только к 

сюжетно-композиционной линии волшебной 
сказки, образам героев, но и к их именам. К 
примеру, традиционное имя Иван в разных его 
разновидностях (Иван-дурак, Ивашка, Иван-
батрак, Иван Царевич и т.п.), что свидетельст-
вует о социальном разграничении персонажей с 
таким именем. 

Особенно ярко эти черты проявляются на 
ранних этапах развития литературной сказки. 
Также для ранней авторской сказки характерно 
использование персонажей, в именах которых 
содержится компонент царь/церевна. Это такие 
герои, как Царь–девица из сказки П.П. Ершова, 
Царь-птица, Царь Салтан, Царь Дадон, Марья 
царевна, Царевна Лебедь у А.С. Пушкина  и 
т.п. Совершенно очевидно, что данные мотивы 
навеяны волшебной сказкой. 

Раннему периоду авторской сказки присуще 
употребление личных имен реального именни-
ка, распространенных в языке на момент напи-
сания сказки. Данная традиция сохраняется на 
протяжении всего времени существования ли-
тературной сказки. Так, в разные временные 
периоды преобладает использование авторами 
сказок личных имен, наиболее популярных в то 
или иное время. К примеру, для сказок П.П. 
Бажова характерно включение в сюжетную ли-
нию персонажей с такими именами, характер-
ными для русской деревни конца XIX – начала 
XX вв., как Панкрат, Кондрат, Артемий и под. 
А такие имена иностранного происхождения, 
как Модест, Эдуард, Эдик, Лавр (от Лаврен-
тий), которые были «в моде» в 20-е годы XX в., 
дали своим героям «Сказки о тройке» А. и Б. 
Стругацкие.  

Нередко авторы литературных сказок прибе-
гают к специальному приему, сочетающему в 
себе реальные и искусственные элементы. Та-
ковы примеры из сказок А.С. Пушкина (Коро-
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левич Елисей, Князь Гвидон); В.А. Жуковского 
(Царь Берендей); Н.С. Лескова (Королева Ми-
лолика) и т.п. Здесь реальные термины соци-
ального разграничения сочетаются с искусст-
венно созданными благозвучными именами. 

Следует также отметить наличие характери-
зующих (дискриптивных) имен персонажей 
уже на ранних этапах развития жанра. Характе-
ристика героя заключена в самом имени и не 
требует дополнительных объяснений. Такие 
имена очень удобны для стихотворных произ-
ведений. Они звучны, легко рифмуются и 
удобны для автора, так как нет необходимости 
давать характеристику такому персонажу, а 
можно сосредоточиться на сюжете. 

Нередко авторы эксплицируют мотивировку 
характеризующих искусственно созданных 
имен. Таковы примеры из сказки Н.С. Лескова 
«Час воли божией» король Доброхот: 
«…величали его так за то, что он не любил 
воевать и всем людям добра хотел»; а также 
Разлюляй-измигул: «гулевой мужичонко, шер-
шавенький, все зовут его пустолайкою, но он 
ни на чьи слова не обижается и за легким тыч-
ком не гонится, а людей посмешает и как ус-
танет врать пустолайкою, то соловьем сви-
стит». Другой характерный пример – бога-
тырь Денежкин из сказки П.П. Бажова «Бога-
тырева руковица»: «Из старших у этих камен-
ных богатырей ходил один, по названию Де-
нежкин. У него, видишь, на ответе был стакан 
с мелкими денежками из всяких здешних кам-
ней да руды. По этим рудяным да каменным 
денежкам тому богатырю и прозвище было». 

Важнейшей отличительной особенностью 
любой авторской сказки является стремление 
автора точно отразить социальный статус героя 
или принадлежность к той или иной диалект-
ной группе. Например, такие имена, как Юрко, 
дедушко Мирон в сказках П.П. Бажова отража-
ют особенности уральского диалекта начала 
XX в. А татарское имя Салават несет инфор-
мацию о месте действия  сказки. Употреблен-
ные изолированно просторечные формы от-
честв Кузьмич и Власыч показывают социаль-
ный статус персонажей – простых деревенских 
мужиков. 

Но по мере развития литературной сказки 
как жанра, авторское творчество приобретает 
индивидуально-авторские черты, новые сю-
жетные линии, отличающиеся от привычных 
читателю сказочных сюжетов. Главной отличи-
тельной особенностью литературных (автор-
ских) сказок  становится авторское мироощу-

щение, способность автора сочетать несочетае-
мое, внедрять в сказочную обстановку совер-
шенно не сказочные (бытовые) элементы. 

Во второй половине XX века авторская 
сказка приобретает особые черты жанра. Оста-
ется неизменным сочетание реального и вы-
мышленного миров, но авторы уже не четко 
придерживаются клишированной структуры 
фольклорной сказки. Это отражается и в систе-
ме имен собственных. Так, Э.Успенский созда-
ет непривычную систему персонажей в книге 
«Крокодил Гена и его друзья», делая главным 
героем изобретенное им существо, Чебурашку. 
В данном случае происходит апелляция к чув-
ству юмора читателя, чего нельзя сказать о 
сказках раннего периода, в которых имена пер-
сонажей не имеют явной направленности на 
прагматическое воздействие и главная их 
функция – номинативная. 

В целом, для авторов сказок ХХ века в 
большей мере характерно использование они-
мизированных аппелятивов: Тараканище, Му-
ха-цокотуха (К. Чуковский); а также говоря-
щих имен собственных: Айболит, Мойдодыр 
(К. Чуковский);   Незнайка, Растеряйка, Торо-
пыжка  (Н.Носов); Мигуны, Жевуны 
(А.Волков) и т.д.  

Данные примеры показывают способность 
писателя играть с формой имени, варьировать 
различные формы языковой игры с именем 
собственным. Все больше авторы сказок прибе-
гают к использованию широко известных имен, 
апеллируя тем самым как к чувству юмора, так 
и к эрудированности читателя, его способности 
распознавать скрытые смыслы. К числу таких 
антропонимов следует отнести аллюзивные 
имена. Аллюзии в авторских сказках представ-
ляют собой не только информативные элемен-
ты, заимствованные из прецедентных текстов, 
но и словесные образы, вызывающие ассоциа-
ции с той или иной выдающейся личностью. 

Например, в следующем отрывке из «Зимы в 
Простоквашино» Э.Успенского авторский за-
мысел направлен на создание комического эф-
фекта с помощью апелляции к известной лич-
ности:  
- Вы ученый?  
- Ученый, - отвечает человек. 
-Большой ученый? – допытывается Шарик. 
- Да так себе, в пределах нормы. А что? 
- А как ваша фамилия? 
- Святослав Федоров я. Я глаза лечу. Зрение 

улучшаю. 
- Тогда вы мне не нужны, – говорит  Шарик. 
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- Понятно, – говорит Федоров. – Вам тот 
нужен, кто мозгами занимается. 

Таким образом, современная литературная 
сказка имеет существенные отличия от ранней 

литературной сказки, которые проявляются в ее 
антропонимиконе и характеризуют авторскую 
сказку как развивающийся жанр литературы. 
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Tatyana Dyakova 
ANTHROPONYMICON OF AUTHOR’S FAIRY TALE IN DIACHRONICAL ASPECT 

The analysis of proper names functioning in the works of such genre as literary (author) fairy tale has 
demonstrated that anthroponymicon of a literary fairy tale in time of its creation has very little differences 
from anthroponymicon of a folklore fairy tale. This feature explains the availability of many new, ac-
quired in the process of its development, features that are inherent only to this genre in the system of 
proper names of author’s fairy tale. 
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СТИЛІСТИЧНО-ВИРАЖАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ХОРОНІМІВ (НА 
МАТЕРІАЛІ РОМАНУ СЕМЕНА СКЛЯРЕНКА „ВОЛОДИМИР”) 

Історичний роман С. Скляренка „Володимир” 
як твір про життя наших предків у мирі й на полі 
брані, у складних життєвих протиріччях, боро-
тьбі язичництва з християнством, старого з но-
вим становить помітну сторінку досягнень у 
розвитку мистецтва української історичної про-
зи. Безумовно, тематико-композиційне і мовно-
стилістичне багатство роману знайшло свій від-
биток і в поетоніміконі, адже на сторінках твору 
зустрічається досить значна кількість власних 
назв, передусім антропонімів: Добриня, Мику-
ла, Віста, Бразда, Малуша, Ярослав; ойконімів: 
Новгород, Полоцьк, Київ, Родня, Берестов та 
хоронімів: Болгарія, Візантія, Свіонія (Швеція), 
Чехія, Грузія. 

Предметом нашого дослідження є засвідчені 
у романі хороніми – „власні назви будь-якої те-
риторії, області, району, зокрема адміністратив-
ні та природні” [2, с. 145]. Цей розряд топонімів 
ще не був об’єктом наукових студій, що і зумов-
лює актуальність теми нашої наукової статті.  

Як хороніми ми кваліфікуємо назви частин 
світу, назви держав і їхніх частин, назви кня-
зівств.  

Серед назв частин світу зустрічається лише 
Європа та Азія: Варда Скліра знали добре й у зе-
млях Кавказу, до яких давно простягала пазурі 
Візантія, еміри Багдадського халіфату, що мрі-
яли про владу в Малій Азії й навіть у Європі, та-
кож підтримували його [3, с. 111; далі посилан-
ня на джерело включатиме лише назву сторін-
ки]. Оскільки події, про які розповідає 
С. Скляренко, часто відбуваються у Візантії, то у 
романі фіксуються і назви частин останнього 
континентоніма, переважно Малої Азії (і назви 
регіонів, і назви держав): А тоді Вард Фока ви-
рушає на північ, до столиці, перед ним Сірія й 
Месопотамія, Коломея й Каппадокія, Пафла-
гонія й Оптимати – багато фем імперії, але 
там ніхто не стане супроти Фоки, навпаки, до 
нього приєднаються нові легіони, з півдня на 
Константинополь наступає грізна, страшна, 
гаряча, як аравійські вітри, сила... [с. 307]. 

Регіононіми і назви держав чергуються, пе-
реплітаються, змішуються, і хоча це ускладнює 
сприймання тексту, однак додає історичного ко-

лориту і достовірності описаним подіям (напри-
клад, фіксуються і назва гірської системи, яка як 
просторовий об’єкт може бути зарахована до 
хоронімів, і найменування держав, теж безумов-
них хоронімів: Проминувши Хозарію, князь Во-
лодимир їде до берегів Джурджанського моря, 
зупиняється в передгір’ях Кавказу – там Шир-
ван, Грузія, Абхазія, держава Шахвірменів од-
бивали хвилі сельджуків, що виходили з глибин 
Азії, загрожуючи всім цим землям і навіть баг-
дадським халіфам, в передгір’ї між Кавказом і 
Сурозьким морем жили алани й касоги, мир з 
якими уклав ще князь Святослав [с. 280]. 

Звичайно, багатьох держав, які зустрічаються 
у тексті роману, зараз уже немає, а це значить, 
що їхні назви можна вважати історизмами. Най-
більш уживаним з-поміж таких хоронімів –
 історизмів є поетонім Русь, який на сторінках 
твору зустрічається 356 разів, і це не дивно, 
адже Русь – „головна героїня роману”: – Велю 
охрестити город Київ і всю Русь... [с. 410]. Си-
нонімами до цього хороніма виступають два 
словосполучення: Руська земля, що фіксується 
40 разів: Ворожнеча між Володимиром і Яропо-
лком, усобиця в Руській землі надали сил німець-
ким імператорам [с. 132], а також Руська імпе-
рія (останнє автором було використане лише два 
рази, коли князь Володимир заручився із сест-
рою імператора Василя Анною: За дромоном 
поспішає ціла флотилія суден, тут везуть вінці 
для князя Володимира й Анни – він і вона будуть 
василевсами Руської імперії, з нею їде багато 
священиків, вони везуть із собою царські одяги, 
церковний посуд, ікони, ризи [с. 372] ). 

Не менш згадувана і Візантія – 149 разів: 
Важко доводилось Візантії і з сусідами [с. 51], 
синонімами до якої є Східна Римська імперія 
(фіксується 5 разів, причому можливе уточнення 
попереднім хоронімом): Східна Римська імпе-
рія – Візантія, що виникла на зміну Риму, знала 
в минулому блискучі часи... [с. 51], та просто 
Римська імперія (фіксується 4 рази).  

Історично достовірним є протиставлення 
двох досить подібних за структурою і семанти-
кою хоронімів: Східної Римської імперії та Свя-
щенної Римської імперії (остання зустрічається 4 
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рази) або ж Німецької імперії (фіксується 14 ра-
зів): Так завдяки папам виникла нова Німецька 
імперія, що назвалась Священною Римською 
імперією, папи ж одержали підтвердження  
Костянтинового двору й збройну допомогу но-
вих німецьких імператорів [с. 60]. 

На сторінках твору знаходимо і нинішню 
Швецію яка тоді іменувалася Свіонією („із svear-
rige – „країна свенів”. В Росії до Петра І шведів 
називали свен...” [1, с. 477]: У той час коли ко-
нунги Данії, Норвегії переможно проходили моря 
й океани на заході й далекому півдні, конунги 
Свіонії думали про землі на схід від Варязького 
моря – про Русь [с. 99].  

Згадуються у романі і колишні назви частин 
Греції і суміжних територій: Через те, що Мала 
Азія й південні феми Візантії в Італії одрізані 
від столиці, а Еллада, Пелопоннес, Фракія й 
Македонія захоплені болгарами, в Константи-
нополь припиняється довіз хліба, починається 
голод, а слідом за ним мори, хвороби [с. 308].  

З метою надання достовірності зображува-
ним подіям С. Скляренко поєднує історизми –
 хороніми з іншими застарілими і власними (ой-
конімами, гідронімами тощо), і загальними на-
звами, які існували наприкінці І тисячоліття. Це 
стосується як навколишніх земель, назви яких 
фіксуються у романі досить часто: Війська Са-
муїла й Аарона рушили, перед вів Самуїл, що пе-
реможно захопив усю Фессалію, взявши Солунь, 
Лариссу, він виходить на берег Егейського моря, 
а Аарон нищить загони акритів у Македонії, за-
грожує Філіпполю [с. 235], так і досить віддале-
них: Руські люди того часу – купці, сли, часто 
просто шукачі щастя – доходили не тільки до 
них, а бували в далекому Багдаді, Мерві, Баласа-
гуні, Кашгарі і навіть за ріками Хуанхе, і Янцзи-
цзян – в державі Суні (Древній Китай), на бе-
резі океану, із-за якого встає сонце [с. 250]. 

Серед хоронімів – назв держав, які і сьогодні 
побутують на політичній карті світу, передусім 
потрібно відзначити Болгарію, яка межувала з 
Київською Руссю, на той час воювала з Візанті-
єю і тому досить часто згадується в тексті: Про-
едр цікавиться здоров’ям Бориса, запитує про 
його дружину Марію й дітей, розповідає про те, 
що роблять у Болгарії Шишмани [с. 53]. З ме-
тою розрізнення регіонів, зайнятих візантійсь-
кими військами або підпорядкованих Самуїлу 
Шишману, у текст вводяться атрибутиви – Захі-
дна і Східна Болгарія: Чи міг Самуїл, одним уда-
ром поваливши владу Візантії в Західній Болга-
рії, іти далі на Константинополь, чи міг він 
стати на рішучу брань з Візантією, що трима-

ла в своїх руках майже всю Східну Болгарію, 
аж до берегів Дунаю й Руського моря? [с. 245].  

Із Південного Заходу Русь межувала з Угор-
щиною, однак цей хоронім на сторінках роману 
згадується епізодично: На півдні імперії були зе-
млі Угорщини, Болгарії, Візантії, з якими німе-
цькі імператори Оттон І і син його Оттон ІІ не 
раз стикались, але перемогти не могли [с. 132]. 

Із Заходу Русь була суміжна із Польщею та 
Чехією, і ці назви теж не вирізняються особли-
вою активністю: Довго й дуже довго довелося їм 
боротися з Польщею, тяжкою була для імперії 
боротьба з Чехією, доки вони ціною величезних 
втрат, по коліна в крові, підкорили володарів 
цих земель [с. 132]. 

Оскільки історія руських земель невіддільна 
від печенігів і хозар, закономірним є і введення 
у роман назв територій, де ці племена кочували: 
Шукав, вір мені, я довго й уперто шукав віри; до 
мене приходили болгари з-над Волги, що мо-
ляться Бахмату, юдеї з Хозарії, благовісники 
римського папи... [с. 333]. 

Зафіксовані у романі „Володимир” і назви те-
риторій (держав), які прямо не пов’язані з розвит-
ком сюжету і віддалені від зображуваних подій у 
часі та просторі. Передусім це Франція та Англія, 
які згадуються тоді, коли описується процес по-
католичення Заходу: Слуги Ватікану стали духо-
вними наставниками німецьких імператорів, во-
ни окатоличили польських і чеських королів, сто-
яли вже біля престолів у Франції, Англії, весь За-
хід заливала хвиля католицизму. [с. 60]. З аналогі-
чним забарвленням епізодично фіксується хоро-
нім Італія: Найлютішим ворогом імперії протя-
гом останніх століть була нова Священна Рим-
ська імперія, вона, як чорна хмара, насувала на 
Візантію з півночі й від заходу, їй належали землі 
від Варязького до Середземного морів, майже вся 
Італія, острови на Середземному морі [с. 51]. У 
побутовому плані згадано хороніми Норвегія та 
Данія: – Є в нашого князя дочка Марина, – гово-
рив єпископ, – яку сватають королі Норвегії, Да-
нії й навіть англи... [с. 418].  

У канву роману С. Скляренко включає і на-
зви більш віддалених територій – Єгипту, який 
згадується у зв’язку з тяжкою хворобою імпера-
тора: Один тільки лікар – це був славетний Уне-
Ра з Єгипту, – здавалося, розгадав таємничу 
хворобу імператора [с. 32], і навіть Перу, що 
згадується двічі, коли йдеться про Юлію, жону 
Ярополка: – Царівна з Перу, – сміється й про-
дер. [с. 234], що, проте, викликає серйозні сум-
ніви, адже у той час ця країна ще не була відома 
європейцям.  
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Взагалі ж так звані фонові хороніми не стіль-
ки називають конкретні території, скільки ілюс-
трують події, які там відбувалися. 

Другу групу хоронімів, які активно засвідчені 
в романі „Володимир”, становлять назви уділь-
них князівств Київської Русі – своєрідний сим-
вол початку її роздрібнення (у тексті згадується 
15 таких назв): Батько Святослав знав, що ро-
бить, він посадив Ярополка в Києві, Олега – в 
Древлянській землі, його, Володимира, – в Нов-
городі, так і мусить бути, нехай душа його спо-
чиває в Перунових садах [с. 86].  

Із тексту видно, що не завжди між князями-
братами був мир та спокій, і цей розбрат 
обов’язково фіксується за допомогою хоронімів: 
Та Ярополку цього мало, посварився він з князем 
Олегом, пішов у Деревську землю (авторський 
синонім до Древлянської землі), вбив рідного 
свого брата... [с. 15]. І хоча Володимиру на пев-
ний час вдалося об’єднати Руські землі, переду-
сім за допомогою народу: Полк за полком, тися-
ча за тисячею вої, зібрані з земель Сіверської, 
Деревської, Полянської, княжа гридьба виходи-
ли з Києва, скрадаючись уночі, прямували лісами 
й ярами понад Дніпром до Треполя, там збира-
лись, щоб ждати князя з дружиною [с. 162], 
спокій тривалим не був: – І вже сини його й зво-
рушились – Ярослав, знаємо, їде до свіонів, ду-
має йти супроти Києва, Мстислав Тмутара-
канський – Володимир і цього не знає – збирає 
рать, Ростов і Суждаль вигнали його синів, Ту-
ровська земля сидить без князя... [с. 509]. В 
останньому прикладі замість хоронімів з їхнім 
значенням функціонують окремі ойконіми.  

Навіть у мирний час так звана Гора постійно 
турбувалася про свої прибутки, які забезпечува-
ли, звичайно, податки з навколишніх територій: 
Чуден город наш Київ, аще князь про нас забу-

ває, самі про себе дбаємо, у Полянській, Сівер-
ський, Древлянській та й Уличській і Тиверсь-
кій землях ми, господарі, бога не забуваємо, а 
він печеться про нас... [с. 292]. 

Як синоніми до певних понять, зокрема зі 
значеннями „мешканці князівства”, „князі уді-
льних князівств” тощо, хороніми виступають 
протягом усього роману: Уся Новгородська зе-
мля осуджувала убійника-князя, віче в Новгоро-
ді кликало Володимира як велів закон і покон, 
іти й помститись за вбивство брата [с. 86]; Їх 
було багато – тут були воєводи й тисяцькі, які 
прийшли з ним від півночі, багато воєвод, посад-
ників, мужів нарочитих, що пристали до них у 
далекій дорозі, князі земель і мужі, яких присла-
ли до Києва Деревська, Чернігівська, Переяс-
лавська землі [с. 211]. 

Отже, хороніми у романі С. Скляренка „Во-
лодимир” виконують особливу роль у розвитку 
сюжету та в композиції твору в цілому. Вони 
безпосередньо пов’язані з головною сюжетною 
лінією, з основними дійовими особами. Окремі з 
них вживаються дуже часто (зокрема, Русь та 
Візантія), інші зустрічаються епізодично, але всі 
вони створюють реальний фон для опису подій, 
прив’язані до них у часі і просторі, і стилістич-
ний потенціал їх досить високий. Переважна бі-
льшість хоронімів, на відміну, наприклад, від 
антропонімів, вживається в романі у прямому 
значенні. 

На подальше вивчення заслуговує з’ясування 
стилістично-виражальних можливостей інших 
розрядів власних як цього роману, так і інших 
творів Семена Скляренка, а також встановлення 
спільних і відмінних ознак поетонімів, які функ-
ціонують в літературі, присвяченій історичній і 
сучасній проблематиці. 
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Nataliya Zhovta 
STYLISTICAL AND EXPRESSIVE ABILITIES OF KHORONIMS (BASED ON THE 

MSTERIAL OF THE NOVEL «VOLODYMYR» BY SEMEN SKLYARENKO). 
The subject of investigation in the article is khoronim is the class of toponim, the name of any terri-

tory, region, district, it is meaning is also administrative, natural. These proper names haven’t been the 
subject of the investigation yet. It promoted to the impotence of the topic of the scientific article. 
Khoronims include the name of the parts of the world, the names of the countries and their part and the 
names of counties.  
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ОНІМИ ЯК КЛЮЧОВІ СЛОВА  
ТЕКСТІВ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ТЕЛЕПРОГРАМ 

Одразу зауважимо, що українознавчі теле-
програми є як загальноукраїнські, так і регіона-
льні за виробником, але лише загальноукраїн-
ські – за предметом мовлення, бо будь-яка те-
ма, що висвітлюється в таких передачах, має 
сенс лише тоді, коли її інформативність не ло-
кальна, а універсальна, хоч і спирається на міс-
цевий матеріал. Ще 1990 року А. Непокупний 
підкреслював на ономастичній конференції: „У 
зв’язку з міграційними процесами, обезлюд-
ненням сіл і цілих районів особливої ваги – по-
ряд з виїздом на терен – набуває вивчення оно-
мастичної пам’яті переселенців – часом уже 
останнього живомовного джерела ономастико-
ну певної місцевості” [6, с. 83]. Але нерідко 
„обезлюднені” пам’ятки історії говорять німи-
ми залишками колись гордих і корисних для 
людей пам’ятників. Вони мали свої назви, їх 
творці мали свої імена... І їх не можна забувати. 
Серед багатьох жанрів, у яких тележурналісти 
можуть висвітлити українознавчу тему, є ві-
деонариси і відеоетюди. Їх пізнавальна й есте-
тична роль залежить від новизни об’єкта зо-
браження та нешаблонності, оригінальності 
мовлення про нього. Звичайно, це праця колек-
тивна: оператора, редактора, режисера, автора 
тексту та ведучого. 

Однією із актуальних телепередач такого 
плану вважаємо т.зв. відеозамальовки (відеона-
риси) про історичні, культурні і просто приро-
дні пам’ятні місця, які повертають людям від-
повідні схованки генетичної пам’яті або пода-
ють нову інформацію для її формування чи по-
глиблення. Слова відомого журналіста і наста-
вника журналістів В. Здоровеги: „Оскільки жур-
налістика є строго документальною, адресною, 
вона потребує виняткової акуратності й точно-
сті, відповідальності за кожен факт, кожне сло-
во” [3, с. 13] стосуємо не лише до інформацій-
них та політологічних програм, а й пізнаваль-
них, зокрема краєзнавчих. У цій статті йдеться 
про телепередачі, ключовими словами яких є 
оніми – назви річок, озер, гірських масивів, 
міст, сіл, тощо, а також архітектурних і форти-
фікаційних споруд на їх території. Наведемо 
сценарний план і текстову реалізацію однієї із 

таких передач. 
Ведуча з/к: „Наймальовничішим куточком 

Закарпаття справедливо вважається Міжгірщи-
на. Саме тут знаходиться Національний приро-
дничий парк „Синевір”, який було створено в 
недалекому 1989 році. Він займає площу 40,4 
тисяч гектарів. НПП „Синевір” нині вабить ман-
дрівників лісистими горами, підхмарними по-
лонинами, швидкоплинними ріками і цілющи-
ми джерелами мінеральних вод типу Буркут. 

Але здавна вважається, що найкоштовнішим 
скарбом природного парку є Синевірське озеро 
(„Морське око”) на висоті 989 метрів над рів-
нем моря. Воно утворилося в післяльодовико-
вий період внаслідок перекриття річкової доли-
ни зсувами. Улоговина заповнилась водою 
трьох гірських струмків, тому розмір озера та й 
глибина змінюються залежно від кількості опа-
дів. Середня площа озера 4,5 га, глибина 8,10 
метрів. Найглибша точка – 22 м. У прозорій хо-
лодній воді добре почувається форель озерна, 
райдужна та струмкова. А навколо „Морського 
ока” красуються стрункі ялини, вік яких сягає 
140-169 років. 

Існує багато легенд про походження Сине-
вірського озера. У давні часи ці гори належали 
багатому графові, а верховинці змушені були 
працювати на нього: випасати корови й вівці, 
рубати ліс, косити траву. У графа була красуня-
дочка Синь. Її так називали тому, що в її очах, 
здавалось, була зібрана синява бездонного кар-
патського неба. 

Одного разу граф узяв доньку з собою в го-
ри, щоб перевірити, як працюють лісоруби. 
Збираючи квіти, Синь почула чудові переливи 
сопілки, на якій грав юнак. Помітивши дівчину, 
він перестав грати і запитав її: “Хто ти ?” – „Я – 
Синь. Дочка графа.” – „А ти хто?” – „Я – Вір, 
пастух графа”. 

Дівчина попросила юнака ще пограти. У лісі 
довго звучали чарівні мелодії сопілки... Юнак 
та юнка покохали один одного і почали таємно 
зустрічатись. Але злі люди розповіли графові, 
що його дочка любить простого пастуха. Граф 
заборонив доньці зустрічатися з Віром. Не зу-
пинили дівчину заборони батька, не злякали 
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Віра погрози графа. І тоді граф наказав убити 
пастуха. Одного разу, коли Вір грав на сопілці, 
чекаючи на свою кохану, графські слуги під-
крались і зіштовхнули на нього з високої гори 
великий камінь. 

Дізнавшись про цю страшну новину, Синь 
побігла через гори і ліси... Обняла дівчина той 
камінь-могилу і гірко заплакала. 

Дівочі сльози лились та лились, допоки не 
затопили всю галявину і саму Синь. Ті сльози 
утворили озеро, яке люди назвали Синевір. Во-
да в озері синя, як небо над Карпатами, як очі 
прекрасної Синь, а острівок посеред озера – це 
верхівка каменя-могили Сині та Віра... 

Це одна із легенд про походження перлини 
Українських Карпат. 

На території НПП щедро родить ожина, чо-
рниця, брусниця, малина, суниця лісова та лі-
сові горішки. Цими дарами природи можна по-
ласувати, мандруючи горами, лісами й долина-
ми. З лісової фауни тут зустрічаються олені та 
ведмеді, козулі і дикі кабани, вовки і рисі, ли-
сиці і зайці та багато іншої звірини. З птахів 
найчастіше трапляються сови, дятли, глухарі, 
орли та інше птаство. 

І сьогодні Синевір манить усіх своєю кра-
сою та загадковістю. Потік цікавих туристів не 
зменшується тут впродовж року. А в пору, коли 
Синевір прокидається, тут справжній аншлаг. 
На жаль, впадають в око і сліди людської без-
господарності. Ще кілька років назад на березі 
озера можна було зупинитись на нічліг. Нині 
цей мотель не діє... У жалюгідному стані й інші 
куточки, які колись слугували людям для зруч-
ного відпочинку. Боляче... І спливає запитання: 
„Люди, чому ж ми не цінуємо те, що маємо...” 
У відповідь – глибинна чарівна тиша розкішно-
го краєвиду, який ніби додає оптимізму і знову 
захоплює, оглянути який можна під час кінної 
прогулянки берегами Синевіра... 

Якщо одного разу ти побував на Синевірі, то 
неодмінно прагнутимеш прийти сюди ще і 
ще...” 

Чи є в таких текстах науковість, точніше, в 
якій мірі можливе поєднання власне наукового, 
науково-популярного і публіцистичного? Яка 
роль належить вимислові і де закінчується до-
пустима його межа? На ці запитання спробуємо 
відповісти. 

Відомо, що онім – „це слово або словоспо-
лучення, що служить для виділення об’єкта, 
який називається серед об’єктів; власне ім’я” 
[1, с. 168] (зауважимо, що не всі словники тер-
мінів пояснюють це слово, хоч „ономастика” 

представлене у всіх). Оте „особливе” ім’я – ма-
ловідоме або й взагалі забуте; гучне, але в кон-
тексті не суспільно корисному; „місцеве” або 
„чуже”, але з долею, цікавою для всіх, і т. ін. 
стають предметом уваги й презентування у ві-
деозамальовках, етюдах чи нарисах. У схема-
тичному поділі на групи всієї інформації, яку 
несуть засоби масового впливу, В. Здоровега 
виділив науково-просвітницьку інформацію. Це 
„різноманітні, дуже популярні сьогодні висту-
пи фахівців, позаштатних авторів на теми істо-
рії, політики, філософії тощо” [3, с. 22]. Як ба-
чимо, вчений журналіст не зараховує до цього 
переліку краєзнавчої проблематики. Можливо, 
тому, що мовить про друковані ЗМІ. Або й то-
му, що не вважає їх системними. Цей же автор 
зауважує, що „важко знайти чітку межу між 
власне публіцистикою і науково-
просвітницькою інформацією в сучасних ЗМІ. 
Науково-просвітницька інформація „вирізня-
ється насамперед меншою, порівняно з публі-
цистикою політичною заанґажованістю, біль-
шою об’єктивністю, освітницькою, пізнаваль-
но-науковою, ніж прямо політично-
спонукальною, характерною для власне публі-
цистики, функцією” [3, с. 22]. Проілюструємо 
це фрагментом текстового матеріалу до телеза-
мальовки „У Гуцульщині – географічний центр 
Європи”. 

„Цікавий, неповторний край – Гуцульщина, 
або Верховина. На території Рахівського райо-
ну, біля села Ділове, міститься географічний 
центр Європи. На Гуцульщині здійнялася до 
хмар найвища гора України Говерга (2061 метр 
над рівнем моря). У Чорногорі, на висоті 
1801 метр над рівнем моря, лежить найвисоко-
гірніше в Україні озеро Бренескул, площа якого 
– 4 тисячі квадратних метрів. 

Гуцульщина – найбільш заліснена й найво-
логіша частина України. Найбільші ріки – 
Прут, Тиса, Черемош. А малих річок і потоків 
не злічити... На найбільшій висоті в Україні – 
2010 метрів над рівнем моря – росте сосна гір-
ська на горі Піп-Іван. На Гуцульщині росте й 
найвище дерево – модрина європейська завви-
шки 54 метри – у Рахові, і найнижче дерево – 
верба туполиста, яка досягає заледве 
15 сантиметрів, - на горі Близниці. 

У нашому краї розміщені найбільші в Укра-
їні Карпатський біосферний заповідник, площа 
якого – 38930 гектарів, та Карпатський націо-
нальний прородний парк, що охоплює понад 
50 тисяч гектарів...” [7, с. 6] 

Зрозуміло, що власне статистикою, геогра-
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фічним коментарем і посиланням на наукові 
авторитети ані науково-популярні, ані публіци-
стичні матеріали не можуть задовольнитися, бо 
читач (глядач) у них буває різний – не лише 
підготовлений, а й делітант або зовсім не обі-
знаний з темою. Автор відеоматеріалів мусить 
вдаватися до таких способів озвучення відеоря-
ду, відтворювати такі тексти, що були б сприй-
нятні кожною людиною. Варто завжди 
пам’ятати: „Взаємодія автора і глядача виявля-
ється в системі взаємопов’язаних етнопсихоло-
гічних передумов, що сприяють сприйняттю 
тексту і грунтуються не тільки на спільних на-
ціональних орієнтаціях, а й на взаєморозумінні 
конкретизованих етнокультурних парадигм у їх 
історико-традиційних вимірах. Етнолінгвисти-
чна приступність і достатність тексту не ви-
ключає, однак, можливостей його переосмис-
лення, власного витлумачення реципієнтами, 
що зумовлені як їхніми індивідуальними знан-
нями (рівнем інтелектуалізації) і уподобання-
ми, так і загальноприйнятими правилами, які 
можуть не поділятися автором. В основі цих 
правил лежить, зрештою, етнопсихологічне 
оцінювання, що створюється коллективним до-
свідом спільноти“ [5, с. 27-28]. Проілюструємо 
ці сентенції текстом до відеозамальовки „Му-
качевський замок „Паланок”. 

„Найбільшою окрасою районного центру – 
міста Мукачевого, що на Закарпатті, є прекрас-
ний замок „Паланок”. Тут, на замковій горі у 
ІХ-Х століттях існувало дерев’яне укріплення 
слов’ян. Перші відомості про кам’яний замок 
стосуються ХІ століття, коли король Угорщини 
Ласло І Святий дає вказівку укріпити фортецю 
кам’яними стінами від набігів кочівників. 

У 1321 р. король Карл Роберт запросив май-
стрів з Італії для розбудови кріпості. 1396 р. 
право на володіння замком дістав родич короля 
Жігмунда І, князь подільський Федір Корято-
вич. Пізніше за наказом Ласло ІІ-го фортеця 
перейшла до угорської корони, право володіння 
нею дістав старший у королівському роді. Під 
час визвольної війни угорського народу форте-
ця була взята військами Ференця ІІ Ракоці і 
стала на час повстання його резиденцією... 

І сьогодні могутні стіни та башти замку Па-
ланок височіють на самотній горі посеред рів-
нини, і не помітити їх неможливо, з якого боку 
ви б не в’їжджали в місто... 

Під’їхати можна до самих воріт, де обладна-
ний сучасний паркінг для авто. Сама назва зам-
ку походить від однієї з її оборонних будівель: 
колись навколо замкової гори був водяний рів, 

над внутрішнім берегом якого височів частокіл 
із загостреними дерев’яними кілками – палан-
ками. 

Оборонна бідівля складається з Верхнього, 
Середнього та Нижнього замку, що були збудо-
вані у різні часи. Замок Паланок досить вели-
кий за площею, з заплутаними лабіринтами пе-
реходів та галерей: тут нині діють фотовистав-
ки з історії замку, працює  експозиція краєзнав-
чого музею. 

Щоб замок мав свою власну, а не привозну 
воду, було викопано глибокий вісімдесятишес-
тиметровий колодязь. 

Будівництво гігінтського оборонного стра-
тегічного комплексу поглинало всі прибутки 
багатого торгового міста, селяни навколишніх 
сіл обкладалися непосильними податками, з рі-
зних кінців краю сюди доставлялись будівельні 
матеріали і продукти харчування, працювали 
найкращі будівельники... Люди на будівництві 
гинули від голоду, холоду, катувань, нещасних 
випадків, травм, хвороб та епідемій. 

Народ створює легенду про те, що муками 
людськими побудовано не лише замок. Ще й 
замкову гору насипали мозолями, потом і 
кров’ю людською, тому й назвали місто від 
слова Мука – Мукачево. 

А ще є кілька легенд, які пов’язані з функці-
онуванням на території замку глибокого коло-
дязя. Одна з них приблизно звучить так. Князь-
реформатор Федір Корятович добре розумів, 
що збудований замок міг функціонувати само-
стійно на повну потужність тільки маючи воду. 
Він наказує викопати колодязь. 

Пробити багатометрову товщу вулканічних 
порід примітивними знаряддями праці кінця 
ХІV ст. було надзвичайно важкою, небезпеч-
ною справою: у тяжкій вулканічній породі об-
валювались стіни, перешкоджали отруйні гази. 
Бувало, що впродовж кількох тижнів не просу-
вались ані на сантиметр. Люди були у відчаї і 
просили князя припинити будівництво. Та Ко-
рятович був невблаганним. 

Одного вечора, коли князь Федір мало сам 
не впав у відчай, він помітив жваву істоту з 
хвостом і маленькими ріжками. Залишившись 
наодинці, нечистий запропонував князеві уго-
ду: він забезпечить колодець водою за умови, 
що князь дасть рогатому мішок золота. Розу-
міючи, що замок стане обороноздатним, Коря-
тович рішуче погоджується... Вода з’явилася 
одразу... І вимога заплатити за неї. Але ж казна 
порожня... Князь запропонував взяти його ду-
шу, бо платити нічим. Нечистий не погодився... 
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Підлеглий лицар Корятовича запропонував 
схитрувати: „Маленький мішок золота – теж 
мішок”. І останні дві золоті монети, зашиті у 
мішку, віддають... Той вчинив сташенний ґвалт, 
підняв сташенну куряву і закричав: „Води пити 
не будуте !” і скочив углиб колодязя”. 

Дозволимо собі скористатися схемою підсу-
мку В. І. Кононенка до іншого тексту: „Між ав-
тором і адресатом на національному культур-
ному рівні встановлюється взаєморозуміння 
доцільності подібної персоніфікації” замку; 
„оцінювання досягає все вищого ступеня; апер-
цептивний ряд розширюється, асоціативні 
зв’язки збагачуються. Образ набув узагальнено-
символіного значення” [5, с. 35]. Зрозуміло, що 
глядач не помічає цих етапів впливу на його пі-
знавальну діяльність, для нього підсумком є 
набуті знання – фактологічні та міфологічні. 
Звичайно, сьогодні набути їх можна не лише з 
книжок (довідників, енциклопедій, історичних 
праць), а й з інтернет-видань. Так, наприклад, 
записаний нами відеоматеріал на горі Піп-Іван 
про колишню високогірну обсерваторію ми 
озвучили зокрема й за допомогою інформації 
Зенона Соколовського (2001), директора Івано-
Франківської філії інституту „Укрзахідпроект-
реставрація”. Там містилися не лише цифри і 
факти, яких не „бачила” наша відеокамера, а й 
прізвища людей, чиї долі пов’язані з цією ко-
лись унікальною обсерваторією, а також перс-
пектива реставрації та використання. Глядач 
хоче мати відповідь на запитання: „А як може 
історична пам’ятка слугувати сучасній людині, 
її нації і культурі?” І автор інтернетпублікації 
поділився з тележурналістом інформацією: 

„Враховуючи сучасні реалії незалежної 
України, астрономічна обсерваторія Львівсько-
го університету вважає за необхідне відновити 
високогірну багатопрофільну станцію в Чорно-
горі з метою проведення таких досліджень: ме-
теорологічні, астрономічні, екологічні, біологі-
чні, сейсмічні та космічних променів. Ця стан-
ція повинна зацікавити і міністерство оборони 
України як важливий прикордонний об’єкт. 
Маючи вичерпний матеріал архітектурно-
археологічних, інженерних та технологічних 
досліджень, ми готові виконати проект  при-

стосування для конктретної функції обсервато-
рії, яку повинен визначити НУАМ Івано-
Франківської облдержадміністрації. Незважаю-
чи на 50 років запустіння і руйнації, фундамен-
ти та стіни збереглися у задовільному стані. 
Необхідно поновити дерев’яні перекриття, сто-
лярні вироби, дах. Виконати заново все інжене-
рне забезпечення, яке повністю знищене. Але 
перш за все потрібно відновити дорогу від ліс-
ництва у присілку Явірник до обсерваторії. Хо-
четься вірити, що ця унікальна споруда з над-
звичайним оточенням, розташована на Чорній 
Горі, знайде свого господаря”. 

Вважаємо, що до відеозамальовки з таким 
завершенням тексту (а ми його зробили в 2001 
році) варто б повертатися в такому чи іншому 
варіанті інтерпретації : відбулося чи не відбу-
лося обіцяне. 

Якщо ж той чи інший автор посилається на 
інше джерело, то варто звернутися до цього 
джерела: можливо, там знаходиться саме те, що 
потрібне для підсилення відеоматеріалу, адже 
сприйняття не лише суб’єктивне, а й динаміч-
не.  

Автор не може не брати до уваги психологі-
чної особливості сприйняття. Для сприйняття 
важливий не лише текст, а й його назва, адже 
звуковий образ сприяє запам’ятовуванню кра-
ще, аніж вичерпний за змістовою інформацією. 
Відомо, пише В. Здоровега, посилаючись на 
„теорію комунікацій” Г. Почепцова (1999), що 
вербальна (словесна) і візуальна інформації 
„по-різному впливають на людину, оскільки 
обробляються різними півкулями головного 
мозку, що сприяє гармонізації сприйняття” [3, 
с. 24]. 

Духовне відродження, про яке сьогодні так 
багато пишуть і говорять, потребує оновлення і 
вдосконалення всієї системи ціннісно-
нормативної арґументації. На цьому наголошу-
вав своїм студентам і читачам В. Здоровега. 
Вважаємо, що історико-естетична арґументація 
поваги до наших пращурів є запорукою нашого 
поступу, бо моральність як особливий вид 
суспільних відносин неможлива без історичної 
пам’яті, яку бережуть для народу його оніми. 
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Olesia Zhuk 
ONYMS AS KEY WORDS OF TV PROGRAMMES  

TEXTS FOR UKRAINIAN STUDIES 
Popular scientific information for Ukrainian studies very often uses onyms as key words of texts that 

comment the material disclosed in the programme. Facts, historical and etymological information is com-
bined with mythological varieties of names interpretation in such TV programmes. The effect of informa-
tion and emotional perception is achieved by means of this as well as popular explanation and analytical 
commenting of the fact. 
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СИМВОЛІЗАЦІЯ ВЛАСНИХ НАЗВ У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ 
ПИСЬМЕННИКІВ БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ 

СТОЛІТТЯ 
Міжнародне визнання етносу України й 

утвердження етнічної самосвідомості його 
представників породжує зацікавлення сучасної 
лінгвістичної науки мовою як інструментом 
вираження світобачення, культури, традицій і 
вірувань нації. Дослідження показують, що в 
індивідуальній свідомості наших співвітчизни-
ків Україна постає передусім як культурна, а 
потім уже як політична цілісність [1, с. 92].  

Важливими чинниками етнокультури є нор-
ми поведінки, цінності, обряди, ритуали, які 
здебільшого відображені у символічній системі 
того чи іншого етносу. Процеси символізації 
знаходять втілення у мові, відбиваючи особли-
вості свідомості, закономірності пізнання світу 
[6, с. 258]. 

Поняття символу неодноразово було 
об’єктом дослідження у галузі філософії, куль-
турології, мистецтвознавства, літературознавс-
тва тощо. Над цією проблемою у різний час 
працювали Ф. де Соссюр, О.Потебня, 
О.Веселовський, В.Виноградов, О.Лосєв, 
Н.Арутюнова, В.Телія, С.Єрмоленко, 
В.Кононенко, В.Жайворонок та ін., укладено 
окремі словники символів (Х.Керлота, 
Дж.Тресіддера, Дж.Холла, О.І.Потапенка та 
М.К.Дмитренка).  

Лише принагідно у сучасній лінгвістиці по-
рушували проблему символізації власних назв, 
чим продиктовано актуальність нашого дослі-
дження – з’ясувати особливості символізації 
власних назв у творчості буковинських пись-
менників кінця ХІХ – початку ХХ століття, що 
передбачає характеристику особливостей функ-
ціонування мовних символів-власних назв у 
творчості письменників Буковини кінця ХІХ – 
початку ХХ століття. 

 У художніх творах символізація виступає 
методом зображення, стильовим прийомом, 
спричиненим образно-творчим баченням світу 
[6, с. 242]. Нерідко символізуються власні на-
зви, які як знаки номінації зазнали десеманти-
зації, проте „в художньому тексті вони [власні 
назви-символи – М.І.] спрямовано семантизо-
вані, оскільки діахронічна інформація і синхро-

нічна мотивованість у відповідності до волі ав-
тора стає мікроконтекстом у макроконтексті 
твору, виконуючи роль організовуючого 
центру” [8, с. 99]. 

Специфіка етнічної свідомості українців – 
результат спільної дії і природних, і культурних 
факторів, результат конкретних історичних де-
талей розвитку українського народу, результат 
відображення специфіки взаємодії українців з 
навколишнім середовищем та іншими народа-
ми. Природне середовище – одна з найважли-
віших причин розвинутої хліборобської куль-
тури українців, саме природа зумовлює велику 
кількість українських обрядів. Природна детер-
мінація етнічної свідомості виявляється також у 
розвинутому магічному мисленні українців – 
будь-який магічний вплив на навколишнє сере-
довище здійснюється завжди за допомогою пев-
ного „посередника”: сонця, землі, дощу, дерева, 
рослини, тварини, річки тощо. Магічний сим-
волізм українського народу тісно пов’язаний із 
реальними властивостями об’єктів [1, с. 88]. 

З-поміж усіх природних об’єктів у творах 
письменників Буковини кінця ХІХ – початку 
ХХ століття найчастіше зазнають символізації 
назви водойм, зокрема річок. Таке явище не 
випадкове, адже вода – „символ першоматерії, 
плодючості; початку і кінця всього сущого на 
Землі; Праматері світу; інтуїтивної мудрості; у 
християнстві – символ очищення від гріхів; 
смерті і поховання; життя і воскресіння із мерт-
вих; чесності й правдивості; кохання; сили; дів-
чини та жінки” [9, с. 29]. 

Найактивніше письменники Буковини звер-
талися до Дунаю („ріка в Східній Європі, яка 
протікає нижнім своїм річищем по території 
України, впадаючи у Чорне море” [3, с. 206]). 
За міфологічними уявленнями різних народів, 
Дунай є кордоном, що розділяє два світи – зем-
ний і потойбічний. За легендами, номінацію 
Дунай вживають на позначення якоїсь чарівної 
країни, вирію, адже він тече посеред раю [10, с. 
60]. У фольклорі східних та західних слов’ян 
Дунай – це загальний символ водного простору, 
зокрема й морського,  що засвідчено у текстах 
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творів письменників Буковини, де назва Дунай 
нерідко використовується поряд з лексемою 
море: Летів я за море, летів за Дунай; / Ходив я 
далеко, далеко у світ, / Підгір’я шукати, Під-
гір’я там ніт (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 50]; За-
світи ми, ясна зоре, / Засвіти ми на всі гори; / 
Гей, їду, їду, / Поїду за Дунай, / Гей, поїду за 
море! (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 39]. 

За народними віруваннями, Дунай – шлях 
від земного існування до неземного, тому назва 
часто символізує смерть, наприклад, 
Ю.Федькович використовує фразеологім йти 
до Дунаю саме в такому значенні: Бо хоть ча-
сом і задурно бранця хто набився, / То не йшов 
він до Дунаю, з гвера не стрілєвся, / Лиш узяв 
кобзину в руки та й зачав співати, / А вкоївши 
своє серце, ляг з кобзинов спати 
(Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 29]. У водах Дунаю 
можна дізнатися свою долю, торкнутися забо-
ронених таємниць, тому молоді люди часто 
їхали за Дунай – як правило, у пошуках кращої 
долі: Ой брате мій, ой коханий, / Чо ти ходиш 
заплаканий? / Гай, гай, не думай, поїдем за Ду-
най, / Гей, поїдем, коханий! (Ю.Федькович) [ІІ, 
Т.1, с. 21]. 

Оскільки Дунай пов’язаний із потойбіччям, 
його воді приписувалися чудодійні властивості. 
„Напитися дунайської води означає: або піти 
туди, звідки нема вороття, або забути все, що 
любив доти, або дізнатися про подальшу, за-
звичай нещасливу долю” [10, с. 60]. У 
Ю.Федьковича дунайська вода віщує нещастя 
та смерть для молодого чоловіка, якого мати 
поїла цією рідиною: Ой леліяла го, колисала, / В 
шовкове пір’є спати клала, / Волоськов піснев 
го коїла, / Росов дунайськов го поїла 
(Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 104]; а дівчині вми-
вання дунайською водою, на думку письменни-
ка, принесе щастя: Хто ми може зборонити / 
На підгірськім краю, / Як я піду личко вмити / 
Най би до Дунаю? (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, 
с. 80], можливо, тому, що, по-перше, Дунай 
вважають символом шлюбу, який поєднує за-
кохану пару, по-друге, дунайською водою за-
гоюють різні рани, в тому числі і сердечні, бо 
це своєрідна „мертва” вода. 

Дунай символізує нещасливу долю, зв’язок 
із потойбіччям. Юнаки, напоюючи коней при 
Дунаю, часто роздумували над своїм життям, 
ведучи внутрішній діалог із вірним супутником 
– конем (кінь, за народними переказами, є пе-
ревізником з одного світу в інший, що теж під-
креслює магічне значення Дунаю): Пою коні 
при Дунаю / Та й думаю, та й думаю: / Коні ка-

рі, коні сиві, / А я, молод, нещасливий 
(Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 30]. 

За однією з легенд, Дунай утворився із крові 
вбитого богатиря, іменем якого назвали річку 
[10, с. 64], тому назва Дунай виступає річкою 
смерті і поєднується з епітетом кривавий: Як ліг 
спати – не будивси... / Гей, гаю, гаю, кервавий 
Дунаю, / Вже-м навіки упивси! (Ю.Федькович) 
[ІІ, Т.1, с. 23]. 

У творах Ю.Федьковича Дунай вирішує до-
лю людини, наділяючи її особливим життям і 
призначенням, тому автор тексту (ліричний ге-
рой) зазначає, що народився біля Дунаю: Бо 
моя мати мене породила, / Та де вірли воду пи-
ли. / [...] Бо моя мати мене породила / В чистім 
полі при Дунаю (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 25]; 
Бо мене мати ба й породила / У полі край Ду-
наю (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 21]. 

У творах письменників Буковини фіксуємо 
використання й загальної назви дунай. Як за-
уважує В.Жайворонок, дунай – „розлив води, 
взагалі велике її нагромадження”, „раніше ду-
наєм звалося будь-яке водоймище, оскільки са-
ме слово (точніше його корінь, спільний для 
інших рік – Дон, Донець, Дніпро, Дністер) 
означає воду взагалі” [3, с. 206]. У такому зна-
ченні дунай фігурує у кількох досліджуваних 
текстах: Завтра рано музик-банди / До штурму 
задзвонять; / Завтра рано поточаться / Чер-
воні-червоні / Три дунаї!.. (Ю.Федькович) [ІІ, 
Т.1, с. 298] (рівнозначне поширеній метафорі 
ріки крові); Буйні ви вітрове, буйні, як дунаї, / 
Занесіть хустину, де серденько знає 
(Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 107] (для увиразнен-
ня звертання до однієї природної стихії викори-
стано силу іншої). 

Письменники Буковини на регіональному 
грунті символізують гідроніми Черемош, Прут  
і Дністер – найосновніші ріки краю, для авто-
рів ці назви виступають символами Буковини і 
рідного краю: Ци знаєш, де ті сині наші гори, / 
Де Черемшу, де буйного ізвори, / Де рутин цвіт 
з барвінком зеленіє, / Де божий дух на землю з 
неба віє? (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 39] – сим-
вол Черемош увиразнений іншими, притаман-
ними для гірської місцевості: гори, цвіт рути, 
барвінок, адже недарма Ю.Федькович в одній із 
поезій називає Буковину барвінковим краєм [ІІ, 
Т.1, с. 133]; Ци знаєш, де країна тая мила, / Де 
явір ріс і де калина цвіла, / Де Дністер грав, де 
Галич печаліє, / Де руський край, де руське сер-
це мліє? (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 38] (тут 
письменник підкреслює належність Буковини 
до України за допомогою традиційних 
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українських рослинних символів – явора і ка-
лини); ... З-над Прута, де добрий наш нарід 
живе, / Де літом долини у колос прибрані, / Де 
руської пісні звук сумно пливе (І.Бажанський) [І, 
с. 316]. Шум цих річок – невід’ємна складова 
буковинського життя, і чути його навіть після 
смерті означає прив’язаність до рідної землі та 
відданість їй: ... і в вічнім сні я чути буду, / як 
Прут і Черемош шумить (І.Карбулицький) [І, 
с. 435]. 

Черемош – гірська річка, яка символізує са-
ме життя, часто неспокійне, бурхливе і смутне: 
Любий Черемоше, / Річенько-небого, / Долю не-
спокійну / Маєш ти від Бога (З.Канюк) [І, с. 
185]; Хоч Соколець належить до красних пар-
тій гір, але вічний, смутний шум смерек і все 
однаковий клекіт Черемоша [...] наводять на 
чоловіка тяжку задуму…(І.Синюк) [І, с. 359]. 
Іноді Черемош набуває такого ж символічного 
значення, що й Дунай – ріка смерті: А годі так 
жити! / Хіба піду до Черемшу / Та душу лиши-
ти (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 155]; Шумить, 
летить наш Черемуш / Кровавий у море. / А 
могили берегами / Чорніють, як гори 
(Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 137]. 

З чистотою води пов’язаний обряд хрещен-
ня, який на Підгір’ї для справжнього гуцула, на 
думку Ю.Федьковича, відбувається у Черемо-
ші, що відображає любов до рідного краю: І я 
гуцул, і ти гуцул, / Оба носим сердак куций, / 
Оба в лісі родилися, / У Черемші хрестилися, / З 
ведмедями жмурка грались... (Ю.Федькович) 
[ІІ, Т.1, с. 152] (регіональний аспект увиразне-
ний символізацією предмету одягу гуцулів – 
сердака та використанням анімалістичного си-
мволу – ведмідь, який, за віруваннями гуцулів, 
є господарем гірських лісів). 

Із символом води у творах Ю.Федьковича 
пов’язаний символ місяця –  традиційний на-
роднопісенний образ, уособлення вірного супу-
тника [3, с. 369] – ліричний герой поезії зверта-
ється до місяця дністерський царю, апелюючи 
одночасно до стихій повітря і води, що відо-
бражає вірування у магічні сили природи: Мі-
сяцю-князю, / Дністерський царю, / Чом ти 
сховався / За чорну хмару, / Коли ми тяжко, / 
Коли ми важко (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 31]. 

У творах письменників Буковини фіксуємо і 
використання назви річки Дніпро, що символі-
зує Україну й український народ: Снуються 
очима чарівнії мари, / мов у ясно-злотім світлі 
грають комари, / і здається, старий Дніпро зо-
лотом сіяє, / а завзятих громадонька берегом 
гуляє (Г.Воробкевич) [І, с. 144]. 

Символом України є і власна назва Київ: І 
здається, святий Київ столицею стався, / де 
слов’янський мир ізвсюди вольно собирався... 
(Г.Воробкевич) [І, с. 144]. Для вихідця із захід-
ноукраїнських земель центр Київ нерозривно 
пов’язаний із Львовом, і єдність цих понять си-
мволізує єдність держави: О, грай нам, Боян, а 
пусти соколи, / Де Київ світить, де наш Лев 
дрімає...  (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 41]. 

Органічною частиною етнокультури україн-
ців є символізація власних імен. У творах 
письменників Буковини найчастіше використа-
ні імена Тараса Шевченка та Богдана Хмельни-
цького, які жили в різні епохи, але зробили 
найвагоміші внески у культуру та історію 
України. Ці імена позначають найяскравіші 
сторінки буття українського народу і представ-
ляють весь український рід: А найдеш, друже, 
дружину по волі: / Там Тарас-козак, Богдан 
тут співає... (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 41]. 
Ю.Федькович вважав Т.Шевченка своїм літера-
турним батьком і духовним наставником украї-
нців, що відображав у поезії: Зорю свою Буко-
вину, / Як наш Тарас, як мій тато / Научив ме-
не орати (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 140]. Про-
славлена постать Б.Хмельницького має неодно-
значну оцінку в українській і сторії, що не  мог-
ло не позначитися на символізації його імені: з 
одного боку, ім’я Б.Хмельницького використо-
вується на позначення боротьби за незалеж-
ність і свободу і має позитивну конотацію, з 
іншого, – символізує зраду і має негативну ак-
сіологічну характеристику. Наприклад, 
С.Яричевський використовує народне прізви-
сько Б.Хмельницького на позначення зради ін-
тересів українського народу, увиразнюючи це 
рослинними символами: жито  – символ доб-
робуту, заможності, щасливої долі; кукіль – 
бур’ян-шкідник: Коли б інакше думав Хміль, / 
Ми мали б жито, не кукіль! (С.Яричевський) [І, 
с. 388]. 

У досліджуваних текстах фіксуємо деонімі-
зоване ім’я римського імператора Нерона, ві-
домого своєю жорстокістю, на позначення без-
душного ворога: І не всадять його в пута / Мо-
сковські нерони, / Не рознесуть копитами / всі 
татарські коні (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 177]. 

Окрему групу серед символів у творах 
письменників Буковини кінця ХІХ – початку 
ХХ століття, становлять власні назви-
міфологеми і власні назви біблійного похо-
дження. 

Народні звичаї й обряди зберігають риси 
двох світоглядів – християнського і язичниць-



Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 115 

кого. „... із запровадженням християнства назви 
вищих богів язичництва зникли в Україні-Русі 
досить швидко; проте міфологічні істоти, що їх 
виділила народна уява на ознаку сил природи, 
стихійних лих тощо, збереглися в українському 
світобаченні бодай як традиційні, фіксовані на-
родною пам’яттю. Переходячи в народній сві-
домості із однієї якості в іншу, міфологічні об-
рази поступово набули рис символів, що уособ-
люють ті чи ті людські якості і риси” [6, с. 61]. 
Вірування у давніх богів збереглися у фолькло-
рних формах, часто паралельно з християнсь-
ким єдинобожжям. 

У творах письменників Буковини трапляєть-
ся власна назва Лада – богиня вірного подруж-
жя, злагоди, миру, щастя та сонця, весни [3, с. 
326]. У звертанні нареченої до членів її родини 
фігурує і християнський Бог, і язичницька бо-
гиня, які мають дарувати подружжю любов і 
злагоду: Сестрички кохані, вечеряйте з нами, / 
Милий боже! / Цвіт калина, за столом родина, 
/ Ладо! Ладо! (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 33]. 
С.Яричевський вказує також на химерне поєд-
нання християнського та язичницьких вірувань: 
На горі, там над містом – то церква блищить, 
/ Липи взяли її у вінок - / Ладі в честь ту колись 
всякі ігри велись... (С.Яричевський) [ІІІ, с. 1]. 
Текст містить вказівку на відзначення Ладового 
свята – свята весни, коли просили покровитель-
ства, щоб дочекатися наступного свята сонця – 
Купала, що зазвичай пов’язували із хліборобсь-
ким достатком [3, с. 327]. 

Особливого значення у віруваннях гуцулів 
набуло свято Маркового дня, який відзначали 
25 квітня за старим стилем. Ймовірно, негатив-
на оцінка цього свята спричинена українськими 
легендами про проклятого Марка, який тов-
четься в пеклі [3, с. 354]. У цей день слід було 
оберігатися нечистої сили, демонічних істот, 
які вільно гуляли між людьми: Чо задумавсь, 
мій легіню! / Нині ж предсє день не Марків / Та 
ні розігри сегодня, / Щоб гуляли де маявки! 
(Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 347] (розігри – четвер 
після Зелених свят, коли „гуляє” нечиста сила; 
лише у цей день русалки та мавки могли ходи-
ти по селу, святкували свій Великдень – водили 

хороводи, співали, ловили на полі поодиноких 
дівчат і хлоців [5, с. 372 – 373]). 

Символічно навантаженим є оронім Парнас. 
За міфами Стародавньої Греції, Парнас – гора, 
на якій живе Аполлон – бог світла і мистецтва, 
та його супутниці – дев’ять муз [7, с. 23]. Пар-
нас   уособлює високе мистецтво. Ю.Федькович 
іронізує з приводу призначення поезії, викори-
стовуючи низку мовних символів: Я не видав 
волоських див – / Неук неукий Чорногір’я! – / До 
топірця, а не до ліри / Рука мозольова здалась! 
/ У темний ліс – не на Парнас / Іди гулять, 
опришків сину! (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, с. 175] 
(ідейного навантаження поезії автор досягає 
через протиставлення регіонально-
специфічного символу топірець і універсаль-
ного ліра, темний ліс протиставлено світлому 
Парнасу – справжній митець повинен жити ду-
мками народу, а не творити мистецтво заради 
мистецтва). 

З-поміж біблійних образів увагу письменни-
ків Буковини привертає образ Ірода – царя Іу-
деї, який, згідно з християнською міфологією, 
отримавши звістку про народження Христа, на-
казав знищити в країні всіх немовлят. Тому 
Ірод символізує ката, недолюдка, нелюда: Гос-
подь добрий / Кождому на світі, / А ми самі не-
ситії / Іродові діти (Ю.Федькович) [ІІ, Т.1, 
с. 200]. 

Письменники Буковини активно використо-
вують як загальнонаціональні, так і регіональні 
власні назви-символи. Лексика досліджуваних 
творів насичена цілими гронами мовно-
образних знаків, які яскраво засвідчують на-
прямок національного самовизначення авторів. 
Для увиразнення закодованої у художній формі 
поетичної думки письменники використовують 
глибинні можливості слова – здатність до сим-
волізації. Функціонування у творах письменни-
ків Буковини кінця ХІХ – початку ХХ століття 
загальноукраїнських символів-власних назв 
(як-от, Дніпро, Дунай, Лада) доповнює загаль-
ну мовну картину світу українців, а регіональні 
власні назви-символи (Черемош, Прут, Дніс-
тер) дозволяють глибше зрозуміти культурно-
мовну своєрідність жителів Буковини.  

Література 
1. Воропаєва Г.С. Знаково-символічні системи 

культури та їх етнічна свідомість // Язык и куль-
тура. Третья международная конференция. До-
клады. – К.: Ред. ж-ла „Collegium”, 1994. – С. 87 
– 94. 

2. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Оберіг, 
1993. – 592 с. 

3. Жайворонок В.В. Знаки української етнокульту-
ри: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 
703 с. 

4. Карпенко Ю.О. Слов’янська міфологія і україн-
ський фольклор // Мова та стиль українського 
фольклору: Збірник наукових праць. – К.: ІЗМН, 
1996. – С. 22 – 33. 



116 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 

5. Килимник С. Український рік у народних звича-
ях в історичному освітленні. Книга ІІ. – К.: Обе-
реги, 1994. – 528 с. 

6. Кононенко В.І. Символи української мови. – 
Івано-Франківськ: Плай, 1996. – 272 с. 

7. Кун М.А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. – 
Тернопіль: Тарнекс, 1993. – 416 с. 

8. Курилов О. Зрушення у співвідношенні форми 
та змісту як наслідок символізації в поетичних 
текстах // Східнослов’янські мови в їх історич-

ному розвитку: Збірник наукових праць, при-
свячених пам’яті професора Самійленка С.П.: 
Ч. ІІ. – Запоріжжя: ЗДУ, 1996. – С. 96 – 99. 

9. Словник символів / За заг. ред. О.І.Потапенка та 
М.К.Дмитренка. – К.: Редакція часопису „Наро-
дознавство”, 1997. – 156 с. 

10. Сто найвідоміших образів української міфології 
/ Під загальною редакцією д.філол.н. 
О.Таланчук. – К.: Орфей, 2002. – 448 с. 

Джерела 
І. Письменники Буковини другої половини ХІХ – 

першої половини ХХ століття: Хрестоматія. Ча-
стина І / Упоряд. Б.І.Мельничук, М.І.Юрійчук. – 
Чернівці: Прут, 2001. – С. 380 – 407. 

ІІ. Федькович Ю. Твори: У 2-х т. / Упорядкування, 

вступна стаття, коментарі М.Ф.Нечиталюка. – 
К.: ДВХЛ, 1960. 

ІІІ. Яричевський С. Поезії // Буковина. – 1906. – 21 
(3 червня). – С. 1 – 2. 

Maryna Ivas’uta 
SYMBOLIZING OF THE NAMES IN THE WORKS OF  BUKOVINIAN  WRITERS OF 

THE END ХІХ – THE BEGINNING XX CENTURY 
In the article the national and regional features of functioning of the Ukrainian language symbols in 

the creativity of known Bukovinian writers of the end ХІХ – the beginning XX century are analysed, the 
groups of the Ukrainian words - symbols are selected, the individual - author's understanding of a symbol 
is found out. 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 117 

Валерий Калинкин  
ББК Ш10*316 
УДК 413.13:8-1(09) 

ПРОЛЕГОМЕНЫ К ИСТОРИИ ПОЭТОНИМОЛОГИИ 
В развитии поэтонимологии наступил тот 

период, когда без тщательного, всестороннего и 
объективного исследования исторически сло-
жившихся особенностей научного направления 
мы можем не увидеть бесценные ростки уже 
существующей традиции исследования собст-
венных имен в художественной литературе. 
Традиция освящает жизнедеятельность, но осо-
бую значимость имеет она для культуры. Наука 
как когнитивная составляющая культуры не-
мыслима без традиции. В диалектике традици-
онного и нового, в их единстве и борьбе осуще-
ствляет себя Гнозис. Традиция принадлежит 
истории, но одновременно она – живительный 
родник, питающий научный поиск. Именно по-
этому в исторических штудиях так важно не 
просто описание того или иного явления или 
процесса, а извлечение уроков, экстраполяция 
выводов на современное состояние науки. 

Эти заметки методологического и методиче-
ского характера, по мнению автора, носят 
предварительный характер, но могут способст-
вовать установлению наиболее очевидных про-
цессов, этапов и вех в развитии поэтонимоло-
гии. 

Ни одно научное направление не возникает 
вдруг или из ничего. Не является исключением 
и поэтонимология – наука, исследующая свой-
ства собственных имен в литературных произ-
ведениях, а равно и свойства художественных 
текстов, зависящие от наличия или отсутствия 
в них онимных единиц. В монографии «Поэти-
ка онима» нами были отмечены  два методоло-
гически важных фактора. Один из них касается 
развития поэтики онимов как средства образно-
сти: «Прямолинейное “генетическое” представ-
ление о развитии поэтики собственных имен от 
её происхождения <…> к нынешнему состоя-
нию – по меньшей мере, наивно. Диалектика 
этого процесса такова, что в нем есть и неиз-
бежные пробелы, и тупиковые ответвления от 
основной линии развития и иные искажения 
эволюционного пути» [1, с. 24]. Вторым можно 
считать фактор “параллельного” развития, с 
одной стороны, поэтики как техники использо-
вания собственных имен в выразительных це-
лях, а с другой – научного осмысления этого 

явления или, как мы сейчас говорим, – поэто-
нимологии. Поиск начал любой науки, как пра-
вило, затруднен. Ведь любая дисциплина заро-
ждается в недрах предшествующего знания. 
Что же касается поэтонимологии, то её предыс-
тория, истоки научных подходов вообще со-
крыты в глубинах первобытного мифологиче-
ского мышления.  

Если согласиться, что эти факторы действи-
тельно существенны, то приходится признать, 
что историческое исследование начал научного 
направления должно вестись в двух направле-
ниях: 1) описание практики использования соб-
ственных имен; 2) описание развития теории 
поэтонимологии. Историческая перспектива в 
первом аспекте отчетливо проявится при ана-
лизе различных, по возможности, древних тек-
стов. Здесь в равной мере важны как собствен-
но мифологические (ещё нехудожественные) 
тексты, так и различного рода позднейшие пе-
реработки мифов, их трансформации в фольк-
лорной традиции и художественной литерату-
ре. Дальнейшее исследование развития поэтики 
собственных имен в контексте истории литера-
туры понятно без комментариев. Во втором ас-
пекте исторического исследования должно учи-
тываться, что традиция научных рефлексий от-
носительно поэтики собственных имен зароди-
лась в древней философии, позднее затрагива-
лась в различных поэтиках и риториках, спора-
дически обсуждалась филологами и лишь в но-
вейшее время стала предметом специальной 
науки. 

Без преувеличения можно сказать, что исклю-
чительно важное значение для исторической по-
этонимологии имеет изучение разнообразных 
высказываний литераторов о роли собственных 
имен в художественных текстах. Тут, хотя из-
вестно множество более ранних суждений, мож-
но вспомнить, для примера, А.С. Пушкина. Ведь 
поэт с полной ответственностью и “знанием де-
ла”, представляя героиню «Евгения Онегина», 
написал: / Ее сестра звалась Татьяна... / – и со-
проводил этот стих примечанием: “Сладкозвуч-
нейшие греческие имена, каковы, например: 
Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употреб-
ляются у нас только между простолюдинами”. 
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Затем продолжил строфу развернутой рефлекси-
ей: / Впервые именем таким / Страницы нежные 
романа / Мы своевольно освятим. / И что ж? оно 
приятно, звучно; / Но с ним, я знаю, неразлучно / 
Воспоминанье старины / Иль девичьей! Мы все 
должны / Признаться: вкусу очень мало / У нас и 
в наших именах / [6, 2, XXIV], – и тем самым от-
метил не только непривычность имени для рус-
ской литературной традиции, но и указал на со-
циальные оценочные его характеристики, как 
минимум, в простонародной и образованной дво-
рянской среде. Собрав такого рода мнения писа-
телей о свойствах собственных имен в художест-
венных текстах можно составить не только весь-
ма поучительную хрестоматию, но и выяснить, в 
какой мере, кем и как осознавалась значимость 
имени как средства образности. 

Историю развития поэтонимологии, по-
видимому, можно представить как несколько 
различных по характеру и продолжительности 
периодов. Первый – “доисторический”, – верх-
ней границей которого можно, разумеется, 
весьма условно, считать конец III в. до н.э., ко-
гда древнегреческий философ-стоик Хрисипп 
из Сол (281/277 – 208/205) впервые разделил 
имена на единичные и общие [7, с.49]. На этом 
этапе развития философского знания любые 
суждения, касающиеся имени, в равной мере 
относились и к собственным и к нарицатель-
ным именам. Второй – период древней истории 
– столь же условно “разместится” между ука-
занным выше временем и началом формирова-
ния художественной литературы, вернее, от-
ношения к литературе как особому способу по-
стижения мира. Третий – период “донаучных 
рефлексий” – начинается и развивается вместе 
с художественной литературой (в России при-
мерно до конца XIX века, хотя продолжается и 
поныне). Четвертый тесно связан с обретением 
ономастикой (1930 год, Париж) статуса само-
стоятельной науки. Он может быть назван пе-
риодом литературной ономастики. Последний – 
период новейшей истории – от конца 90-х го-
дов XX века до наших дней. Его можно считать 
периодом формирования теории поэтонимоло-
гии. Для наглядности это рассуждение сведено 
в представлненную ниже таблицу. 
Период Характеристика 
«Доисторический» 
период 

От “начала” научного отно-
шения к слову до выделения 
собственного имени в само-
стоятельную категорию имен. 
Отдельные суждения несис-
тематического характера. 

Период древней ис-
тории 

От осознания различий меж-
ду собственными и нарица-
тельными именами до воз-
никновения художественной 
литературы. Отдельные суж-
дения и риторические прави-
ла. 

Период «донаучных 
рефлексий» 

От возникновения художест-
венной литературы до появ-
ления литературной онома-
стики. В основном, в выска-
зываниях беллетристов о ро-
ли имени в литературе. 

Период литератур-
ной ономастики 

От 50-х годов XX века до за-
рождения поэтонимологии. 
Онимия исследуется, в ос-
новном, с целями, формули-
рующимися в ономастике, и 
методами ономастических 
наук. 

Период поэтонимо-
логии 

Наши дни. Процесс превра-
щения литературной онома-
стики в поэтонимологию. 
Предмет исследования – по-
этоним. Главная особенность 
– поэтонимогенез. Главный 
объект исследования – по-
этонимосфера. Специализа-
ция лексикографии поэтони-
мов – превращение в онимо-
графию. 

Три названных первыми периода фактиче-
ски не исследованы. Они представляют собой 
необозримое поле деятельности для историков 
поэтонимологии. Но даже с двумя последними, 
фактически умещающимися в полстолетия, пе-
риодами развития дело обстоит отнюдь не про-
сто. 

Отсчет времени существования литератур-
ной ономастики как науки ученые, занимаю-
щиеся изучением собственных имен, функцио-
нирующих в художественных текстах, всё-таки 
ведут от 1956 года, когда Всеволод Николаевич 
Михайлов представил ученому совету Москов-
ского педагогического института исследование 
«Собственные имена персонажей в русской ху-
дожественной литературе XVIII и первой поло-
вины XIX века». Это была первая в СССР оно-
мастическая диссертация, полностью посвя-
щенная литературным именам. Поскольку в 
диссертации дан достаточно полный обзор ис-
следований, в которых так или иначе упомина-
лись, анализировались или затрагивались соб-
ственные имена художественных произведе-
ний, В.Н. Михайлова по праву можно считать 
не только основоположником, но и первым ис-
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ториком поэтонимологии. Заглянув на страни-
цы диссертации В.Н. Михайлова, можно соста-
вить представление о тех источниках, которые 
вдохновляли исследователя. 

В известной историкам и ономастам книге 
Е.П. Карновича «Родовые прозвания и титулы в 
России» (1886 г.), где, кроме прочего, затрону-
ты некоторые вопросы функционировании 
онимов в художественной литературе, пред-
ставлен историко-литературоведческий, а не 
лингвистический подход, что привело, по мне-
нию В.М. Михайлова, с одной стороны, к не-
правомерному отождествлению фамилий типа 
Правдин, Скотинин и имен Здравосуд, Честон 
с «родовыми прозваниями», а с другой – к из-
вестной поверхностности суждений о функ-
ционировании имен в литературных текстах. 

В статье В.И. Чернышева «Имена дейст-
вующих лиц в сказках Пушкина о царе Салта-
не, о Золотом Петушке, о Мертвой Царевне» 
(1908 г.) В.Н. Михайлов отметил этимологии, 
обратил внимание на то, как представлен гене-
зис фольклорных имен Салтан, Чернавка и др..  

В книге проф. И.Г. Манцельштама «О ха-
рактере гоголевского стиля. Глава из истории 
русского литературного языка» (1902 г.) были 
найдены ценные суждения методологического 
характера об экспрессивной окраске собствен-
ных имен в художественном произведении. По-
зволим себе процитировать привлекший вни-
мание В.Н. Михайлова пассаж И.Г. Манцельш-
тама о “созвучности” имени персонажу: “Фа-
милия в некоторой степени предрасполагает в 
пользу или не в пользу изображаемого лица. 
Незвучное имя как будто стоит в соответствии 
с отсутствием в лице симпатичных свойств или 
делает лицо смешным, или заставляет отно-
ситься к нему с пренебрежением. Это достига-
ется отчасти необычным сочетанием звуков, 
мало способным ласкать слух, или названиями, 
слишком резко напоминающими самый пред-
мет, носящий это название…” [Цит. по 5, с. 11]. 

В работе «Что значит фамилия Тентетни-
ков» (1909 г), подписанной инициалами Л. В. 
(Л. Васильев?), В.Н. Михайлов отметил убеди-
тельное объяснение этимологии фамилии Тен-
тетников. Однако мнение автора статьи отно-
сительно принципов создания фамилий в про-
изведениях Гоголя вызвало критическое заме-
чание: эти суждения были названы 
В.Н. Михайловым “дилетантскими”.  

В диссертации В. Н. Михайлов уделил вни-
мание и ряду работ В. В. Виноградова. В книге 
«Этюды о стиле Гоголя» (1926) отмечены мыс-

ли о собственных именах как стилистическом 
средстве в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» 
и «Миргороде», «Шинели» и «Мертвых ду-
шах». Упомянут интерес, проявленный 
В. В. Виноградовым к этимологии фамилии 
Вишнепокромов («Язык Гоголя»). Были про-
анализированы мысли выдающегося русиста 
ХХ века об этимологиях и художественных 
функциях ряда собственных имен (Нулин, Хав-
рониос) в творчестве А. С. Пушкина («Язык 
Пушкина», «Стиль Пушкина»). Не забыта ра-
бота В. В. Виноградова «Язык художественно-
го произведения», в которой оценена роль соб-
ственных имен как выразительного средства. 

Отмечен вклад Л. А. Булаховского в изуче-
ние собственных имен как средства комическо-
го в языке произведений Н. В. Гоголя: сходные 
пары имен (Кифа Мокиевич – Мокий Кифович; 
Петр Иванович Добчинский – Петр Иванович 
Бобчинский; дядя Миняй – дядя Митяй), фами-
лии с эмоциональной семантикой производя-
щих слов (Ляпкин-Тяпкин, Сквозник-
Дмухановский, Почечуев), каламбур с фамилией 
Яичница.  

Особо отмечена В.Н. Михайловым «смелая 
по постановке проблем в области поэтики соб-
ственных имен статья А. Бема «Личные имена 
у Достоевского»», в которой высказан ряд “об-
щих методологических, принципиальных по-
ложений о специфике функционирования соб-
ственных имен в контексте художественного 
произведения”, приведены “параллели из ряда 
произведений русской художественной литера-
туры XVIII и XIX вв.” [5, с.13]. А. Бем исходил 
из природы собственного имени как лексико-
грамматической категории, и сформулировал 
задачу о необходимости выявить специфику 
поэтики собственных имен в художественной 
литературе. Он показал, что писатель ограни-
чен в выборе собственного имени сферой своей 
языковой структуры, фактурой и исторически 
сложившейся семантикой имени и утверждал, 
что “самое элементарное требование поэтики 
имени заключается в согласовании всей систе-
мы наименований с общим художественным 
строем произведения” [Цит. по 5, с. 13]. А. Бем 
обратил внимание и на звукопись личных имен 
и фамилий  как фактор художественной дейст-
вительности, подчеркнул значение националь-
ной специфики собственных имен, остановился 
на психологии выбора собственного имени пи-
сателем, и, наконец, сделал попытку в общей 
форме наметить тенденцию в историческом 
развитии принципов создания и использования 
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собственных имен персонажей в русской лите-
ратуре. Однако, по мнению В.Н.  Михайлова, 
“эта попытка сделана весьма расплывчато и не 
может считаться научной”. Автор статьи “лишь 
эскизно намечает, подчас в порядке догадок, те 
или иные положения” [5, с. 14, 15]. 

В.Н. Михайловым в диссертации названа 
также статья И. Казанцева «Язык и стиль пуш-
кинских эпиграмм», в которой, кроме прочего, 
шла речь о стилистических функциях и методах 
создания сатирических кличек (Фиглярин, Сви-
стов, Дундук). Упомянута поздняя работа 
В.И. Чернышева (1940) «Русские уменьши-
тельно-ласкательные личные имена», касаю-
щаяся вопросов их словообразования. 

В числе источников, к которым обращался 
В.Н. Михайлов, значится статья С.И. Ожегова 
«О языке купеческой комедии 
П.А. Плавильщикова», в которой собственные 
имена рассмотрены как средство социальной и 
индивидуально-психологической характери-
стики персонажей. “Замысловатое разнообра-
зие” купеческих собственных имен, употреб-
ленных Плавильщиковым, С.И. Ожегов связы-
вал с реализацией автором собственных теоре-
тических взглядов на личное имя и его роль. 

В целом, знаменательность защиты 
В. Н. Михайловым диссертации ещё не осозна-
на в полной мере, равно как не до конца ос-
мыслены ни его вклад в литературную онома-
стику, ни в историю поэтонимологии. Однако 
для объективности необходимо сделать важное 
замечание. Хотя известна точная дата защиты 
В.Н. Михайловым названной диссертации, по-
этонимология ещё очень долго пробивала себе 
дорогу и обустраивала место в филологии. Дос-
таточно сказать, что спустя двадцать два года 
(в 1978 г.) Э.Б. Магазаник иронизировал: “Изу-
чение поэтической ономастики – дело отнюдь 
не традиционное. Более того, <...> и сегодня 
оно еще способно вызывать у многих крайнее 
недоумение, недоверие: допустимо ли, дескать, 
всерьёз заниматься таким... вздором?!” [4, c.7]. 
Говорящие имена “значит, всякие там Скоти-
нины, Коробочки, Очумеловы!.. И что из имён 
этих выжмешь? Что о них, кроме банальностей 
разве, можно поведать?” [4, c.3]. Однако и се-
годня в определенных кругах, к сожалению, 
бытует то же мнение, хотя библиография пуб-
ликаций, посвященных онимии литературных 
произведений, только на русском и украинском 
языках к концу XX века перевалила за 2000 
единиц. 

В начале шестидесятых и в семидесятые го-

ды в разных городах Советского Союза начали 
появляться публикации, посвященные онома-
стике художественных произведений. Одним из 
первых центров таких исследований стал Чер-
новицкий университет. Здесь начал свою оно-
мастическую одиссею крупнейший украинский 
ономаст и поэтонимолог Юрий Александрович 
Карпенко. Его работы по литературной топо-
нимии [2] так же, как труды В.Н. Михайлова по 
литературной антропонимии, стали первыми в 
советском языкознании. А в 1986 году Юрий 
Александрович Карпенко заложил краеуголь-
ный камень в основание поэтонимологии, 
опубликовав работу «Специфика имени собст-
венного в художественной литературе» [3].  

В развитие поэтонимологии внесли свою ве-
сомую лепту множество ученых восточносла-
вянского мира. Заранее принося извинения за 
неполноту информации, назовём О.И. Фоня-
кову, Э.Б. Магазаника, С.И. Зинина, В.А. Нико-
нова, Г.Ф. Ковалева, В.И. Супруна, а за слова-
ми “и многие другие” скроем авторов более 
2000 публикаций, посвященных проблемам ли-
тературной ономастики. Однако, справедливо-
сти ради, отдельно нужно отметить вклад уче-
ных Украины в развитие поэтонимологии. 
Здесь первым среди первых уже назван 
В.Н. Михайлов. По праву ценности вклада сле-
дующей должна быть упомянута “династия” 
ученых-ономатологов: Ю.А. Карпенко, М.В. Кар-
пенко, Е.Ю. Карпенко. Огромен вклад одесской 
литературно-ономастической школы, вот уже 
несколько десятилетий возглавляемой Юрием 
Александровичем Карпенко. В ней воспитаны 
десятки кандидатов филологических наук, изу-
чающих онимию литературных произведений. 
Нельзя не вспомнить написанных на заре лите-
ратурной ономастики трудов киевлянки 
Л.И. Колоколовой, посвященных онимии про-
изведений А.П. Чехова. Существует, развивает-
ся и вносит свою лепту в развитие поэтонимо-
логии донецкая школа литературной ономасти-
ки, созданная и возглавляемая Е.С. Отиным. 
В Ужгороде развивается школа литературно-
художественной антропонимии, возглавляемая 
первым на Украине доктором филологических 
наук, защитившим диссертацию по поэтонимо-
логической проблематике, Л.О. Белеем. Здесь 
снова названы не все. Но это всего лишь про-
блема “печатного пространства”. Без преувели-
чений можно констатировать, что поэтонимо-
логия на Украине занимает ведущее место в 
славянском мире. Значимость и значительность 
вклада ученых Украины в развитие поэтонимо-
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логии такова, что для его осмысления нужны 
специальные историко-языковедческие диссер-
тационные исследования. Иными словами, соз-

даны все предпосылки и уже пришло время для 
развития истории поэтонимологии как особого 
раздела Филологии Имени. 
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where onyms are used as a stylistic device. Ways of development and some problems of studying history 
of poetonymology as a part of language history and widely philology are indicated. 
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ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ФУНКЦИЯМИ ТОПОПОЭТОНИМОВ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ИОСИФА БРОДСКОГО 

В ряду поэтонимологических исследований 
всегда важное место занимали и будут зани-
мать наблюдения над функционированием то-
попоэтонимов в произведениях того или иного 
автора. Если же художнику слова в мировой 
“табели о рангах” принадлежит одно из веду-
щих мест, изучение поэтики собственных имен 
в его творчестве приобретает особую значи-
мость. Лауреат Нобелевской премии поэт Ио-
сиф Бродский – самый молодой из литераторов 
(в 1987 г. ему было 47 лет), удостоенных этой 
награды, – довольно часто использовал вырази-
тельные возможности топонимической лекси-
ки. Иосиф Бродский писал стихи и пьесы, соз-
дал ряд эссе, много переводил. Наши наблюде-
ния посвящены функционированию топопоэто-
нимов только в авторском стихотворном насле-
дии поэта. С одной стороны, это сужает мате-
риал наблюдений, но, с другой, позволяет более 
точно отнести приемы использования топони-
мической лексики в выразительных целях 
именно к характеристике поэтического творче-
ства И. Бродского.  

Проанализированные случаи употребления 
топопоэтонимов Иосифом Бродским сгруппи-
рованы нами по близости функций, а внутри 
групп, если это было возможно, представлены в 
том жанрово-хронологическом порядке, кото-
рый предложен составителем нашего источни-
ка В.И. Уфляндом. Мы стремились показать всё 
разнообразие функционирования топопоэтони-
мов в творчестве И. Бродского, хотя в целях 
экономии количество примеров в статье сведе-
но к минимуму. Поскольку в работе использо-
валось одно издание [1], текстологическая ра-
бота не проводилась. Двухтомник «Форма вре-
мени» открывается стихами с подзаголовком 
составителя «Из самиздата и ранних сборни-
ков», затем следуют стихи из книги «Остановка 
в пустыне» (из циклов «Холмы», «Фонтан») В 
последнем цикле топопоэтонимы отсутствуют. 
Продолжают публикацию «Школьная антоло-
гия», «Остановка в пустыне», «Горбунов и 
Горчаков». Далее помещены стихотворения из 
книги «Конец прекрасной эпохи». Внутри этой 
части публикации размещены с подзаголовка-

ми «Стихотворения 1964-1971», «С февраля по 
апрель», «Post aetatem nostrum», «Литовский 
дивертисмент». Книга «Часть речи» состоит из 
стихотворений 1972-1976 и включает циклы 
«Отцу и матери», «Московский дивиртисмент», 
«Из цикла “Часть речи”», «Новые стихи к Ав-
густе. Стихи к М.Б. 1962-1982», «Из “Старых 
английских песен”». Стихотворная часть второ-
го тома структурирована так: «Стихотворения 
из книги “Урания”. Из цикла “Осенний крик 
ястреба”». «Из цикла “К Урании”», «Жизнь в 
рассеянном свете», «Стихи из публикаций в 
журнале “Континент”» и «Примечания папо-
ротника. Сборник стихотворений 1987-1989 
гг.». В каждом из циклов, кроме поэтонимов 
различных разрядов, в той или иной степени 
как средство образности функционируют топо-
поэтонимы.  

Топопоэтонимы широко использовались 
И. Бродским “по прямому назначению” – для 
указания места. Однако практически всегда в 
этих случаях контекст “добавлял” их содержа-
нию различного рода коннотемы, что выводило 
топопоэтонимы за рамки обычного употребле-
ния, создавало им поэтическую ауру. Так, одно 
из самых ранних стихотворений И. Бродский 
начинает словами: / Ни страны, ни погоста / не 
хочу выбирать. / На Васильевский остров / я 
приду умирать. / («Стансы», т.1, с.14). Микро-
топоним1 Васильевский остров – название од-
ного из районов города Ленинграда2 – в кон-
тексте произведения приобретает дополнитель-
ную коннотему ‘родина’. Во второй строфе 
стихотворения И. Бродский использовал от-
онимное прилагательное “петроградский”, об-
разованное от дореволюционного названия го-
рода. В момент написания стихотворения оно 
воспринималось как поэтическое, поскольку 
Санкт-Петербург лишь непродолжительное 
время назывался Петроградом.3 А само слово 
                                                 
1 Это собственное имя может быть квалифицировано и как 
урбанопоэтоним, и как инсулопоэтоним одновременно. 
2 Так во время создания стихотворения назывался Санкт-
Петербург. 
3 См. статью В.М. Калинкина «Этюды о поэтике онимов в 
творчестве О. Мандельштама. IV. Рим и Петербург», в ко-
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‘Петроград’ – русскоязычный вариант герма-
низированного онима Петербург: / И душа не-
устанно / поспешая во тьму, / промелькнет над 
мостами / в петроградском дыму. / («Стансы», 
т.1, с.14). Это обстоятельство дополнительно 
косвенно влияет и на восприятие названного 
выше микротопонима Васильевский остров, 
придавая и ему характер поэтического имено-
вания малой родины. В стихотворении «Рожде-
ственский романс» (книга «Остановка в пусты-
не», цикл «Холмы») урбанопоэтонимы Алек-
сандровский сад, Ордынка и отонимное прила-
гательное замоскворецкая создают топографи-
ческие приметы лирического образа ночной 
рождественской Москвы: / Плывет в тоске не-
объяснимой / среди кирпичного надсада / ноч-
ной кораблик негасимый / из Александровского 
сада / <…> / и выезжает на Ордынку / такси с 
больными седоками, / <…> / Плывет в тоске 
замоскворецкой / пловец в несчастие случайный 
/ <…> / (т.1, с.21). Однако и в этом случае кон-
текст стихотворения придает топопоэтонимам 
оттенок драматического, если не трагедийного 
звучания. В стихотворении «От окраины к цен-
тру» топопоэтоним использован для точной 
“привязки” лирического героя, локализации со-
бытийного ряда: / Вот я вновь пробежал Ма-
лой Охтой4 сквозь тысячу арок. / (т.1, с.30). 
Написанное в 1962 г., как прощание с юностью, 
словно в предчувствии будущего изгнания, это 
стихотворение пронизано ностальгией: / Не 
жилец этих мест, / не мертвец, а какой-то по-
средник, / совершенно один, / ты кричишь о се-
бе напоследок: / <…>/ Сколько лет проживу, /  
<…>/ Столько раз я вернусь – но уже не вер-
нусь – словно дом запираю / (т.1, с.33-34). И 
этот ностальгический контекст преображает 
собственно локализующую семантику единст-
венного в стихотворении топопоэтонима. В 
стихотворении «Новый Жюль Верн» перечис-
ление названий материков создает эффект дви-
жения парусного корабля в Мировом Океане: / 
Неукоснительно двигается корвет. / За кор-
мою – Европа, Азия, Африка, Старый и Но-
вый Свет. / Каждый парус выглядит в про-
филь, как знак вопроса. / И пространство хра-
нит ответ / (т.2, с.34). 

Другой прием использования И. Бродским 
топопоэтонимов так же традиционен. Это раз-
                                                                             
торой обсуждается хронотопиский аспект функциониро-
вания топонимов Санкт-Петербург – Петербург – Петро-
град – Ленинград – Санкт-Петербург. 
4 Название одной из улиц Санкт-Петербурга. 

ного рода метонимии, характерные для поэти-
ческой речи, но ужу давно прочно вошедшие в 
арсенал узуальных употреблений. И снова надо 
подчеркнуть, что каждое из этих употреблений 
осложнено эстетическими коннотемами. Так, в 
стихотворении «Пилигримы» топопоэтонимы 
Мекка и Рим  употреблены как названия двух 
центров мировых религий, куда ежегодно уст-
ремляются сотни тысяч пилигримов, совер-
шающих хадж (мусульмане в Мекку) или па-
ломничество (христиане в Рим)5: / Мимо рис-
талищ, капищ, / мимо храмов и баров, / мимо 
шикарных кладбищ, / мимо больших базаров, / 
мира и горя мимо, / мимо Мекки и Рима, / си-
ним солнцем палимы, / идут по земле / пили-
гримы. / (Т.1, с.16). Метонимия как механизм 
преобразования семантики топонима в конеч-
ном итоге трансформирует его. В тексте стихо-
творения эти узуальные коннотонимы, напол-
няясь дополнительными смыслами, становятся 
экклезиопоэтонимами.  

Разнообразные конструкции сравнения, со-
поставления, отождествления и т.д., в составе 
которых имеются топопоэтонимы, являются 
настолько яркими и выразительными средства-
ми образности, что иногда способствуют фор-
мированию неповторимого облика произведе-
ния6. Использование топопоэтонимов как сред-
ства сравнения является, пожалуй, самым рас-
пространенным приемом их употребления в 
творчестве И. Бродского. Примеров много. По-
этому ограничимся демонстрацией различных 
способов сравнения с помощью топопоэтони-
мов, избегая повторения однотипных иллюст-
раций.  

В приведенном ниже примере топопоэтоним 
употреблен в сравнительной конструкции с 
союзом как. Иронический эффект, вызванный 
неожиданностью (большим определено малое) 
сравнения небоскребов с бутылками, усиливает 
воздействующий эффект: / Вереница бутылок 
выглядит, как Нью-Йорк. / («Шорох акации», 
т.2, с.13). В этом же стихотворении топопоэто-
ним Канны в хронотопической функции упот-
реблен для сравнения, о чем свидетельствует 
характерная конструкция “новые Канны”: / И 
когда ты потом петляешь, это – прием котла, 
/ новые Канны, где …<…>. («Шорох акации», 
                                                 
5 Ср. украинское сакральное понятие ‘проща’. 
6 Прекрасный пример высокого профессионализма и изо-
бретательности в употреблении топопоэтонимов пред-
ставлен в творчестве украинской поэтессы Лины Костен-
ко (роман «Берестечко»). См. об этом работы 
Ю.А. Карпенко, М.Р. Мельник, В.М. Калинкина. 
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т.2, с.13). Использование в позиции предикации 
в качестве определения к топопоэтониму при-
лагательных “второй”, “новый”, “другой” и т.д. 
является характерным для выражения сравне-
ния-отождествления. А вот пример использо-
вания топопоэтонимов, написанных с малень-
кой буквы, да еще в довольно редкой для по-
эзии форме сравнительной конструкции с 
предлогом наподобье: / <…> туалетный сто-
лик / с лекарствами, расставленными наподо-
бье / кремля или лучше сказать, нью-йорка / 
(«Элегия», т.2, с.200). 

В стихотворении «Полдень в комнате» то-
попоэтоним Геркуланум употреблен в сравни-
тельном обороте, но в качестве определения к 
основанию сравнения: / <…> Зеркала / копили 
там дотемна / пыль, оседавшую как зола / Гер-
куланума, на / обитателей / (Т.2, с.22). 

В позднем (1989 г.) стихотворении «Облака» 
топопоэтонимы употреблены в особенно изо-
щренной форме сравнений-отождествлений: 
все они представляют собой странную рефлек-
сию поэтического сознания (/ <…> я, / страха-
ми крепок, / вижу в вас слепок / с небытия /), 
воспринимающего зрительные образы – измен-
чивые формы облаков над Балтийским морем: 
1) / Холм или храм, / профиль Толстого, / Рим, 
холостого / логова хлам /; 2) / Старая Вена, / 

одновременно / айсберг и мозг /; 3) / брак мо-
тылька / и гималаев, / альп, разгуляев – / о, об-
лака / (т.2, с.218-220). 

Отдельно отметим интересный случай окка-
зионализма-топопоэтонима, созданного 
И. Бродским для «Открытки из Лиссабона». 
Текст стихотворения представляет собой длин-
ный ряд-перечисление, открывающийся обоб-
щающей фразой: / Монументы событиям, ни-
когда не имевшим места: /. Окказиональное 
образование употреблено как представление 
очередного монумента / Открытью / Ин-
фарктики – неизвестной части , того света 
<…> /. Слово построено по известной модели – 
‘Арктика’, что дополнительно усиливает иро-
нический подтекст стихотворения.  

В завершение краткого экскурса в стихотво-
рения И. Бродского подчеркнем, что топопо-
этонимы в творчестве настоящего художника 
слова представляют собой необыкновенно бо-
гатый образными возможностями слой оним-
ной лексики. Тщательный анализ поэтических 
употреблений реальных топонимов в значи-
тельном по объему и художественному качест-
ву материале позволит, по нашему мнению, ра-
зобраться в речевых процессах и языковых ме-
ханизмах формирования коннотонимии как 
особого лексического разряда. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕМАНТИКИ ТЕОНІМА МАТИ БОЖА  
В ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ ХХ СТОЛІТТЯ 

Після тривалого панування радянської атеїс-
тичної ідеології, що виявилося в ускладненні 
умов функціонування церкви у ХХ ст., табую-
ванні кращих зразків української художньої літе-
ратури релігійно-філософської тематики [3, с. 69], 
використанні релігійної лексики переважно в 
іронічному та глузливому контекстах, заідеологі-
зованому або поверховому лексикографічному 
тлумаченні семантичних структур багатьох слів 
на позначення релігійних понять [8, с.121], у су-
часних лінгвістичних студіях розгорнулося до-
слідження мови церкви як важливого складника 
національної атрибуції. Праці мовознавців діас-
пори (І.Огієнка, О.Горбача, П.Коваліва, 
Є.Грицака та інших) й поодинокі дослідження 
релігійних найменувань, які здійснили вітчизняні 
мовознавці 30-80 рр. ХХ ст. (М.Худаш, 
П.Черних, Ф.Непийвода, Т.Молодід та інші), ста-
ли підґрунтям сучасних різноаспектних та систе-
мних студій аналізованої проблеми: Т.Панько, 
І.Кочан, Г.Мацюк вперше задекларували вивчен-
ня української релігійної лексики як частини тер-
мінологічної системи мови; з початку 90-х років 
мовознавці активно обговорюють проблеми кон-
фесійного стилю, уцерковнення української мови 
та перекладу Біблії рідною мовою, правопису ре-
лігійних найменувань, їх репрезентації в україн-
ській лексикографії тощо; релігійна термінолек-
сика стала об’єктом монографічних досліджень 
С.Бібли, І.Бочарової, Г.Наконечної, Н.Піддубної, 
Н.Пуряєвої та ін.; семантико-функціональний ас-
пект слова у Біблії, культовому спілкуванні ви-
вчають В.Німчук, Н.Бабич, С.Богдан, Л.Шевчен-
ко, І.Павлова та ін. 

У поле зору мовознавців Н.Сологуб, 
М.В.Скаб, О.Каракуці, Т.Берест, Ю.Браїлко та 
багатьох інших потрапили й питання функціону-
вання релігійної лексики поза конфесійним сти-
лем. Однак ці дослідження не вичерпують проб-
лем вивчення семантичної структури релігійно-
християнських лексем поза культовою сферою, 
зокрема в художньому мовленні. Тому з’ясуємо 
специфіку функціонування в українській худож-
ній прозі ХХ ст. однієї з центральних лексичних 
одиниць релігійної терміносистеми − Мати Бо-
жа, особливості її адаптації в умовах офіційного 

нехтування радянською владою релігії та церкви; 
висвітлимо основні напрямки актуалізації та мо-
дифікації значеннєвих компонентів означеної лек-
семи у прямих і переносних використаннях. 

Тисячолітня історія релігійної культури в 
Україні, як зауважує М.Лесів, “відбилася поміт-
ними ознаками на культурі українського народу, 
в тому числі й передусім на загальноукраїнській 
мові та художній літературі” [4, с.153]. Свідчен-
ням високого рівня релігійності українців є функ-
ціонування у складний для розвитку релігійної 
лексики атеїстичний період багатих синонімічних 
рядів на позначення християнських понять. Так, 
Матір Божу літературні персонажі називають 
Матінкою Божою, Богородицею, Богоматір’ю, 
Матір’ю святою, Матінкою Христовою, Ма-
тір’ю Божою млєкопитательницею, великою 
Матір’ю, Пречистою Матір’ю, Пречистою Ма-
рією, Пречистою, Великомученицею, святою 
(пресвятою) Мадонною, Царицею небесною (не-
бес), Царицею милосердною, Божою Матір‘ю-
заступницею, Дівою непорочною, святою (пре-
святою) Дівою, святою (пресвятою) Марією, 
Марією та ін. Внутрішня форма синонімічних лек-
сем досить прозора і послідовно відображає релі-
гійні знання мовців: у християнській культурі 
Мати Божа − символ “Матері, Цариці Небесної, 
Життя, Світла, Мудрості, Таїни, Любові і заступ-
ництва, радості і смутку; ідеалу жінки-матері; 
союзу божественного і земного; духовного по-
розуміння й очищення; володарки і надії всіх на-
родів” [6, с. 16]. 

При актуалізації прямих значень лексеми Ма-
ти Божа (їх приблизно 72 % (див. діагр., де пр − 
прямі значення, пер − переносні значення, поз − 
позитивна тональність, нег − негативна тональ-
ність)), що базуються на біблійному матеріалі 
(“Божа (господня, пречиста) мати, рел. − Богоро-
диця, мати Христа” [9, ІV, с. 647]), домінують та-
кі позитивні семи, як: ‘заступниця‘, ‘мати‘, ‘мате-
ринська любов‘, ‘чистота‘. Наприклад: І пригадай 
велику Матір, яка день і ніч стояла під хрестом 
розп’ятого Сина, чекала Його смерті (У.Сам-
чук). Функціонування лексем на позначення но-
мінацій Матері Божої у ролі звертань супрово-
джують прохання про допомогу, заступництво, 
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покарання: Матінко Божа, не суди сина, суди 
нужду людську… (М.Стельмах); Сохрани та за-
ступи нас від того гріха, мати божа! (І.Вільде), 
Царице небесна, заступнице моя милостива, за-
ступись за мене, за мої молитви, щоб ріс він не 
вгору, а вниз, і щоб не почув він ні зозулі святої, ні 
Божого грому (О.Довженко). Натрапляємо на по-
єднане вживання у зверненій мові двох теонімів − 
Бога і Матері Божої: В кого воно таке вдалося, 
Господоньку, подай сили та хорони, Мати Пре-
чиста, щоб здорове росло − люди будуть… 
(У.Самчук); − Поможи вам Господи і Пречиста 
мати Божа, − сказала стара Бесарабиха 
(О.Довженко). 

Однак у сфері апеляції Мати Божа та її сино-
німи виконують номінативну функцію набагато 
рідше, ніж виражають емоції та почуття (здиву-
вання, тривогу, застереження, страх тощо), тобто 
слугують вигуками:  А дорожнеча, мати божа, 
й докупиться не можна!.. (Г.Косинка); Матінко 
Христова! Якби не знала її за дівки, то не пізнала 
б її: як віск… (І.Вільде); Свята діво, таки є прав-
да на світі (М.Стельмах); − Царице небесна! Чо-
го ж мужики мовчать? (П.Капельгородський).  

Межі двох семантичних полів прямого і пере-
носного значень, як відомо, утворюють образи, в 
яких − “пластичний, чуттєвий світ і специфічна 
значеннєва структура” [5, с. 47]. Завдяки “дери-
ваційній пам’яті”, здатній виявляти себе в різно-
манітних асоціативних формах [10, с. 68], слово 
впливає на процес мислення, робить його проду-
ктивним, економним. Мистецькі твори є своєрід-
ним “резервуаром” як того, що раніше закріпило-
ся в системі нашої мови, у структурі енциклопе-
дичних, тлумачних словників, так і того “розмаїт-
тя індивідуального, неповторного, примхливого” 
[9, с. 87], що тільки “народжується” під пером 
митця. Тому існує необхідність порівнювати мов-
ні одиниці тексту з “формами й елементами зага-

льнонаціональної мови та його стилів, а також з 
позалітературними одиницями мовного спілку-
вання”, що сприятиме “з’ясуванню та розкриттю 
системи мовних засобів, вибраних письменником 
із загальнонародної мовної скарбниці” [2, с. 227]. 

Приблизно 12 % метафоричних використань 
теоніма Мати Божа та її синонімічного ряду 
пов’язані з релігійним знанням, характеризують 
зразкову жінку (у діагр. МАТИ БОЖА → ЛЮ-
ДИНА пер/поз): за уявленням українців, це 
‘страдниця‘, ‘у вчинках і помислах бездоганна‘, 
‘безкорислива‘, ‘жертовна‘, ‘любляча‘, ‘смирен-
на‘, ‘вірна‘ і под. Наприклад: …нам на неї (жінку. 
− А.К.), пречисту, й глянути ніяково, бо ми всі 
тут грішники… (О.Гончар); І хіба це не повне 
щастя: мати не у вівтарі, а біля себе таку бого-
матір, довіру її чистих персів і немовля під ними? 
(М.Стельмах). Субстантивовані синонімічні прик-
метники пречиста, свята, непорочна, пренепоро-
чна та ці ж прикметники, що входять до перифраз 
лексеми Мати Божа, зазвичай, містять систем-
ний компонент ‘зразкова‘: Бо ж здається, що це 
саме про неї складено, мається на увазі саме її, 
пречисту Романову Надьку, коли вона взимку бі-
ля обмерзлої ополонки, розчервонівшись, свої по-
лотняні домоткані “ризи” пере…(О.Гончар); Ін-
шу б заздрість поїдом їла й очі сліпила, а ти − як 
пренепорочна Марія (В.Яворівський). Серед 
ознак, які переносяться з Матері Божої на жінку 
(дівчину), можуть бути й такі, що вказують на 
риси зовнішності Матері Божої: Згадував вродли-
ву жінку, що… була прекрасна, як божа мати 
(П.Загребельний); − Отаку кралю викохав Сте-
пан, − зашепотіли жінки. − Діва непорочна − й 
квит… (Г.Тютюнник). Однак частіше актуалізу-
ється цілий комплекс позитивних характеристик, 
які реалізують максимум культурної інформації 
про означений теонім. 

Щоб піднести образ Матері Божої над просто-
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ром і часом та наголосити на її святості, непороч-
ності, письменники майже ніколи не називають 
Матір Божу земним іменем Марія, проте варте 
уваги рідкісне явище, спостережене в У.Самчука: 
розширення семної структури імені Марія протя-
гом усього його однойменного роману-епопеї. 
Головну героїню автор свідомо називає Марією − 
іменем, що асоціюється з історією християнства. 
Незважаючи на пристосування канонізованої фор-
ми цього імені у живомовній стихії до словотвір-
ної системи рідної мови (Марійка, Марієчка, Ма-
рієнька, Маруся, Марусенька), письменник навіть 
маленьку дівчинку називає Марією, чим наперед 
визначає особливу місію героїні у творі. Дівчинка 
зростає швидко, і згодом ім’я Марія починає зву-
чати в унісон з лексемою мати, але не тією жін-
кою, що просто народила дитину, а жінкою-
страдницею. До такого сприйняття образу голо-
вної героїні автор готує читача від початку твору: 
мати годує своє дитя (звичайне, повсякденне 
явище), а У.Самчук милується нею, описуючи її 
усміхнений образ, ніби дивлячись на ікону: Голо-
ва її похилена направо, очі спущені й закриті дов-
гими повіками, а уста стулені у легку й прозору 
усмішку; протягом усього твору стежить за долею 
ікони Святої Марії (під час весілля, пожежі, при 
переселенні, в останні хвилини життя); не раз 
апелює до “найбільшої зо всіх матерів”, особли-
во, коли героїні нестерпно важко: Сестро! Чую 
біль твій, біль матері, яка тратить свого перве-
нця. Але пригадай, сестро, ту Марію, ту Святу 
Матір, що народила світові Бога живого… Його 
розп’яли… Пригадай Її велику мужність, попроси 
у Неї сили пережить твоє горе і видержать все 
так само, як це видержала Вона… Образ простої 
жінки-матері Марії поступово набуває узагальне-
ного значення, наближаючись до біблійної герої-
ні Марії − Матері Ісуса. Письменник наголошує, 
як і православна церква, на святості Пречистої 
Діви − Богоматеринстві, тому іменує її Матір’ю 
Божою, Богоматір’ю, Матір’ю-
млєкопитальницею, Матір’ю Святою. Лексеми 
мати і Марія підносяться до біблійного розумін-
ня і згодом усвідомлюються як символом Украї-
ни − такої ж страдниці, помарнілої від горя, як і 
ікона “почорнілої Марії, що кормить дитину”, в 
Маріїній хаті після пожежі. Таким чином, відбу-
лася широка метафорична трансформація зна-
чення лексеми Марія з поглинанням диференцій-
ної семи  ‘матір‘ оказіональною семою ‘Україна‘. 
Слово-поняття стало словом-образом, що має 
“суто індивідуальний характер” [7, с. 26]. 

Залишаються близькими до номінативних 
значень, номінації Матері Божої, що вказують на 

назви неістот (~13 %; у діагр. МАТИ БОЖА → 
НЕІСТОТА пер/поз), наприклад, в О.Довженка: 
Бачу, хто водить вашою рукою, щоб осквернити 
землю господню, пречисту матір всього сущо-
го!; А назустріч ідуть полки на позиці, свята ве-
ликомучениця піхота. Землю названо пречис-
тою матір’ю, піхоту − святою великомученицею 
за такими за семантичними ознаками: у першому 
випадку ‘життєдайність‘, у другому − ‘страдни-
ця‘, ‘заступниця‘; вони можуть бути доповнені 
ще й іншими позитивними значеннєвими компо-
нентами. 

Серед багатьох випадків семантичних транс-
формацій назв Матері Божої − метонімічні вжи-
вання, пов’язані з перенесенням “особа → її зо-
браження, статуя”: Сяють срібні ризи і усмішка 
Богоматері (У.Самчук); В кутку, як ще три-
дцять літ тому, висить “спас” і “матір божа” 
− благословення (А.Головко); Перед ними була 
“фігура”, одна з тих чисельних “фігур”, що сто-
ять над шляхами й дорогами… Це мала бути 
Божа Матір… (І.Багряний). До таких викорис-
тань часто приєднуються асоціативні елементи. 
Наприклад, вживання І.Багряним експресем бом-
ба, убивати, кров, чорний, скорбний поряд із на-
звами Матері Божої актуалізуює асоціативно-
метафоричне значення ‘сум‘, разом з чим послаб-
люються денотативні ознаки ‘матір‘, ‘заступни-
ця‘ та ін.: Впала бомба, убила того чи тих, хто 
сховався тут, і забризкала кров’ю сніжно-білу 
Марію; …на чорній, розритій землі лежала горі-
лиць сніжно-біла Божа Мати; І тепер Божа 
Мати лежить горілиць і дивиться в синє небо 
скорбними очима. Символічним є контрастне 
змалювання сніжно-білого кольору статуї Матері 
Божої і понівеченої бомбою чорної землі, черво-
ної крові поранених людей. Подібні деталі зміц-
нюють змістове навантаження образу відтінком 
‘бездоганності‘ та ‘життєздатності‘. Сюжетні 
фрагменти, в яких ідеться про “безжальні відбит-
ки” часу на іконах Матері Божої, акцентують на 
‘вічності‘ святині: Ціле життя бачила їх перед 
собою, і на шлюб благословляли образом отієї 
почорнілої Матері, що кормить дитину 
(У.Самчук); А потім, вклякнувши на колінах та 
мерехтячи очима, повними сліз, молилася до ста-
ренької Божої Матері (І.Багряний). 

Намагаючись якомога точніше відтворити ко-
лорит епохи, письменники “озброювалися” релі-
гійною лексикою, надаючи їй атеїстичного забар-
влення. Нами виявлені випадки осучаснення мі-
фологічних асоціацій з уведенням аналізованої 
лексеми до стилістично знижених контекстів 
(~2 %; у діагр. МАТИ БОЖА пр/нег): То власник 
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землі раптом підвищить розмір оренди, то божа 
матір вчасно не прижене дощових хмар, то па-
ризькі покупці присадять ціни на пристойний 
урожай (Ю.Яновський); − Виходить, маємо су-
дити наречену?.. − А хоча б і діву Марію 
(М.Стельмах); Всі ці розмови − і мати божа, й 
дівчата в піджаках…− все це частично єсть ве-
лике паскудство, неакуратність і, одне слово, ка-
зна-що (О.Довженко). “Опобутовлення” біблій-
ного образу спричинює втрату архісемних ознак і 
створює негативно-експресивну тональність релі-
гійного значення: У Ватікані… моляться вже не 
в збудованих з дикого каменя середньовічних кап-
лицях, а в модерних церквах перед мікрофоном: 
ану ж і в діви Марії є транзисторний приймач 
(П.Загребельний). 

Іронічні контексти здатні трансформувати 
значеннєві компоненти прямих, традиційних зна-
чень на переносно-негативні (‘безгрішна‘ − ‘грі-
шна‘): Стеха (коханка панотця − А.К.) хотіла не-
помітно втекти. − Дєва Марія свята, диви, 
тільки заспана трохи… (О.Копиленко); − За пол.-
тинника давала, а тепер кирпу гне… Мадонна 
свята! Божественна невинність, цнотливість, 
чистота! (О.Копиленко). Іронічне називання 
статуї Матері Божої, обвішаної “вервицями і де-

шевими менделиками”, експресемою “високого” 
поетичного ряду − царицею небес (Обвішана вер-
вицями і дешевими менделиками, цариця небес не 
заохочувала розкрити своє серце (І.Вільде)); вжи-
вання лексеми богородиця у формі множини та 
введення її до лайливого звороту (− Що ж, ми хі-
ба не християни? − Християни? Ще одно − я буду 
крить у церкві всіх богів, а не хочеш − к чорту, 
плювать я хочу на всіх богородиць 
(О.Копиленко)) чи використання сакральних пе-
рифрастичних сполук поряд з брутальною лекси-
кою (Пречисту діву − матір божу − записали в 
курви (О.Довженко)), звичайно, нейтралізують 
типові значення аналізованих номінацій. Подібні 
перенесення можна змоделювати таким чином: 
МАТИ БОЖА → ЛЮДИНА пер/нег, МАТИ 
БОЖА → НЕІСТОТА пер/нег. Їх приблизно 3 %. 

Як бачимо, прямі й переносні значення теоні-
ма Мати Божа та інших складників його сино-
німічного гнізда добре зберігають своє сакральне 
наповнення в художньому мовленні ХХ ст.; лише 
окремі актуалізації нейтралізують традиційне по-
зитивно-емоційне, піднесено-урочисте забарв-
лення таких назв через осучаснення письменни-
ками біблійного образу, деформуючи при цьому 
фонову біблійну інформацію. 
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Albina Kovtun 
SEMANTIC TRANSFORMATION OF THEONEME ‘MATY BOZHA‘ 

IN THE FICTION OF THE 20TH   CENTURY 
The article presents the study of how theonemes denoting Mother of God function in the sacral prose of 

the 20th century. Giving attention to the neutralization of the nonsignificant traditional positive-emotive 
shading resulting in the distortion of the background scriptural information, the author concludes that the 
sacral core of the direct and figurative use remains untouched. 
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ОНОМАСТИЧЕСКИЙ МИР СРЕДНЕЗЕМЬЯ И ГРИНЛАНДИИ 
(ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

ДЖ. ТОЛКИНА И А. ГРИНА) 
Любой писатель, создавая литературное прои-

зведение, конструирует мир, в котором живут и 
действуют его герои. И этот мир не идентичен 
реальному даже в самом реалистичном произве-
дении. 

Статья посвящена ономастическому миру 
двух писателей: Джона Роналда Руэла Толкина и 
Александра Степановича Грина, живших и тво-
ривших примерно в одно и тоже время в разных 
странах, в Англии и в России, и создавших свои 
нереальные миры.  

Вначале хочу сказать несколько слов о том, 
какие чувства вызывают у меня эти два мира.  

С творчеством Джона Роналда Руэла Толкина 
я познакомилась довольно поздно – позже, чем 
многие. Когда одна сокурсница в университете 
вручила мне «Властелина колец» со словами, что 
это и вправду стоит прочесть, мне было уже два-
дцать. Но, несмотря на то, что эта героико-
трагическая повесть так заворожила многих, я 
причислить себя к поклонникам Дж. Толкина не 
спешила, так как стоило мне перевернуть очеред-
ную страницу, как всякий раз тянуло вернуться к 
предыдущей, поскольку возникал ряд вопросов 
по содержанию: Где находится Среднеземье? Со-
относятся ли эпохи Среднеземья с историей Зем-
ли? Для чего автор создал целый мир со своей 
теологией и мифологией, географией, историей и 
палеографией, языками и расами – мир, полный 
удивительных существ, которым нет числа? Для 
чего реальный мир сознательно сведён к мини-
муму? Почему у одного героя так много про-
звищ? Например, у мага Gandalf – Гэндальфа, 
именно так его звали на севере, было много имён 
в разных странах (сохраняю транскрипцию имён 
из перевода «Властелин колец» Рахмановой, Гри-
горьевой, Грушецкого 2005): Mitrandir – Митран-
дир у эльфов, Tarkun – Таркун у гномов, на Запа-
де его звали Olorin – Олорин, на юге его имя In-
canus - Инканус; Strider – Страйдер, он же 
Dunadan – Дунадан, он же Aragorn – Арагорн; че-
ловек Bombadil – Бомбадил, он же Iarwain Ben-
adar – Йарвен Бен-адар, гномы звали его – Forn – 
Форн, севернее – Orald – Оралд. Почему жители 
из народа Men –«Народ» носят «говорящие» 

имена собственные: отважный воин Glorfindel – 
Глорфиндейл, владыка Дольна Elrond - Элронд, 
дочь Элронда Arwen - Арвен, воин Anborn – Ан-
борн, а гномы и эльфы зовутся именами реально 
существующими в английськом языке, с устой-
чиво закреплённым за ними ассоциативным со-
держанием: Angelica - Анджелика, Esmeralda - 
Эсмеральда, Dora - Дора, Sam - Сэм. 

Недавно, увидев, как средства массовой инфо-
рмации, не поскупившись на слова, эмоции и 
«дорогое» время, рекламируют «Властелина ко-
лец», решила посмотреть видео-версию этой кни-
ги. Для достижения желаемых эмоций пригласи-
ла друзей (они реально помешаны на «фэнтази»), 
в надежде на то, что, благодаря им, испытаю при-
лив воодушевления и стану благоговейным почи-
тателем Дж. Толкина, и смогу представить себя 
на месте «отважной, не знающей страха» девуш-
ки-воина Йовин, мечтать о том, что мне, наконец, 
откроются тайны мага Гэндальфа, и даже судьба 
хоббитов Frodo - Фродо и Sam - Сэма не оставит 
меня равнодушной. Но, увы, я опять испытала ра-
зочарование: мне казалось, что вся квартира по-
степенно заполняется  чудищами и полурослика-
ми. Чего стоят только их имена, то мерзкие, 
Smeagol - Смигол, он же Gollum - Голум, Grimma 
- Грима, Gorbag - Горбаг и Shagrat - Шаграт. То 
всё наполняется мистическими образами зла, де-
монами – губителями духа, например, Sauron - 
Саурон и Saruman -  Саруман или Orcs - Орками - 
выведенной Саруманом неизвестной породы не 
боящихся дневного света и обладающих силой 
двух сауроновых воинов. Также казалось, что 
где-то рядом беспринципный учёный Саруман 
ставит опыты с механизмами. Пока герои ведут 
Войну Кольца и спасают Среднеземье от Сауро-
на, Саруман «модернизирует» Шир, точнее наш 
мир. «Кричащая» реклама этого фильма не соот-
ветствует действительности. Наследники Дж. Тол-
кина мечтают перевести два его посмертно опуб-
ликованных произведения на 25 языков. 

И не одна я так считаю. Вот цитата из Сью 
Таунсенд: «Одно время Крокус был вице-
президентом литературно-философского общест-
ва… У нас возникли крупные разногласия из-за 
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Толкина. Я утверждал, что первых абзацев 
«Братства кольца» достаточно, чтобы вызвать 
рвоту у самого стойкого человека… Когда Карл-
тон-Хейес (это был его рассказ) скрылся в подсо-
бке, я схватил «Братство кольца» и пробежал гла-
зами первые абзацы… Книга определённо не 
стоит того, чтобы из-за неё драться. Правда, вме-
сто «Хоббитании» можно было придумать что-
нибудь и получше» (Сью Таунсенд. Адриан Мо-
ул и оружие массового поражения. Пер. с англ. 
Игоря Алюкова. М.: PHANTOM – PRESS, 2006: 
41. (Sue Townsend. Adrian Mole and the weapons of 
mass destruction.).  

Питер Грин на страницах «Дейли телеграф» 
(Daily Telegraph, 27 August, 1954) назвал роман 
«нескладным» и чем-то средним между прерафа-
элитами и «Boy’s Own Paper» - детский журналь-
чик «Газета для мальчика», выходивший в Анг-
лии с 1879 г. 

Далеко не на всех роман произвёл столь же 
неблагоприятное впечатление. Положительный 
отзыв А. Э. Черримена появился на страницах 
«Труд» (Truth, 6 August, 1954): «Это удивитель-
ное произведение. Это вклад не только в миро-
вую литературу, но и в мировую историю». Так-
же  один обозреватель «Оксфорд таймс» (Oxford 
Times, 13 August, 1954) дальновидно заметил: 
«Человек строгий и практичный не найдёт вре-
мени на эту книгу. Но людей, чьё воображение 
готово вспыхнуть от малейшей искры, она захва-
тит полностью. Они с готовностью станут участ-
никами этого похода, столь богатого события-
ми…».  

В октябре 1954 года «Братство Кольца» было 
опубликовано в США, где на фоне таких же пё-
стрых и обрывочных рецензий ярко выделился 
голос признанного литературного титана – У. Х. 
Одена, выступившего на страницах «Нью-Йорк 
таймс» с восторженным отзывом: «Ни одна книга 
из тех, что я прочитал за последние пять лет, не 
доставила мне такой радости» (Цит. по: W. H. 
Auden. The New York Times Review of Books, 10 
October, 1954). Месяц спустя У. Х. Оден выразил 
своё восхищение толкиновским романом в инте-
рвью на радио: «Если кто-то скажет мне, что эта 
книга ему не нравится, я не положусь больше ни 
на одно его суждение о литературе» (Цит. по: 
Джозеф Пирс, «Толкин: человек и миф» (Joseph 
Pearce, Tolkien Man and Myth: A Literary Life. 
Harper Collins, 1998, p. 129)). 

Творчеством А. Грина с его загадочной  Грин-
ландией, с причудливыми именами жителей 
увлечена с юности. Его произведения легко вос-
принимаются, они умеренно насыщены нереаль-

ными событиями, странами, городами и именами: 
их поэтичность ласкает слух читателя, в них нра-
вится всё без исключения. Жизнь на грани реаль-
ности и фантастики – это то, что интригует чита-
теля и требует продолжения. В них всё в меру. У 
Дж. Толкина, в частности, во «Властелине ко-
лец», всего сверх меры. 

Несмотря на то, что эти два  ономастических 
мира Среднеземья и Гринландии, в какой то мере 
параллельны, а может быть и благодаря этой па-
раллельности, хочу их сравнить. 

По данным биографа Дж. Толкина,  Среднезе-
мье – это, вне всякого сомнения, иной образ Зем-
ли. Более того, край, в котором разворачивается 
действие «Властелина колец», – это иной образ 
Европы. На вопрос о географии Среднеземья Дж. 
Толкин ответил: «Рун – это эльфийское название 
Востока. Это Азия, Китай, Япония и прочие да-
льние края. А юг, Харад, - это Африка, жаркие 
страны». Тогда его спросили: «Значит, Среднезе-
мье – это Европа?» – Да, конечно, - ответил Тол-
кин. – Северо-запад Европы – места, пробудив-
шие моё воображение» (Henry S. Resnick. Niekas, 
Volume 19, Number 43).  На вопрос одного жур-
налиста о том, где находится Мордор, Толкин 
ответил: «Где-то на Балканах» (Цит. по: Шарлот-
та Плиммер,     Денис Плиммер. «Человек, пони-
мающий хоббитов» (Charlotte and Dennis Plimmer. 
The Man Who Understands Hobbits. Daily Tele-
graph Magazine, London, March 22, 1968)).  
Шир – это образ сельской Англии. Журналист 

Клайд Килби, общавшийся с Толкином в 60-е гг., 
услышал это из его собственных уст. Он спросил: 
«Существовали ли хоббиты в более ранние эпо-
хи. – Он ответил: нет, потому что хоббиты – анг-
личане. Это замечание подтверждает географиче-
ские соответствия и в то же время позволяет сде-
лать определённые выводы в связи с хронологи-
ей. Что касается географии, то однажды мы ехали 
по лондонской дороге, и в нескольких милях вос-
точнее Оксфорда Дж. Толкин указал на какие-то 
холмики к северу и сказал: вот там жили хобби-
ты» (Цит. по: Клайд Килби, «Толкин и «Силма-
риллион» (Clyde Kilby, Tolkien and The Silmaril-
lion. Harald Shaw Publishers, USA, 1976, p. 51)).  

В масштабе более широком можно предполо-
жить, что прототипом Нуменора стала легендар-
ная Атлантида, или земля Му из ещё более древ-
ней легенды. Согласно преданию, атланты созда-
ли высокую цивилизацию, превосходили обыч-
ных людей и обладали необычайными способно-
стями. Когда Дж. Толкина спросили, где находи-
тся Нуменор, он без колебаний ответил: «Посреди 
Атлантики» [19, с. 251]. 
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Таким образом, во «Властелине колец» опи-
сывается альтернативная история доисторичес-
кой Земли.  

Также «Властелин колец» - большое поле для 
исследования с ономастической точки зрения. 
Имя в литературном произведении играет важ-
ную роль – ориентира во времени и пространстве. 
Романтические произведения используют имена, 
принципиально непохожие на имена окружаю-
щих, чем «заявляют» о некоторой пространст-
венно-временной отдалённости действия от сов-
ременности [17, c. 30). Чтобы адекватно перевес-
ти топонимы, антропонимы и имена животных, 
переводчик должен знать: какую роль автор отво-
дит той или иной единице ономастики в создании 
эстетического полотна. 

Для того чтобы понять, насколько огромную 
роль в становлении вторичной реальности Дж. 
Толкина играли имена собственные, следует 
вспомнить, что сама идея возникновения оккази-
ональности возникла у Дж. Толкина, когда он на-
чал создавать искусственные языки: «Язык подо-
бен мифологии, - сказал Дж. Толкин в своей лек-
ции «Тайный порок», прочитанной в Оксфорде в 
1931 году, - вначале создатель творил мифологию 
по своему вкусу, а после она сама начинает на-
правлять его воображение и берёт своего созда-
теля в плен. Для Дж. Толкина как лингвиста при-
думывание языков является основой. Скорее «ис-
тории» создавались для того, чтобы дать языкам 
мир, чем наоборот. Ко мне сначала приходит имя, 
а следом уже идёт история…» [8, c. 215]. Дж. То-
лкин подходит к выбору имён, будь то топонимы, 
антропонимы, теонимы или иные имена собст-
венные, с чрезвычайным вниманием [16, c. 212). 

А. Грин, наоборот, к истории подыскивал 
имена, иногда долго и тщательно. Жена писателя, 
Н. Н. Грин [6, c. 332 – 333], в своих воспоминани-
ях описывает пути поиска нужного имени. «Од-
нажды Александр Степанович, - писала она, - дал 
мне задачу – придумать для героини «Блистаю-
щего мира» имя лёгкое, изящное и простое. Два 
дня я была сама не своя. Сотни имён вереницей 
проходили перед моими глазами, и ни одно не 
подходило к тому, о чём думалось. В один из ве-
черов Александр Степанович читал мне киплин-
говского «Рики-Тики-Тави». Окончилось чтение, 
и я, ещё под впечатлением прочитанного, ходила, 
напевая про себя «рики-тики-тави» - и неожидан-
но закончилось само собой: «рики-тики-тави-
тум!». И так в голову ударило: Тави-Тум, Тави 
Тум – да ведь это же имя! Так родилась Тави 
Тум».  

Дж. Толкин был уверен, что рано или поздно 

его не оставляющая публику равнодушной три-
логия «Властелин колец» будет переведена на 
другие языки. Поэтому написал  комментарии по 
переводу имён собственных этого произведения. 
«То, что он (переводчик) имеет дело с «вообра-
жаемым» миром, не даёт ему ровным счётом ни-
какого права перекраивать этот мир по собствен-
ной прихоти, даже если он сможет посвятить не-
сколько месяцев созданию новой связной струк-
туры имён (у меня это, между прочим, отняло го-
ды)» [8, c. 217].  

К моменту написания рекомендаций сущест-
вовали только нидерландский и шведский пере-
воды книги. Дж. Толкин рекомендовал: «Все 
имена и названия, не включённые в данный спи-
сок, оставить полностью неизменёнными, за иск-
лючением того, что окончания -s, -es должны пе-
редаваться согласно грамматическим правилам 
языка перевода» [19].  

В переводческой ономастике есть свои зако-
ны. Многие лингвисты считают, что при перево-
де имён собственных основная задача – восстано-
вить там, где это возможно, «фон», остающийся 
за текстом факт, ассоциативная связь с которым 
придаёт дополнительную художественную окра-
ску имени. Сегодня конвенциональная норма пе-
ревода состоит в переносе имён собственных из 
языка оригинала на язык перевода методом 
транскрибирования. Только такой вид трансфор-
мации поможет сохранить заложенный в имени 
потенциал формирования этнической канвы ху-
дожественного полотна.  Как видим, рекоменда-
ции Дж. Толкина совпадают с современной кон-
цепцией перевода ономастики. Любопытно про-
иллюстрировать данный метод на примере назва-
ний народов, животных и мифических существ 
Среднеземья.  

В легендарном лесу Lothlorien - Лотлориен 
 жило четыре народа: Ents, Elves, Dwarves, Men. 
Название которых следует сохранить. 

Народ Elves – Эльфы - самый древний и высо-
коцивилизованный народ в Среднеземье. Ents – 
Энты с др. англ. переводится «великаны». 
Dwarves – Гномы, живущие в тёмных пещерах. 
Men – Люди, с царственными имена, которые им 
достались по праву за смелость и умение побеж-
дать: Faramir - Фарамир, Elendil - Элендил, 
Aragorn – Арагорн, Boromir – Боромир.  

Не исключено, что Дж. Толкин некоторые 
имена заимствовал из славянских языков. Так его 
Боромир похоже на славянское имя Боримир (ср. 
Борислав, Борис, Любомир). С ним созвучно Фа-
рамир. Но звука [F] в славянских языках не было. 

Придуманные Дж. Толкином Orcs – Орки - 
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жестокие воины двух видов, из страны Mordor – 
Мордор и города Isengard – Изенгард. Ср. англ. 
murder «убийство;  убивать». Если Isengard про-
честь как Айзенгард – получится нем. Айзен 
«Eisen»  «железо + гард из слав. град «город». 
Этот компонент часто встречался в названиях 
древнерусских городов. 

Способ транскрипции со внутритекстовым 
комментарием (в речи персонажей) прослеживае-
тся в легенде о южном звере. Дж. Толкин  сохра-
нил устаревшую форму слова Elephant - «слон» - 
Oliphaunt. В словаре Уебстера (Vol. 1, 1958: 830) 
представлены Elephuant и Oliphant.  

Хоббитскую фамилию Took – Тук и имена ро-
да Туков передают по звучанию, в соответствии с 
правилами языка перевода, например, Paladin - 
Паладин, Peregrin – Перегрин, Adelard - Аделард. 
Для Европы эти имена значимы.   

В толковом словаре русского языка С. И. 
Ожегова (2001: 489) имя Паладин означает ры-
царь, преданный своему государю или даме в 
средневековой Европе. Имя Перегрин производ-
ное от Пилигрим, то есть паломник, путешест-
венник-богомолец (там же 2001: 517). Ср. англ. 
peregrin (e) – «чужеземный». Имя Adelard созву-
чно с Ab`elard – именем учёного монаха, извест-
ного своим эпистолярным романом с Элоизой.       

Некоторые переводоведы, в частности, Н. К. 
Гарбовский [5], предлагают сделать смысловой 
перевод. Но смысловой перевод, т. е. раскрытие 
внутренней формы имени, редко бывает удач-
ным. Не стоит забывать тот факт, который упо-
минался ранее: сам Дж. Толкин в своих рекомен-
дациях, наряду с сохранением многих имён, так-
же разрешил экспериментировать с переводом по 
смыслу некоторых названий. 

Примерами того, как неверный перевод одно-
го только имени может нарушить всю идейную 
канву, являются следующие:  

В. Муравьёв интерпретировал слово Hobbit 
как сочетание частей слов ho(mo) - «человек» и 
(ra)bbit – «кролик» – отсюда не вяжущиеся с за-
мыслом автора переводы имён и топонимии хоб-
битов. По мнению других переводчиков, слово 
Hobbit имеет корни в древнеанглийском языке: 
Holbytla - «живущий в норах» - гротескное изоб-
ражение англичан [5, c. 217]. 

Н. Рахманова, Н. Григорьева, В. Грушецкий 
(2005) интерпретировали название дома хоббита 
Бильбо Bag End как  сочетание слов Bag – «сум-
ка, мешок» и  End – «конец (мешка) или тупик» – 
отсюда  неточный перевод топонима – «Засум-
ки». По моему мнению, нарушается система имён 
данного народа, а также этническая и географи-

ческая канва. Создаётся впечатление дореволю-
ционной русской деревни, а не англоподобного 
Шира. Это слово, на мой взгляд, лучше передать 
методом транскрибирования с внутренним ком-
ментарием (в авторской речи) – Бэг-энд.  Также 
считает В. Муравьёв [8, c. 217]. 

Можно дискутировать по поводу передачи на 
язык перевода топонима Chetwood. Одни лингви-
сты считают, что название Chetwood состоит из 
двух самостоятельных слов, кельтского и англий-
ского, и оба они означают «лес». Чтобы Chetwood 
начал функционировать во вторичной номинации 
ярче, более самостоятельно, они в этом слове 
предложили оставить кельтскую часть Chet без 
изменения, т. е. протранскрибировать, и перевес-
ти лишь wood. В представлении данной группы 
лингвистов – это Четский лес. Другие тоже со-
гласны, что слово Chetwood состоит из кельтско-
го Chet и английского wood. Таким образом, «Ле-
сной лес», масло масляное. Поэтому склоняются  
к методу транскрибирования без комментариев – 
Четвуд.   

Можно пойти дальше и найти подобный ка-
ламбур в антропонимах. Дж. Толкин достаточно 
часто использовал приём сталкивания сходных 
по значению корней разных языков. Например, 
фамилия Sackville-Baggins. По мнению, самого 
Дж. Толкина Sackville-Baggins английская фами-
лия, более аристократичная, чем Baggins, потому 
что двойная. Для комического впечатления он их 
соединил. Н. Рахманова, Н. Григорьева, В. Гру-
шецкий (2005: 214) перевели это по смыслу: Sack 
– «мешок, куль» и Bag – «сумка». Чтобы не допу-
стить масла масляного они создали Дерикуль-
Сумниксы. Удивительно, как быстро куда-то по-
девалась аристократичность фамилии, и на её ме-
сто пришла «русская жадность» и провинциаль-
ная простота. И откуда не возьмись, появился 
компонент, дери (от глагола драть). 

Существует ещё один, не мене волнующий 
вопрос: как перевести Middle-earth – «Среднезе-
мье» или «Средиземье»? И к какой группе имён 
собственных (окказиональных или аллюзивных) 
оно относится? По словарю Уэбстера (Vol. 1, 
1958: 1555) Middle-earth – Archaic. The earth, re-
garded as situated between the upper and lower re-
gions or as occupying the center of the universe. 
«Земля, расположенная между верхними и более 
низкими областями или занимающая центр все-
ленной». Это изменённое средневековое «middel-
erde», происходящее от древнеанглийского «mid-
dangeard». Значит, - Средняя Земля. Если ссы-
латься на утверждения Дж. Толкина в руководст-
ве по переводу имён собственных из «Властелина 
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колец» (http://lib.ru/TOLKIEN/nametranslation.txt): 
Middle-earth – реальная страна, а не какая-то осо-
бая земля, мир, или «планета», как часто предпо-
лагают. В прологе, в самом повествовании Дж. 
Толкин пояснял, что действие происходит в этом 
мире и под теми же самыми небесами, которые 
мы видим теперь. Это - земли, населённые эль-
фами и людьми, которые лежат между Западным 
морем и Далёким востоком. Таким образом, на-
звание страны лучше перевести - Среднеземье. 

Слово Средиземье дало бы ассоциацию со 
Средиземным морем и со Средиземноморьем – 
странами с мягким климатом и вечнозелёной рас-
тительностью. 

Как видим, существует нескончаемый поток 
вопросов по методам перевода имён собственных 
в трилогии «Властелин колец» Дж. Толкина. Да и 
сам Дж. Толкин пересмотрел бы на данный мо-
мент свою концепцию. 

А. Грин в русской литературе рассматривался 
как романтик, прежде всего. Поэтому «налёт не-
русскости» не мешал восприятию русским чита-
телям его героев как своих. Вот почему такой по-
пулярностью пользовалась его Ассоль, а название 
романа «Алые паруса» нашло вторичную жизнь в 
названиях кафе, магазинов, обществ.  

Литературовед К.Зелинский ещё в 30-е годы 
очень удачно назвал созданную А. Грином стра-
ну  Гринландией. В. Вихров подчёркивал, что пи-
сатель создавал свою страну воображения «по за-
конам искусства». Он «определил её географиче-
ские очертания, дал ей сияющие моря, по крутым 
волнам пустил белоснежные корабли с алыми па-
русами, обозначил берега, поставил гавани и на-
полнил их людским кипением». Сам писатель ве-
рил в созданную им страну. Многие друзья А. 
Грина поражались точности гриновской геогра-
фии. «Однажды, когда я высказал какие-то сом-
нения по поводу способности Грина представить 
себе свою воображаемую страну в одном и том 
же виде, - вспоминает Э. Арнольди, - он вдруг ре-
зко повернулся ко мне… и очень серьёзным то-
ном сказал: - Хочешь, я тебе сейчас расскажу, как 
пройти из Зурбагана в… - и он назвал какое-то 
место, знакомое по его произведениям, не помню, 
какое именно. 

И А. Грин стал спокойно, не спеша, объяснять 
мне, как объясняют хорошо знакомую дорогу 
другому, собирающемуся по ней идти. Он упо-
минал о поворотах, подъёмах, развилках, указы-
вая на ориентирующие предметы, вроде группы 
деревьев, бросающихся в глаза строений и т. п.» 
(Арнольди 1963: 178 – 179).  

Неудивительно, что художники составили ка-

рту Гринландии, которая украшает дом-музей пи-
сателя в Крыму (Зинин 1979: 317). У Дж. Толкина 
тоже есть карта Среднеземья, на которую нанесе-
ны топонимы, принадлежащие представителям 
разных народностей. Вполне понятно, что они 
составлены на разных языках, отражают картину 
мира их создателей, и их следует интерпретиро-
вать строго исходя из концепции Дж. Толкина 
относительно того или иного народа Среднеземья. 
То же самое касается и всевозможных антропо-
нимов. Карта - обязательный атрибутов жанра 
«фэнтези» и один из гарантов «подлинности» 
придуманного мира.  

Но если согласиться, что есть страна с загадо-
чным названием Гринландия, то хотелось бы ве-
рить, что люди, существующие в ней, тоже наде-
лены необычными именами. Писатель не мог 
быть непоследовательным и дать людям необыч-
ной страны самые обычные, нейтральные имена.  
Но не мог   А. Грин допустить и другую край-
ность – стать на путь заимствования имён нерус-
ской антропонимической системы, например ан-
глийской, немецкой или французской. Тогда это 
было бы привязано к какой-то конкретной стране, 
а не стране его мечтаний. 

Можно сказать, что в антропонимии Гринлан-
дии доминируют имена экзотические, часто по-
хожие на английские, французские, греческие, 
немецкие, иной раз не имеющие чёткой ассоциа-
ции с каким-либо иностранным языком. Сравни-
те псевдоним автора Грин с его фамилией Грине-
вский, переводящий славянские ассоциации в ан-
глийские. Один из критиков не так давно «дога-
дался», что писатель укоротил свою фамилию 
для того, чтобы она звучала на «заграничный» 
лад. Грин объяснял происхождение своего псев-
донима по-другому. «Грин!» - так коротко окли-
кали ребята Гриневского в школе. «Грин-блин» - 
была одна из его детских кличек (Вихров. Грин, 
1965: 3 – 36). 

Антропонимия А. Грина неоднородна. Не все 
личные имена героев относятся к антропонимии, 
созданной им самим. Небольшую группу личных 
имён составляют антропонимы пародийные. На-
пример, в рассказе «Всадник без головы» имена 
героев образованы по известным моделям немец-
кой антропонимии с добавлением русских суф-
фиксов: Валентин Муттеркин (нем. Mutter – 
«мать», то есть нечто вроде Мамочкин); герр 
Карл-фон-Шванциг (ср. нем. Schwanz – «хвост», 
то есть нечто вроде Хвостов); герр Франц-фон-
Кухен (нем. Kuchen – «пироженое, торт»); горо-
жанин Эзельсон (от нем. Esel – «осёл»).  

В рассказе «Трагедия плоскогорья Суан» по-
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ложительного героя Тинга жена ласково называла 
Тингушка с русским суффиксом. Другая группа 
антропонимов в этом рассказе, образована по кон-
трасту: горожанин Блюм (от нем. Blume – «цве-
ток») - этим романтичным именем зовётся убий-
ца.  

В реалистических рассказах А. Грина можно 
выделить немногочисленную группу антропони-
мов, образованных по созвучию: мещанка Тихо-
нова (Тихие будни).  

В ранних рассказах (начал публиковаться с 
1906г.) А. Грина используются обыкновенные 
русские имена и фамилии. Неудивительно, что 
значительная часть фамилий его героев образо-
вана от личных имён: солдат Алёхин (История 
одного убийства), революционерка Борисова 
(Апельсины). В основном фамилии несут свою 
прямую функцию – служат для идентификации 
личности и выделения лица из многих. И осталь-
ные фамилии героев ранних рассказов А. Грина 
не выделяются необычностью. Фамилии, образо-
ванные не от личных имён, также стилистически 
нейтральны: мужик Бабылин (Гаранька и его 
сын), рядовой Банников (История одного убийст-
ва) и др. В редких случаях А. Грин даёт героям 
своих ранних реалистических рассказов личные 
имена. Иногда имя-кличка является основной ан-
тропонимической единицей именования лица. 
Особенно это характерно для революционеров, 
которые в целях конспирации известны были то-
лько под партийными кличками. Таковы Ганс 
(Ночь), Геник (В Италию), Валентин (Ночь), Ва-
лерьян (Карантин) и др.  

В некоторых случаях, но их единицы и не они 
характеризуют индивидуальную манеру писате-
ля, можно пойти по пути поисков прототипов. 
Имя Варнава сейчас выделяется необычностью 
своего звучания. Но когда А. Грин писал рассказ 
«Капитан Дюк» (1915 г.), имя это имело злобод-
невный смысл. Тобольский архиепископ Варна-
ва, сосланный Синодом за всякого рода уголов-
ные деяния, с помощью всесильного временщика 
      Г. Распутина появился в Петербурге. Об этой 
скандальной истории оповестили газеты. Поп Ва-
рнава стал «знаменитым». А. Грин воспользовал-
ся реальным именем и так назвал шельмоватого 
проповедника в своём рассказе (Зинин, 1979: 318 
– 322, 324). Вообще А. Грин очень показателен в 
этом отношении: чем реалистичнее произведе-
ние, тем реальнее и ближе к русской действите-
льности имена его героев, названия городов и 
улиц. Олицетворённый ветер в рассказе «Путе-
шественник Уы-Фью-Эой» зовётся этим ни на 
что не похожим именем, напоминающим свист 

ветра [17 с. 31]. 
Этимологизировать антропонимы А. Грина 

невозможно традиционными методами, так как 
он создавал антропонимы, почти не обращая 
внимания на нарицательное значение имяобра-
зующих основ и более опираясь на их звучание. 

Можно наметить несколько способов созда-
ния личных имён в произведениях А. Грина. Ре-
же всего, имя как бы случайно вводится в текст. 
Здесь А. Грин использует имена, уже известные в 
литературе по произведениям других писателей, 
или исторически реальные имена, несущие опре-
делённые коннотации для русского читателя, на-
пример, путешественник Геральд Беринг (Гнев 
отца), солдат Бирон (Ночью и днём), композитор 
Растрелли (Искатель приключений), преступник 
Шамполион (Рене), капитан Брамс (Отравленный 
остров), штурман Томас Гарвей (Бегущая по вол-
нам), писатель Коломб (Повесть, оконченная бла-
годаря пуле).  

В реальной жизни Витус Беринг или Иван 
Иванович, как его звали на Руси - капитан-
командор, первый русский мореплаватель, име-
нем которого назван пролив, отделяющий Азию 
от Америки; Эрнест Иоганн Бирон - второй сын 
Карла Бирона. Он являлся в Россию с неосущест-
вившимся желанием поступить в камер-юнкеры. 
Для достижения цели прибег к обычному при 
всех дворах тогдашнего времени средству – к 
"подкопам", клевете. С переездом в Россию на-
чинается для Бирона счастливая эпоха, достави-
вшая ему богатство и славу. В 1730 году 24 апре-
ля он получает должность обер-камергера, кото-
рая сразу поставила Бирона выше сенаторов. В 
том же году он был награжден Александровской 
и Андреевской лентами и возведен императором 
Карлом VI в графское достоинство римской им-
перии. Новою наградою, выпавшею на долю Би-
рона и его рода от милостивой императрицы, бы-
ло возведение его в звание владетельного кур-
ляндского герцога; Карло Бартоломео Растрелли 
-  художник-итальянц, трудившийся в России; 
Шамполион Жан Франсуа - французский фило-
лог, археолог. Разработал основные принципы 
дешифровки древнеегипетского иероглифическо-
го письма; Иоганнес Брамс - немецкий компози-
тор; Уильям Гарвей – английский врач, физиолог 
и эмбриолог. 

Назовём имена А. Грина, взятые из литератур-
ных источников – из религиозных: богач Авель 
Хоггей (Пропавшее солнце), хозяин ресторана 
Адам Кишлот (Дорога никуда), Лазарь Норман 
(Золотая цепь); из русской и зарубежной художе-
ственной литературы: любовница Виолетта (Три 
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похождения Эхмы), Алиса (Блистающий мир), 
богач Гектор Каваз (Бегущая по волнам), слуга 
Гораций, (Бегущая по волнам), мать-финка Ге-
ртруда (Возвращение), банкир Собакевич 
(Ива), красавица Кармен (Жизнь Гнора), нача-
льник тюрьмы Пинкертон (Бродяга и началь-
ник тюрьмы). 

Литературоведы отмечают начало условнос-
ти уже в ранних рассказах    А. Грина, где опи-
сываемые события вполне реальны и соверша-
ются на русской почве. В рассказе «Сто вёрст 
по реке» (1912 г.) условны только личные име-
на героев: девушки Гели и сбежавшего из-под 
стражи Нока, да город Зурбаган. Всё остальное 
реально: плавание по тихой реке, которая по 
описанию очень похожа на Северную Двину 
или Пинегу, или Вятку; бытовые зарисовки го-
ворят о том, что действие протекает на севере 
России; расстояние измеряется русской мерой – 
вёрстами, а не милями, деньги – рублями, а не 
фунтами, рыбак пьёт водку, а не виски (Зинин 
1979: 321 – 323). 

В более поздних рассказах А. Грин по цен-
зурным соображениям стремительно переходит 
от русских реалистических имён и фамилий, 
названий населённых пунктов к не-нашим реа-
лиям, благо романтизм XIX в. способствовал 
созданию условных поэтических имён. Те, кто 
более внимательно читал произведения А. Гри-
на, понимали, что за странными именами стоит 
русская реальность, в описываемых фактах есть 
больше истины, чем выдумки. Вспоминает Э. 
Арнольди (1971: 280): «Меня поражало, что ге-
рои Грина, носившие несуществующие, но, не-
сомненно, иностранные имена, были не такие, 
как герои известных мне зарубежных авторов. 
Несмотря на экзотичность, в них было что-то 
смутное, но явственно ощутимое русское. За 
Гнорами, Ноками, Медирами нередко скрыва-
лись какие-то свои, знакомые и понятные люди, 
в которых просвечивались черты Иванов, Васи-
льев».  

В романтических произведениях А. Грина 
основную часть имён составляют те, где на пе-
рвое место выдвигалось звучание. Достаточно 
сослаться на замечания Н. Н. Грин (1971: 332 – 
333, 339): «Для Александра Степановича в 
имени человека было важно музыкальное 
ощущение. В придуманном, необычно звуча-
щем имени для него всегда таится  внутренний 
образ человека. В Ялте А. Грин случайно уви-
дел коттедж с вывеской «Вилла Молли». Он за-
помнил имя, так как ему понравилось его зву-
чание, и скоро читатель встретил героинь Мол-

ли Варрен (Золотая цепь) и Молли Флекаган 
(Легенда о Фергюссоне)». 

На мой взгляд, очень интересна история во-
зникновения названия романа «Дорога никуда». 
А. Грин писал очередной роман, но не мог 
определиться с его названием. В 1926 г. в Мос-
кве, на выставке английской гравюры, была 
представлена работа Джона Гринвуда (1885 г.) 
«Дорога никуда». Она подсказала А. Грину на-
звание и один из эпизодов романа «На теневой 
стороне», над которым он тогда работал. 

Не менее интересен тот факт, что в 1927 го-
ду А. Грин писал, что Ассоль и Грей вместе с 
остальными полюбившимися читателю героями 
отправились на корабле в Средиземное море. 
Процитирую А. Грина (Т. 5, 1965: 472): «В ап-
реле 1927 года в Феодосию пришёл парусник 
капитана Дюка – «Марианна», и я уже уговори-
лся с ним о поездке на этом судне до Мессины, 
откуда имел уже телеграмму от капитана Грея, 
сообщавшую, что его судно «Секрет» будет 
ожидать меня для выполнения нашей общей за-
теи: посещение Зурбагана, Лиса, Сан-Риоля, 
Покета и иных мест, где произошли события, 
описанные мною в книгах «Алые паруса», «Зо-
лотая цепь», «Блистающий мир» и прочие». 
Этого не могло быть на самом деле, так как Со-
ветский Союз в те годы был «на замке», но тем 
не мене, мы верим автору, читая произведения 
А. Грина,  верим в псевдореальную страну Гри-
нландию, которой нет, и не может быть ни на 
одном глобусе мира, а в страну Среднеземье 
Дж. Толкина не верим.  

Подводя итоги всему сказанному, подчеркну: 
даже ни на что не похожие имена у позднего 
А. С. Грина остаются в антропонимическом ря-
ду, и удерживает их там не столько форма самих 
имён, сколько окружение в тексте: глаголы, свя-
занные с человеческой деятельностью, прилага-
тельные, характеризующие людей и т. д. Все это 
подтверждает, что «реально» - романтическая 
страна Гринландия имеет место быть. 

А работающий в жанре фэнтази Дж. Р. Р. 
Толкин, для того чтобы создаваемый им мир 
был похож на реальный, наполняет его массой 
псевдореальных деталей, заставляя читателя 
поверить, что всё так и есть. Для его псевдоре-
ального мира особенно нужна топонимия, как 
нужны и названия народов, населяющих этот 
мир. Но, несмотря на это, имена существуют 
сами по себе, герои живут сами по себе и собы-
тия развиваются тоже сами по себе. И в созна-
нии читателя создаётся  лишь иллюзия подлин-
ности произведения.  
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Elena Kokorina  
ONOMASTIC WORLD OF MIDDLE-EARTH AND GRINLANDI.  
(PROPER NAMES IN WORKS BY J. TOLKIEN AND A. GRIN.)  

The Article deals with proper names in the works by two writers: J. Tolkien and A. Grin. Any writer, 
creating a novel or fiction constructs the world for his persons to. This world is not identical to the real 
one even in the most realistic books. 

In mysterious Grinlandi people are called unusual names, which often resemlee English, French, 
Greek and some other foreign names. Still are names. A Grin makes his readers believe that the romantic 
country Grinlandi exists indeed.  

Fantastic works J. R. R.Tolkien remain pseudo-real in spite of many details, forced at making the 
reader everything described is true to fact. To achieve that J. Tolkien invents many fantastic place-names 
and names of races inhabiting this unreal world as well as personal names. But still the reader is not con-
vinced in the reality of events. 
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СПОСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В УКРАЇНСЬКІЙ 
НЕОФІЦІЙНІЙ СИСТЕМІ НАЗИВАННЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 

ХХ СТ.  (НА МАТЕРІАЛІ СПІВАНОК-ХРОНІК) 
Понад три десятиліття тому відомий українсь-

кий ономаст М.Худаш, визначаючи джерела до-
слідження української історичної антропонімії, 
з-поміж інших виокремив історичну пісенну та 
епічну творчість народу [11, с.32]. Попри те, що 
найважливішим з усіх джерел було названо пи-
семні пам’ятки, зауважимо, що й фольклорні тек-
сти цілком реально можуть прислужитися укра-
їнській історичній антропоніміці. Сьогодні як су-
часну, так й історичну неофіційну систему на-
йменування українців опрацьовано доволі фраг-
ментарно і представлено в поодиноких розвідках, 
виконаних на матеріалі різних історичних зрізів 
та територіальних обширів: ми не маємо ані пов-
ного набору глосаріїв, що зафіксували б зразки 
живомовної системи називання українців мину-
лих століть з усіх регіонів України, ані повноцін-
них зібрань діалектних текстів, що якомога по-
вніше фіксували б оніми з різних етнографічних 
теренів.  

Отож, за відсутності або недостатньої кількос-
ті неупереджених і незаангажованих записів  іс-
торичної ономастики, зокрема неофіційної сис-
теми найменування, вважаємо за можливе звер-
нутись до фольклорних джерел. Незважаючи на 
текстові трансформації (ім’я у фольклорному те-
ксті, як і будь-якому іншому, є його елементом, а 
тому підпорядковане його законам), фольклорний 
матеріал є доволі надійним джерелом фактажу 
для ономастики. Функціонування власної назви у 
фольклорному тексті суттєво відрізняється від 
функціонування тексту художньої літератури, 
оскільки різною є природа фольклорної мови та 
мови художньої літератури [3; 4]. Попри закони 
поетики тексту (а поетика фольклорного тексту 
на противагу тексту художньої літератури теж, до 
речі, має свої особливості) ім’я у фольклорі за-
знає трансформацій у чітко визначених межах – 
неофіційна система найменування. Слушним ви-
дається нам міркування відомого російського фо-
льклориста В.Проппа про те, що фольклор гене-
тично пов’язаний не з літературою, а з мовою, 
“яка теж ніким не вигадана. Він виникає і зміню-
ється закономірно та незалежно від волі людей” 
[7, с.175]. Отже, виходячи з таких засад, вважає-

мо, що фольклорний ономастикон засвідчує ос-
новні тенденції розвитку та функціонування на-
ціональної системи називання загалом. Зрештою, 
аналіз нашого матеріалу підтвердить або спрос-
тує цю тезу. Очевидно, реальність чи ірреальність 
фольклорного оніма варіюється від жанру до жа-
нру: ми не наполягаємо на вивченні реального 
ономастикону за, наприклад, казковими наймену-
ваннями, хоча й вони засвідчують певні тенденції, 
характерні для української живомовного ономас-
тикону [2], але, гадаємо, пісенний фольклор, зок-
рема певні його жанри, потребують пильної уваги 
з цього приводу. 

До того ж, на відміну від писемних пам’яток, 
фольклорні записи мають кілька переваг. Так, на-
приклад, аналізуючи писані джерела, дослідник 
стикається з проблемами їх графіки й орфографії 
(на українському історичному матеріалі їх вирі-
шення інколи доволі складне), з помилками дру-
ку, запису. Останнє нерідко було спричинене 
тим, що писарі-іноземці або ті, які навчались гра-
моті нерідною мовою, свідомо чи несвідомо де-
формували власні назви: латинізували, полонізу-
вали, румунізували, перекручували за російським 
зразком тощо. На фольклорному матеріалі подіб-
ні проблеми зведено до мінімуму. Зрештою, фо-
льклорні записи існують переважно в кількох ва-
ріантах, зіставлення яких допомагає встановити 
істину. Під час вивчення антропонімії на матеріа-
лі усної народної творчості відпадає проблема 
розмежування своїх і чужих особових назв (що є 
однією з умов вивчення документально засвідче-
них антропонімів), тому що фольклорний текст 
сам розмежовує “своє” і “чуже” різноманітними 
засобами, зокрема й на ономастичному матеріалі. 

Гадаємо, цей перелік можна було б продовжи-
ти, але однозначно: при дослідженні української 
історичної антропонімії, попри писемні пам’ятки 
(зауважимо, більшість з яких укладено в межах 
різних імперій, тому система найменувань у них 
до певної міри була уніфікована відповідно до 
потреб і вимог офіційної системи називання ти-
тульної в імперії нації), варто звертатись до фоль-
клорних джерел. 

Зрозуміло, що чим більшою є концентрація 
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власних назв у текстах і чим більшою кількістю 
варіантів вони представлені, тим ціннішим є таке 
джерело для вивчення історичної антропонімії. 
Так, досліджуючи особові імена, засвідчені обря-
довою пісенністю, ми з’ясували, що фольклорний 
матеріал (приблизно 5 тисяч текстів) фіксує  
близько 25% репертуару особових імен українців. 
А варіативність найуживанішої п’ятірки чолові-
чих та жіночих особових назв коливається у ме-
жах відповідно 37-20 і 62-16 варіантів [4, с.16]. 
Для порівняння, у словнику “Власні імена лю-
дей” Н.Дзятківської та Л.Скрипник до імені Іван 
подано 36 варіантів, до імені Ганна – 56. Очевид-
но, із залученням усього пісенного матеріалу, зо-
крема коломийкового, насиченість якого іменами 
просто вражає, ці показники були б ще вищими. 

Щодо інших класів антропонімів, то фолькло-
рні тексти фіксують їх менше, що спричинене 
особливостями комунікації в межах фольклорно-
го тексту). Проте існують жанри, які частково по-
рушують цю загальну тенденцію: йдеться про 
співанки-хроніки. 

Один з наймолодших жанрів у системі пісен-
ної епіки, різновид історичних пісень, вони вра-
жають насиченістю онімами загалом й антропо-
німами зокрема. Так, з 240 текстів збірки “Співан-
ки-хроніки (новини)”, 12-ої книги із серії “Украї-
нська народна творчість”, близько 220 фіксують 
власні назви і майже 170 текстів – антропоніми 
(це відповідно 91% і 71% від загальної кількості 
творів). Помножує кількість імен, ужитих в них, 
називання в зачині імені особи, про яку йтиметь-
ся та одна з відмінних жанрових ознак співанок-
хронік – вказівка на авторство (з опрацьованих 
нами текстів особове ім’я та прізвище автора вка-
зано у 17 текстах, тобто в 10% творів). Щодо ре-
пертуару особових імен, то згаданих 170 текстів 
засвідчують 43 чоловічих імені. 110 співанок 
(тобто 65%) фіксують прізвища, прізвиська, спад-
кові вуличні назви та різноманітні деривати від 
прізвищ. Це доволі високий показник – навіть 
споріднені зі співанками-хроніками інші ліро-
епічні жанри (історичні пісні та балади) не послу-
говуються згаданими вище класами антропонімів 
так активно. Зумовлено це особливостями цього 
різновиду ліро-епіки (йдемо за класифікацією 
жанрів, запропонованою авторами одного з 
останніх посібників з української словесності) 
[5]. У співанках-хроніках викладено драматичні 
події історичного й побутового характеру (заува-
жимо, дійсні історичні факти й побутові події) з 
точною вказівкою конкретних деталей, справжніх 
імен їх учасників, топографії подій і т.ін. [1, с.12].  
Йдеться переважно про трагічні життєві випадки 

й події, безпосередні свідки й сучасники яких і 
стають першою слухацькою аудиторією, тому 
народний співець зобов’язаний знати не тільки 
суть події, а й усі її подробиці [1, с.16]. Майже 
синхронно відтворюючи конкретну подію чи ви-
падок, їх творці прагнуть до певної документаль-
ності, достовірності,  індивідуальної характерис-
тики героя. Індивідуалізація тут зводиться найча-
стіше до розгорненого біографізму героя (фіксації 
його справжнього імені, детального опису його 
тяжкого життя) [1, с.18-19] тощо. Таким чином, у 
центрі співанок-хронік опиняються конкретні по-
дії, а отже, й конкретні люди з цілком реальними 
іменами. 

Важливим є й те, що це один з наймолодших 
жанрів у системі пісенної епіки українського фо-
льклору. Дослідники вважають, що час їх по-
стання – кінець XVIII ст., час розквіту XІХ – 
ХХ ст. Прізвища українців Карпатського регіону 
(саме тут записано більше 70% текстів – Гуцуль-
щина є їх територіальним епіцентром), як і інших 
народів, що населяли тоді Австро-Угорщину, бу-
ло закріплено спеціальним декретом австрійсько-
го цісаря Йосифа ІІ від 1 листопада 1780 року, 13 
листопада 1814 року Франц І підписав ще одне 
розпорядження, яким було заборонено змінювати 
прізвище без вагомих мотивів та дозволу держав-
них властей. 72 аналізованих нами тексти (майже 
половина) записано в ХХ ст., з них більше 50 
(тобто майже третина від усього) – у 1960-
1970-х рр., а 40 текстів (майже чверть від усіх спі-
ванок-хронік, що фіксують антропоніми) не лише 
записано, а й складено в другій половині ХХ ст. 
Отож, можемо сміливо говорити, що на час запи-
су переважної кількості пісень офіційна система 
найменування українців була остаточно сформо-
вана. 

Щодо способів іменування героя фольклорний 
текст керується, по-перше, комунікативними та 
ідентифікаційними потребами конкретної ситуа-
ції, по-друге, узусом. 

Для фольклорного тексту загалом одним з 
найуживаніших способів називання є однолексем-
ний, що зумовлено особливістю комунікації в йо-
го межах, оскільки денотатами фольклорних оні-
мів є особи, добре відомі в певному комунікатив-
ному середовищі. У межах цього способу найу-
живанішим засобом не лише найменування, а й 
ідентифікації є власне особове ім’я. Із 170 текстів 
з антропонімами 164 (тобто понад 96%) послуго-
вуються особовими іменами. Виступають засвід-
чені антропоніми як у повній (народно-
розмовній, а не канонічній) формі, так і числен-
них варіантах. Наприклад, імена Юрій та Микола 
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– у 16, Михайло – 9, Іван, Василь – 8, Семен, Сте-
пан, Федір – 7, Дмитро – 6 варіантах тощо, з-по-
між яких цікавими є діалектні та застарілі форми. 

Серед регіональних варіантів, функціонування 
яких за словником І.Трійняка обмежене Закарпат-
ською, Івано-Франківською, Львівською та Черні-
вецькою областями, нами виявлено такі варіанти 
імен : Базилько; Лукєн; Коць, Коцько; Місько; 
Стефан, Стефанцьо, Штефан, Штефанко; Та-
насійко. А також усічені вокативи  Васи (Василь), 
Семе (Семен), характерні для іменника Гуцуль-
щини.  

З-поміж застарілих форм цікавими є назви 
Ілак, Йосифина, Лесенятко, Прокопей, Юрина, 
Юрча, Яцуник. У словнику І.Трійняка вони зафік-
совані як такі, що взяті з фольклорних джерел, 
тобто в живомовній системі називання середини 
ХХ ст. вже не функціонували. Усі згадані варіан-
ти, окрім Йосифина та Юрина, утворені суфікса-
ми, які в сучасній антропонімії, завдяки своій пат-
ронімічній функції, творять у Східних Карпатах 
прізвища. Ще три варіанти Лесюк, Юрук і Юрчу-
ча у словнику І Трійняка нами не виявлено. 
Утворені вони суфіксами, які в ХІХ ст., на думку 
В.Сімовича, уже не заховались як живі для тво-
рення особових імен [8, с.3]. 

Називання королів, цісарів у співанках-
хроніках відбувається лише на ім’я (цісар Франц-
Йосиф, варіант Йосиф; цар Никола; Фердинанд), 
що є відбитком як живомовної, так й офіційної 
традицій. А от стосовно інших відомих осіб, то в 
текстах трапляються найменування і Олекса, і 
Довбуш, і Олекса Довбуш (антропонімоформулу 
вжито в контексті “Я, Олекса Довбуш”, що є ви-
разно засобом якомога точнішої ідентифікації 
особи), Лукин, Кобилиця і Лукин Кобилиця, найу-
живанішими серед яких виявились прізвища. По-
рівняймо: Довбуш – 44 вживання, Олекса, Олек-
сик – 7, Кобилиця – 12, Лукин – 2. Для ХХ ст. ха-
рактерним є те, що прізвище стає насамперед ін-
дивідуальним знаком, а вже потім ідентифікато-
ром сім’ї. Незважаючи на те, що у фольклорному 
тексті, як і в народно-побутовій системі називан-
ня загалом, завжди вагомішою антропоодиницею 
було і є особове ім’я, а прізвище виступає тільки 
як додатковий компонент найменування, особли-
во коли в комунікативному полі опиняються дві 
особи з однаковими іменами (наприклад, “Дмит-
ро, що також він Дрислоком звався”), у певних 
жанрах, зокрема співанках-хроніках, прізвище як 
індивідуальний знак певної історичної особи стає 
вагомішим. Окрім того, як ми вже згадували, бі-
льшість текстів – це записи другої половини 
ХХ ст. і вони засвідчують певний процес у живо-

мовному називанні людини, коли центр онімної 
ваги (до певної міри під впливом офіційного на-
зивання) змістився з імені на прізвище. Проте за-
уважимо, і в записах другої половини ХІХ ст. – 
початку ХХ ст. доволі частим є вживання лише 
прізвищ або їхніх рівноцінних замінників у не-
офіційному мовленні спадкових вуличних назв на 
позначення як головних, так і другорядних героїв 
(співанки “Про Туманюків і Семена Футюка”, 
“Про Штолюка”, “Про жаб’ївського війта та 
Дмитреюка”, “Про Николайка” – записи кінця 
ХІХ ст.). Серед аналізованої групи антропонімів 
вирізняються прізвища у формі множини для по-
значення кількох (чи усіх) членів родини: Мочер-
наки, Туманюки, Задорожні, Кулимнюки  та ін.  

Про появу прізвищ спершу у представників 
аристократії, шляхти, їх тривале на час запису 
співанок-хронік функціонування (загальновідо-
мий в ономастиці факт) свідчить те, що в аналізо-
ваних нами текстах представників влади пойме-
новано лише прізвищем, прізвиськом або вулич-
ною спадковою назвою з майже обов’язковим 
додатковим апелятивним позначення пан, війт, 
капітан тощо, які не вжито хіба що при повтор-
ному використанні антропонімів в тексті: пан Ба-
рандик, пан Гірлічка (Гердлічка), пан Ромашкан, 
пан Каштан, пан Джурджуван, пан Потоцький, 
пан Ревуський, пан Грабовський, пан Дмитерчук, 
капітан Добжанський, війт Сірий та ін. Не ви-
ключено, що серед них трапляються й неофіційні 
прізвищеві назви, радше спадкові вуличні на-
йменування, які в живомовній антропонімії ціл-
ковито заступили офіційні найменування. Але бі-
льшість з них (про що свідчать примітки до текс-
тів), наприклад Футюк, Штолюк, Дмитреюк, – 
офіційні назви. Отож, уже в другій половині 
ХІХ ст. на Гуцульщині в народно-побутовій сис-
темі називання функціонували антропонімні зна-
ки, що набули граматично стабільного вигляду, 
пережили процес онімізації і були спільними для 
всіх представників родини, принаймні чоловічої 
статі. 

Поряд із особовим іменем прізвище у текстах 
співанок-хронік є індивідуальним знаком. У пісні 
про Довбуша поряд з іменами Олекса, Олексик (7 
уживань), Довбуш  засвідчено понад 40 разів. 
Лук’яна Кобилицю тільки тричі названо Лукин 
Кобилиця, 1 раз Лукин і 9 разів Кобилиця. Проте 
зауважимо, коли співанки-хроніки втрачають пев-
ною мірою стиль хронікерського повіствування, 
переорієнтовуються на естетичне переживання, 
ліричний струмінь стає відчутнішим, а епічність 
набуває певного узагальнення, у таких текстах 
прізвища та деривати від них трапляються рідко 
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або взагалі відсутні. Так, наприклад, співанка 
“Про Івана та Оленьку” присвячена трагічній за-
гибелі двох закоханих у 1939 році, імена яких 
дійшли до нас: Іван Бойко та Оля Андрухович, – 
але їхні прізвища жодного разу не названо в текс-
ті, коли особові імена вжито у 4-5 варіантах (Іва-
нко, Йванко, Іванечко, Йванечко; Оля, Оленька, 
Олюнька, Олюнечка, Олюненька). Саме особове 
ім’я з його здатністю творити різноманітні гіпо-
користичні варіанти було й залишається основ-
ним у системі називання фольклорного тексту, 
як, зрештою, і в народно-побутовому називанні 
загалом.  

Коли ідентифікаційна ефективність особового 
імені виявляється недостатньою, фольклорний 
текст звертається до інших способів і моделей на-
зивання, які щедро черпає у живомовному нази-
ванні. Серед однолексемних засобів це згадані 
вже нами прізвища, а також прізвиська, сімейно-
родові іменування, посесивні деривати. Щодо 
прізвиськ, то вони, оскільки є емоційно наванта-
женими, стилістично заангажованими, з огляду 
на жанрову специфіку співанок-хронік вжива-
ються доволі рідко. Використовуються лише ті з 
них, які, по суті, стали повними замінниками 
офіційного прізвища в народно-побутовому мов-
ленні, індивідуальними знаками особи. Тільки за-
вдяки приміткам, у яких вказано справжнє прі-
звище фольклорного персонажа, дізнаємось, що 
вони прізвиська. Наприклад, пан Каштан у житті 
був війтом Андрієм Кундаком, війт Юріштан – 
Юрком Павличком, Білан – Біланюком Михайлом, 
Любимець – Любимовим, Юра Юзенчук – Соло-
мійчуком” [9] тощо. Можливо, деякі з них – це 
сімейно-родові (спадкові) іменування. 

Загальновідомим є той факт, що різниця у 
способі називання може бути зумовлена віком і 
сімейним статусом людини. Серед однолексем-
них назв у текстах співанок-хронік для називання 
осіб чоловічої статі різного віку функціонують 
прізвища або спадкові вуличні найменування, у 
яких диференційовано план вираження залежно 
від вікової належності носія оніма: Туман – його 
сини Туманюки, батько Довган – син Довганюк, 
батько Мирон – сини Миронюки, - що є давньою 
рисою, певно, усіх слов’янських мов. У нашому 
випадку іменування сина твориться від прізвище-
вого знака батька за допомогою патронімного 
суфікса -ук (-юк), який на Гуцульщині в ХVІІІ ст. 
належав до найпродуктивніших. Два з наведених 
антропонімів: Туманюк і Миронюк, судячи з при-
міток, є офіційними прізвищами. Перше з них за-
фіксоване текстом кінця ХІХ ст. про події 
ХVІІІ ст., друге – текстом кінця 60-х рр. ХХ ст 

про подію 50-х ХХ ст. Попри таку різницю в часі 
народно-побутова система називання засвідчує 
вже реліктову, по суті, в другій половині ХХ ст. 
рису української антропонімії – творення назв, 
що зв’язують різні генерації одного роду.  

Аналізовані нами тексти зафіксували також 
явище депатронімізації, яке сучасні дослідники 
вважають характерним тією чи іншою мірою для 
всіх теренів України, насамперед для західноук-
раїнської історичної антропонімії [6, с.41]. Плас-
туняка (справжнє прізвище) в тексті названо 
Пластун, Дмитреюка – Дмитрей, Боліджука – 
Боліга (Буліга), Гордійчука – Гордій, Біланюка – 
Білан. Хоча два останні, можливо, – відпрізвище-
ві прізвиська. Так, у співанці “Про жаб’ївського 
війта Дмитреюка” співається: “Набігає до Боліги 
та й зачєв казати, що я хочу на Дмитрея комі-
сію дати” [9, с.288]. 

Дволексемні антропонімоформули, один з 
найуживаніших способів визначення особи в пи-
саних пам’ятках ХVІ-ХVІІІ ст., продуктивні і в 
текстах співанок-хронік. Так, на позначення осо-
би чоловічої статі вжито близько півтора сотні 
дволексемних найменувань. Найуживанішою зі 
150 дволексемних антропонімоформул виявилась 
модель з препозицією особового імені (модифі-
кації “особове ім’я + додаткова антрополексема” 
складають дві третини від загалу), яка, на думку 
мовознавців, є інваріантом для всіх без винятку 
слов’янських мов [6, с.60]. Гадаємо, це співвід-
ношення було б ще більшим на користь зазначе-
ної моделі, якби їхнє вживання не було зумовлене 
певними законами фольклорної поетики, ритмом 
та римою, наприклад: Ой кує ми зозулиця не весе-
ло, пишно, / Убив того ледіника Марусюків 
Дмитро [9, с.112]; А на панські цариночці отава 
зелена, / Підкликают у опришки Футюка Семена 
[9, с.99]. 

Із 60 антропнімоформул “прізвище + особове 
ім’я” 35 засвідчено текстами, складеними у 
50-60-х рр. ХХ ст., тобто тоді, коли офіційна фо-
рмула найменування (поширена в офіційному 
стилі форма називання особи, її тривалість в часі і 
вагомість у щоденному житті (школа, робота, за-
соби комунікації)) могла суттєво вплинути на 
живомовний антропонімікон. 

Ономасти вважають, що використання патро-
німа в ролі ідентифікувальної одиниці має дуже 
давню традицію [6, с.60]. Хочемо відзначити, що 
попри півторасотлітнє на час постання співанок-
хронік як жанру існування в українців офіційної 
системи називання, фольклорні тексти демонст-
рують вражаюче багатство у творенні прізвище-
вих посесивних дериватів. Більшість з них (бли-



Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 141 

зько 30) у фольклорних текстах ужито в складі 
антропонімоформул, або мішаних назв з аналіти-
чно вираженим патронімом. Проте нас цікавлять 
насамперед ті моделі, де друга лексема ще є пря-
мою назвою по батькові. Так, нами виявлено бі-
льше 10 таких прикладів. За спостереженнями 
М.Худаша, з ХІV ст. до початку ХІХ ст. “ у ме-
жах двочленних власне антропонімійних імену-
вань даний тип ідентифікації особи домінує або, 
інакше кажучи, має абсолютну перевагу над усі-
ма іншими належними сюди типами” [11, с.121]. 
В аналізованих текстах патронім у складі антро-
понімоформули не лише вказує на молодий вік 
особи і пов’язану з цим залежність від батька, а й 
допомагає встановити належність того чи того 
героя до певної родини, що для оповідача-автора 
співанки є важливим. Івана Крамарчука (форми з 
-ак, у ХХ ст. все  менше кваліфікують як патро-
німічні, а суфікс -ук/-юк/-чук втрачає свою посе-
сивність) удруге названо Іван Крамаруків. Дмит-
ра Марусяка (Марисюка) пойменовано Марусяків 
(Марусюків) Дмитро, Юру Довганюка – Юра Дов-
ганюків, братів Лащаків – Лащикові, Петиляка 
Юру – Юра Петиляків, Кабалюка Юру – Кабалів 
Юра, Чунтуляка Курила – Чунтуляків Курило, 
Йванка Крутаня – Іван Крутоняк. Наведені па-
ралельні ідентифікаційні структури варіантних 
моделей на -ів/-ук, -ів/-юк, -ів/-ак, -ів/-як, нуль зву-
ка/-як в офіційній системі називання можна було 
б потрактувати як ознаку юридичної неусталено-
сті антропонімійної системи українців цього пе-
ріоду, проте в живомовному антропоніміконі по-
треба якнайточніше ідентифікувати людину в 
кожній конкретній ситуації створює умови для 
паралельного функціонування різних способів 
найменування, їх збереження, певну часову кон-
сервацію навіть найархаїчніших з них. 

Окрім того, аналізований матеріал сигналізує 
ще про одну рису народно-побутового називання. 
Посесивні форми на -ів в антропоніміконі Гуцуль-
щини, на відміну від патронімів на -ак, -ук, ужито 
тільки в складі антропонімоформул, у яких при-
кладів елімінації особового імені нами не виявле-
но. Отже, поряд з уже реліктовими в антропонімії 
Гуцульщини на час функціонування співанок-
хронік патронімними суфіксами -ак, -ук, які проте 
доволі часто трапляються тут у прізвищах та спа-
дкових вуличних назвах, посесиви на -ів функці-
онують доволі активно і рідко (усього один раз) 
засвідчені як однолексемний спосіб називання. 
Вважаємо, на теренах Гуцульщини в народно-
розмовній системі називання вони виступали рів-
ноцінними замінниками посесивів на -ович/-евич. 
Їх активне функціонування як патронімів у на-

родному мовленні і було однією з причин того, 
що прийняті в сучасній офіційній антропонімії 
іменування за батьком на -ович/-евич не стали 
домінувальними в народно-побутовому наймену-
ванні українців, що зрештою не дало трилексем-
ній антропонімоформулі сформуватись як засобу 
ідентифікації в неофіційній системі називання 
українців, принаймні Гуцульщини. 

Отже, якщо, відштовхуючись від наведених 
вище фактів, звернутись до нині гаряче дискуто-
ваної проблеми “притаманності українцям три- 
чи двочленної антропонімоформули для офіцій-
ного найменування”, то хочемо зауважити: нерід-
ко подібні дискусії швидше вияскравлюють полі-
тичні, а не лінгвістичні уподобання дискутантів, 
бо офіційне називання, як відомо, – категорія 
права, а чия влада – того й право регулювати со-
ціально-правові відносини між громадянами в 
державі з допомогою чітко визначеного напов-
нення офіційної антропонімоформули. До кінця 
ХХ ст. українці не мали змоги випрацювати ту 
антропонімоформулу в офіційній сфері наймену-
вання, яка б була підпорядкована лише законам 
власної мови. Отож, нині нам залишається тільки 
спостерігати за тим, як співіснують в сучасній 
офіційній сфері називання дво- і тричленна ант-
ропонімоформули і на чию користь, коли і в якій 
комунікативній ситуації схиляється шалька тере-
зів. Проте хотіли б усе-таки звернути увагу на 
один принциповий момент: будь-яка офіційна си-
стема називання формується в надрах народно-
побутової системи, де протягом століть у резуль-
таті живого процесу прізвищетворення та різних 
способів антропонімної ідентифікації було ви-
працювано раціональні та, гадаємо, ідеальні для 
української системи найменування антропострук-
тури. 

Стосовно інших способів ідентифікації особи 
в текстах співанок-хронік, то поряд із домінува-
льною простою антропонімоформулою (дволек-
семною) складні (3-4-компонентні) засвідчено 
доволі рідко: трапились нам трилексемні антро-
понімоформули “особове ім’я + патронім + пат-
ронім” (Гаврила Пігулового Микола)  на позна-
чення Миколи Пігуляка та “особове ім’я + прі-
звище + відтопонімне означення”, виражене ана-
літично (Іван Потяк із Бистриня родом; Василь з 
Мариничів; Іван Петиляк з Буковини), “особове 
ім’я + патронім + відтопонімне означення” (за 
Миколу із Полум’їв за Семенового). 

Фіксують аналізовані тексти й описові назви, 
за М.Худашем мішані, або антропонімійно-
апелятивні: Марків брат, Дашкевичів син, Андріїв 
брат, Ступарів онука, Йванів син, син Іллюків, 
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зять Миронів, Борканів синовець, Никола син 
Сквирчуків, Юришин коханець, Семенові синочки 
та коваль з Княжівського, тета з вуйком з Та-
тарова. На нашому матеріалі виразно переважа-
ють іменування особи за її відношенням до іншої 
особи, але в більшості випадків по лінії спорід-
нення або свояцтва, тому невід’ємним компонен-
том у них є наявність апелятивів син, брат, донеч-
ка тощо, які вказують на лінію спорідненості. Як 
бачимо, більшість з них утворено одним з найдав-
ніших виразників родинної спадковості – посеси-
вним формантом –ів. Два останніх з наведених 
вище прикладів – це опис за місцем проживання 
або походження іменованого у формі приймен-
никової конструкції. Ці мішані назви, на відміну 
від подібних найменувань, зафіксованих у писем-
них пам’ятках української мови ХІV – ХІХ ст. 
(див. працю М.Худаша) [11], які там доволі різ-
норідні й різноманітні, є однотипними і нечис-
ленними. 

Підсумовуючи розгляд способів ідентифікації 
особи за текстами співанок-хронік, зауважимо, 

основними в народно-побутовій системі на-
йменування українців і в ХХ ст. залишаються 
особові імена, проте під впливом офіційної сис-
теми в чоловічій підсистемі все активніше фігу-
рує прізвище або його рівноцінний замінник у си-
стемі живомовного називання – спадкова вулична 
назва. Пісенні тексти доволі активно послугову-
ються дволексемними антропонімоформулами 
(особове ім’я + прізвище, особове ім’я + спадкова 
вулична назва, особове ім’я + патронім). Остання 
з них, як і антропонімійно-апелятивні назви, 
найактивніше послуговується патронімами на –ів, 
що функціонують у записах і ХІХ, і ХХ ст. як 
прямі назви по батькові. 

Отже, живомовна система називання, засвід-
чена співанками-хроніками, є відображенням не 
лише сучасних фольклорним текстам процесів 
назвотворення, а й тих, які сягають глибини кіль-
ка, а то й кількадесят сотень років і вже нині по-
трактовані як певні історичні віхи розвитку укра-
їнської або й слов’янської ономастичної системи 
загалом. 
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Natalia Kolesnyk 
WAYS OF IDENTIFYING A PERSON IN UKRAINIAN UNOFFICIAL NAMING 

SYSTEM IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH — FIRST HALF OF THE 
TWENTIETH CENTURIES: MEN (BASED ON POPULAR SONGS-CHRONICLES) 
An attempt was made to substantiate the expediency of use of folklore works for studies of real ono-

mastics, in particular historical anthroponymy. The analysis of proper names used in popular songs-
chronicles demonstrated that folklore anthroponymicon is a reflection of the main tendencies of person 
identification in popular system of naming of Ukrainians. 
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ПОВТОР ИМЕНИ КАК ПРИЕМ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЙ 
ПОЭТИКИ ОНИМОВ 

Выбирая имя для персонажа, автор может 
использовать проприальные единицы из широ-
кого историко-культурного контекста, конст-
руировать новые онимы, ориентируясь на сло-
жившиеся в узусе языковые модели, а также 
заимствовать имена из своих собственных про-
изведений. В творчестве многих русских писа-
телей XIX-XX вв. (А. Пушкин, Л. Толстой, 
Ф. Достоевский, В. Набоков и др.) есть повторы 
в стилистике и тематике, которые “работают” 
не только в рамках одного произведения, но и в 
совокупности текстов, представляющих все ли-
тературное наследие автора. Объединяющими 
звеньями между произведениями одного писа-
теля могут быть повторяющиеся (так называе-
мые сквозные) темы, мотивы, ситуации, образы, 
связанные с мигрирующими из текста в текст 
собственными именами. Одной из важных за-
дач изучения поэтики онимов является анализ 
таких проприальных единиц, до настоящего 
времени не становившихся предметом специ-
ального исследования.  

Существование повторяющихся имен в 
творчестве многих авторов свидетельствует о 
необходимости создания нового подхода в по-
этонимологии. Очевидно, что такие поэтонимы 
должны изучаться не только в контексте одного 
произведения, но и в контексте совокупного 
творчества писателя, включающем все художе-
ственные тексты, литературную критику, ста-
тьи, письма и под. (в случае двуязычного твор-
чества В. Набокова – все русскоязычные и анг-
лоязычные произведения, авторские и автори-
зованные переводы), то есть в комплексном 
тексте. Такой подход позволит проследить 
внутренние интертекстуальные связи между 
несколькими произведениями одного автора, 
объяснить авторские интенции, касающиеся 
повторного употребления имени в новом про-
изведении, описать поступательное развитие 
изобразительно-содержательной сферы поэто-
нимов (поэтонимогенез) в комплексном тексте 
и под.  

Некоторые поэтонимы, использованные ав-
тором в каком-либо тексте и употребленные 
повторно в его последующем произведении, 

могут быть обозначены как репродуктивные 
имена (ср.: репродукция – 1) воспроизведение; 
3) псих. воспроизведение удержанного в памяти 
[13, с.605]).  

Принадлежность поэтонима к репродуктив-
ному имени устанавливается, прежде всего, на 
фонетическом уровне, поскольку звуковое то-
ждество производящего и вторичного онимов 
является основным показателем воспроизведе-
ния. Вторым условием становится “опознание” 
объекта (референта), который уже существует в 
одном произведении писателя и появляется по-
вторно в новом тексте. Процесс опознания за-
ключается в сопоставлении перфичного и вто-
ричного референтов, названных одним и тем же 
именем в пространстве двух или нескольких 
произведений. Читатель способен распознать 
повторившийся поэтоним, установив иденти-
фикацию или дифференциацию объектов. 
Идентификация референта, прогнозируемая 
тождеством звуковой формы, эксплицируется 
только благодаря контексту. Вне контекста не-
возможно установить и различие референтов, 
поскольку именно в контексте осуществляется 
опознание. Таким образом, следующим этапом 
является выявление минимального контекста 
поэтонима1, благодаря которому эксплицирует-
ся либо соотнесенность одного и того имени с 
одним и тем же референтом, перенесенным ав-
тором из предыдущего текста в последующий 
(идентификация), либо соотнесенность произ-
водящего и вторичного поэтонима с разными 
объектами (дифференциация). В последнем 
случае поэтоним не может быть назван репро-
дуктивным, поскольку в повторившемся имени 
воспроизведена только звуковая оболочка пер-
вичного онима.  

Идентификация объектов свидетельствует о 
сходном семантическом наполнении произво-
дящего и репродуктивного имени. Содержа-
тельная информация, аккумулированная в пер-
вичном поэтониме, транспортируется в новое 
произведение, адекватное прочтение которого 
                                                           
1 Минимальным контекстом поэтонима мы называем ту часть 
онимного “окружения”, которая необходима и достаточна для 
выявления репродуктивного компонента. 
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возможно только с учетом “припоминания” се-
мантики поэтонима-источника. Все референт-
ные, коннотативные, аллюзийные и т.д. семы, 
накопленные производящим онимом, хранятся 
в памяти читателя. Одна или многие семы ак-
туализируются в последующем тексте: зало-
женное в имени-источнике содержание может 
воспроизводиться, интенсифицироваться, до-
полняться новыми коннотемами, трансформи-
роваться и под. Таким образом, функциями ре-
продуктивного онима являются мнемоническая 
(напоминания) и кумулятивная (накопления), 
последняя из которых основана не на суммации 
сем, а на их взаимодействии. Являясь вторич-
ным именем, репродуктивный поэтоним, как 
правило, обладает большей смысловой насы-
щенностью в сравнении с онимом, впервые ис-
пользованным писателем. Принципиально важ-
но то, что репродуктивные имена одновремен-
но актуализируют интертекстуальные связи 
других образных средств, характерных для 
идиостиля писателя.  

По нашему мнению, термин репродуктивное 
имя наиболее точно отражает характер иссле-
дуемого явления, поскольку указывает на вос-
произведение в поэтониме звуковой стороны и 
содержательной информации производящего 
онима. 

Репродуктивные имена активно использу-
ются в цикле произведений одного автора (три-
логии «Детство», «Отрочество», «Юность» 
Л. Толстого; «Детство», «В людях», «Мои уни-
верситеты» М. Горького и т.д.). Появление ре-
продуктивных поэтонимов в каждой после-
дующей части цикла обусловлено общностью 
персонажей – действующих лиц всего цикла2. 
Опознание референтов, названных одним и тем 
же именем в пространстве нескольких произве-
дений цикла, заведомо несложно для читателя, 
настроенного на “встречу” с известными ему 
персонажами. Так, например, в первой части 
трилогии Л. Толстого «Детство» существует 
позиция “представления” персонажа и нарече-
ния его именем: “Володя старше меня; а я 
меньше всех: оттого он меня и мучит” [14, 
с.41]; “<…>перед роялем сидела черномазень-
кая моя сестрица Любочка <…> Подле нее впо-
луоборот сидела Марья Ивановна в чепце с ро-
зовыми лентами <…>”; “ – Постойте на минут-
ку, Мими, – сказала maman Марье Ивановне с 
                                                           
2 Циклом считают “группу произведений, сознательно 
объединенных автором по жанровому, тематическому, 
идейному принципу или общностью персонажей” [12, Т.8, 
стлб.398-399]. 

улыбкой, – ничего не слышно” [14, с.47]; “Он 
<…> горячился и с жаром толковал что-то при-
казчику Якову Михайлову<…>” [14, с.48]; 
“<…>вот и Мими с Любочкой и Катенькой 
(Катенька – двенадцатилетняя дочь Ми-
ми)<…>” [14, с.55].  

Первая фраза повести «Отрочество» вводит 
в сюжетное действие уже известных читателю 
героев «Детства»: “Снова поданы два экипажа 
к крыльцу петровского дома: один – карета, в 
которую садятся Мими, Катенька, Любочка, 
горничная и сам приказчик Яков, на козлах; 
другой – бричка, в которой едем мы с Володей 
и недавно взятый с оброка лакей Василий” [15, 
c.140]. Новым персонажем здесь является толь-
ко лакей Василий, имя которого впервые упо-
минается в приведенном контексте. Показате-
лем идентификации референтов, носящих име-
на Володя, Мими, Яков, Любочка, Катенька, 
становится отсутствие “представления” героев 
– действующих лиц предшествующей части 
трилогии.  

За исключением имени Василий, все антро-
поэтонимы содержат “свернутую” информацию 
о референтах, поэтому не могут быть аникони-
ческими, то есть иметь нулевую образность. В 
повести «Отрочество» накопления в семантику 
репродуктивных имен значительны, поскольку 
многие главные и второстепенные персонажи 
«Детства» (Володя, Катенька, Любочка, Мими 
и т.д.) сохраняют свой “статус” в последующем 
произведении. Следует отметить и “возвраты в 
прошлое” героев «Отрочества», которые отсы-
лают читателя к событиям, изложенным в пер-
вой повести. Контекстуальные отсылки к по-
вести «Детство» обусловлены потребностью 
воспоминания героя о каком-либо событии. 
Так, в разговоре с Катенькой Николенька упо-
минает о бале в “день ангела” бабушки: “ – Да 
вот жалко, что вас не было; гостей было про-
пасть, человек тысяча, музыка, генералы, и я 
танцевал…” [15, с.151], описанию которого по-
священо несколько глав повести «Детство». 
Такие “возвраты в прошлое”, избыточные для 
установления соответствия между референта-
ми, образуют внутреннюю интертекстуальную 
взаимосвязь между произведениями 
Л. Толстого. 

Главным героем романов Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» яв-
ляется Остап Бендер – единственный персонаж, 
который участвует в сюжетном действии двух 
произведений. “Представление” персонажа и 
наречение его именем в «Двенадцати стульях» 
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происходит неодновременно: “В половине две-
надцатого с северо-запада, со стороны деревни 
Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек 
лет двадцати восьми” [4, с.33]. Последующие 
обозначения героя также носят безонимный 
описательный характер: “пешеход”, “продавец 
астролябии”, “молодой человек”, “веселый мо-
лодой человек”, “гость”, “великий комбинатор” 
[4, с.34-36]. И только после того как Остап Бен-
дер обосновывается в дворницкой, авторы на-
зывают его имя: «Звали молодого человека Ос-
тап Бендер. Из своей биографии он обычно со-
общал только одну подробность: “Мой папа, – 
говорил он, – был турецко-подданный”» [4, 
с.36].  

Аналогичным образом персонаж вводится в 
сюжетное действие «Золотого теленка»: “Гра-
жданин в фуражке с белым верхом<…> несо-
мненно принадлежал к большей и лучшей час-
ти человечества. Он двигался по улицам города 
Арбатова пешком, со снисходительным любо-
пытством озираясь по сторонам<…> Город, 
видимо, ничем не поразил пешехода в арти-
стической фуражке” [5, с.305-306]. В после-
дующих контекстах герой обозначен как “пе-
шеход” и “приезжий” [5, с.306-307]. Ряд оним-
ных и безымянных наименований “выстраива-
ется” вокруг имени героя революции Шмидта, 
сыном которого называет себя персонаж, реко-
мендуясь председателю исполкома: “Я сын 
лейтенанта Шмидта”, Николай Шмидт [5, 
с.308-309]. В разговоре Бендера и Балаганова с 
председателем использованы следующие реля-
тивные номинации: “сын черноморского героя”, 
“сын героя”, “сын товарища Шмидта”, “пер-
вый сын лейтенанта Шмидта”, “первый сын”, 
“брат Коля”, “неугомонный брат”, “братец” 
[5, с.309-311]. Имя Остап Бендер появляется в 
контексте знакомства мнимых детей лейтенан-
та, счастливо избежавших возмездия: “А теперь 
давайте познакомимся. Как-никак – мы братья, 
а родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер” 
[5, с.312]. Разумеется, сходные ситуации введе-
ния персонажа в текст, представленные в «Две-
надцати стульях» и «Золотом теленке», непод-
ражаемый юмор героя, его жульническая вы-
думка (родство с лейтенантом Шмидтом), а 
также фоновые знания читателей в большей 
или меньшей мере способствуют опознанию, 
однако до воспроизведения звукового комплек-
са Остап Бендер идентификация референта 
может быть только предположительной. Про-
цесс опознания осложняет также игра с читате-
лем, которого авторы намеренно вводят в за-

блуждение, сообщая о смерти Остапа Бендера. 
Так, в предисловии к «Золотому теленку» Ильф 
и Петров отсылают читателя к финальной сце-
не «Двенадцати стульев» («Он /Ипполит Мат-
веевич Воробьянинов – Э.К./ приблизился к из-
головью и, далеко отставив руку с бритвой, изо 
всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло 
Остапа, сейчас же выдернул бритву и отскочил 
к стене<…> “Что это за лужа? – подумал Ип-
полит Матвеевич. – Да, да, кровь… Товарищ 
Бендер скончался”» [4, с.294]), объясняя “ре-
альные обстоятельства” смерти Остапа Бенде-
ра: “<…>мы рассказывали даже о крупной ссо-
ре, возникшей по следующему поводу: убить 
ли героя романа “12 стульев” Остапа Бендера 
или оставить в живых? Не забывали упомянуть 
о том, что участь героя решилась жребием. В 
сахарницу были положены две бумажки, на од-
ной из которых дрожащей рукой был изобра-
жен череп и две куриные косточки. Вынулся 
череп – и через полчаса великого комбинатора 
не стало. Он был прирезан бритвой” [5, с.300]. 

Процесс опознания осуществляется благо-
даря “подключению” минимального контекста 
поэтонима Остап Бендер, который эксплици-
рует идентификацию референта, существующе-
го в пространстве двух произведений. Таким 
контекстом становится описание внешности 
персонажа с точки зрения Балаганова: “Перед 
ним сидел атлет с точным, словно выбитым на 
монете лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий 
белый шрам” [5, с.320]. “Хрупкий белый шрам” 
Бендера напоминает о событиях, изложенных в 
«Двенадцати стульях», а дальнейшее сообще-
ние Остапа “Был у меня папа, турецкий под-
данный, да и тот давно скончался в страшных 
судорогах” [5, с.320] актуализирует содержа-
тельную информацию, заложенную в поэтони-
ме-источнике: «И меня похоронят, Киса, пыш-
но, с оркестром, с речами, и на памятнике моем 
будет высечено: “Здесь лежит известный теп-
лотехник и истребитель Остап-Сулейман-
Берта-Мария Бендербей, отец которого был ту-
рецко-подданным и умер, не оставив сыну сво-
ему Остапу-Сулейману ни малейшего наслед-
ства”» [4, с.257]. 

В тексте «Золотого теленка» есть множество 
“возвратов в прошлое”, избыточных для уста-
новления идентификации референта, но опре-
деляющих внутреннюю интертекстуальную 
связь «Двенадцати стульев» и «Золотого 
теленка». Маркером интертекстуальности явля-
ется повторяющийся контекстуальный сино-
ним-заменитель имени Остап Бендер – “вели-
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кий комбинатор”: “За дело взялся великий 
комбинатор” [4, с.73]; “Речь великого комби-
натора вызвала среди слушателей различные 
чувства” [4, с.108]; “– Вы не в церкви, вас не 
обманут, – веско сказал великий комбинатор” 
[5, с.422]; “При этом великий комбинатор снова 
указал рукой на Корейко и описал ею давно за-
думанную эффектную дугу” [5, с.494] и др. 

К межтекстуальным средствам связи отно-
сятся повторяющиеся афористичные реплики 
Остапа Бендера: “Заседание продолжается!” [4, 
с.48, 57, 113]; “Лед тронулся, господа 
присяжные заседатели! Лед тронулся” [4, с.40, 
43, 79]; “Заседание продолжается зпт миллион 
поцелуев” [5, с.390]; “Лед тронулся тчк коман-
довать парадом буду я” [5, с.391]; “ – Заседание 
продолжается! – молвил Остап как ни в чем не 
бывало. – И, как видите, господа присяжные за-
седатели, лед тронулся” [5, с.494] и под. Инте-
ресно отметить, что любимое выражение Бен-
дера: “Лед тронулся!”, многократно используе-
мое героем в «Двенадцати стульях» и «Золотом 
теленке», неожиданно реализуется в финале 
«Золотого теленка», когда ограбленный погра-
ничниками Остап с ужасом “увидел на льду 
большую зеленую трещину. Ледяное плато, на 
котором он находился, качнулось и углом стало 
лезть под воду. 

 – Лед тронулся! – в ужасе закричал великий 
комбинатор. – Лед тронулся, господа присяж-
ные заседатели!” [5, с.606]. 

Контекстуальные намеки и отсылки к рома-
ну «Двенадцать стульев», воспроизводящие 
предысторию героя, появляются в речи Остапа 
Бендера: “Заметьте себе, Остап Бендер никого 
не убивал. Его убивали – это было” [5, с.321]; 
“Кстати, совсем забыл вам сказать: может быть, 
вы собираетесь меня зарезать? Так знайте – я 
против. И потом, меня уже один раз убивали. 
Был такой взбалмошный старик, из хорошей 
семьи, бывший предводитель дворянства, он же 
регистратор загса, Киса Воробьянинов. Мы с 
ним на паях искали счастья на сумму в сто 
пятьдесят тысяч рублей. И вот перед самым 
размежеванием добытой суммы глупый пред-
водитель полоснул меня бритвой по шее. Ах, 
как это было пошло, Корейко! Пошло и больно! 
Хирурги еле-еле спасли мою молодую жизнь, 
за что я им глубоко признателен” [5, с.561].  

Помимо краткого воспроизведения содер-
жания «Двенадцати стульев», приведенный 
контекст включает репродуктивное имя – Киса 
Воробьянинов. Главный герой «Двенадцати 
стульев» возникает в пространстве «Золотого 

теленка» в качестве упоминаемого лица. Ос-
новными функциями поэтонима Киса Воробья-
нинов становятся мнемоническая и кумулятив-
ная, которая связана с семантическими накоп-
лениями оценочного характера (“взбалмошный 
старик”, “пошлый поступок”). Кроме того, в 
контексте «Золотого теленка» использован еще 
один репродуктивный поэтоним, которым обо-
значено действующее лицо «Двенадцати стуль-
ев». Прочитав объявление о сдаче комнаты 
«<…>одинокому интеллигентному холостяку, 
Остап подумал: “Сейчас я, кажется, холост. 
Еще недавно старгородский загс прислал мне 
извещение о том, что брак мой с гражданкой 
Грицацуевой расторгнут по заявлению с ее сто-
роны и что мне присваивается добрачная фа-
милия О. Бендер”» [5, с.409]. Очевидно, в слу-
чае однократного повтора имени из предшест-
вующего произведения изменяется “статус” 
референта: чаще всего главный или второсте-
пенный герой произведения становится в по-
следующем тексте маргинальным персонажем 
или упоминаемым лицом. Единственное упо-
минание имени вдовы Грицацуевой обусловли-
вает емкое, но существенное “приращение” в 
семантику: не сумев вынести предательство 
своего “суслика”, Грицацуева все же подала на 
развод. Итак, репродуктивные онимы Киса Во-
робьянинов, Грицацуева “проявляют” внутрен-
нюю интертекстуальную взаимосвязь романов 
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

Изменение “статуса” референтов наблюда-
ется и в пушкинском «Евгении Онегине», кото-
рый начинается обращением к читателям: 

Друзья Людмилы и Руслана! 
С героем моего романа 
Без предисловий, сей же час 
Позвольте познакомить вас:  
Онегин, добрый мой приятель, 
Родился на брегах Невы,  
Где, может быть, родились вы 
Или блистали, мой читатель;  
[11, с.8]  
Аппелируя к читателям романтической по-

эмы «Руслан и Людмила», Пушкин называет 
имена ее главных персонажей в генетивной 
конструкции3. С точки зрения В.М. Калинкина, 
“Друзья Людмилы и Руслана!” является хре-
стоматийной ономастической перифразой, 
                                                           
3 Вслед за В.М. Калинкиным термином генетивные кон-
струкции мы обозначаем микроконтексты с поэтонимами, 
представляющие собой именное словосочетание с типич-
ным для него сочетанием существительного с родитель-
ным определительным имени собственного [6, с.252]. 
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имеющей в своем составе имя собственное, но 
отсылающей к понятию, обозначаемому в язы-
ке нарицательным именем [6, с.223]. Показа-
тельно, что апеллятивный компонент словосо-
четания замещает лексему “читатели”, т.е. 
“друзья” автора. Репродуктивные имена Руслан 
и Людмила, выступая в позиции онимных зави-
симых компонентов словосочетания, прежде 
всего, выполняют мнемоническую функцию. 
Включение этих имен в состав перифразы ис-
пользовано Пушкиным для обозначения своих 
читателей, то есть читателей, хорошо знакомых 
с творчеством поэта и высоко оценивающих 
это творчество. Таким образом, перифраза 
“Друзья Людмилы и Руслана!” должна прочи-
тываться как “читатели произведений Пушки-
на”. Содержание номинации подтверждается 
прямым обращением “мой читатель”, в котором 
актуализирована семантика принадлежности – 
“читатель моих произведений”. Отсюда – чуть 
ли не благоговейное отношение Пушкина к 
своим читателям, эксплицированное компли-
ментарным характером лексемы “блистали”, 
упоминанием о Петербурге как возможном 
едином для автора и читателя географическом 
пространстве и под.  

Небезынтересны также случаи использова-
ния безонимных номинаций описательного ха-
рактера, отсылающие к предшествующему 
произведению писателя. В контексте нового 
произведения имя персонажа сокрыто, но вос-
производится благодаря повторяющимся эле-
ментам контекста-источника. Сокрытие уже 
известного читателю имени встречается в ро-
мане Ф. Достоевского «Униженные и оскорб-
ленные». Николай Сергеич Ихменьев, его жена 
и дочь Наташа обсуждают персонажей и собы-
тия первого “сочинения” Ивана Петровича, ко-
торое по сути является романом «Бедные лю-
ди». Таким образом, рассказчик «Униженных и 
оскорбленных», сочинитель Иван Петрович 
становится посредником между автором – Дос-
тоевским и читателем. Выступая в роли рецен-
зента «Бедных людей», Старик Ихменьев дает 
следующую оценку “сочинению”: 
“<...>познается, что самый забитый, последний 
человек есть тоже человек и называется брат 
мой!” [2, с.35]. Описание безымянного героя: 
“маленький, забитый и даже глуповатый чи-
новник, у которого и пуговицы на вицмундире 
обсыпались” [2, с.35] вызывает в памяти чита-
теля образ Макара Девушкина. Приведенный 
контекст отсылает к нескольким эпизодам 
«Бедных людей». В письме к Вареньке Макар 

Девушкин рассказывает о своей робости в при-
сутствии: “Да уж натурально робеешь, когда 
сквозь одежду голые локти светятся да пуговки 
на ниточках болтаются. А у меня, как нарочно, 
все это было в таком беспорядке!” [1, с.369]. В 
одном из последующих писем Девушкин сооб-
щает о вызове к “его превосходительству” и 
произошедших неприятностях: “Моя пуговка – 
ну ее к бесу – пуговка, что висела у меня на ни-
точке – вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала 
(…), зазвенела, покатилась и прямо, так-таки 
прямо, проклятая, к стопам его превосходи-
тельства<…>Его превосходительство тотчас 
обратили внимание на фигуру мою и на мой 
костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале: я 
бросился ловить пуговку!<…>Нагнулся, хочу 
взять пуговку, – катается, вертится, не могу 
поймать, словом, и в отношении ловкости от-
личился<…>Вся репутация потеряна, весь че-
ловек пропал!” [1, с.394]. В соответствии с ав-
торской интенцией читатель должен идентифи-
цировать персонажа «Бедных людей» и героя 
вымышленного сочинения Ивана Петровича. 
Опознание имени Макар Девушкин происходит 
при сопоставлении первичного («Бедные лю-
ди») и вторичного контекстов («Униженные и 
оскорбленные»), в котором присутствуют об-
щие элементы. Сокрытие имени персонажа свя-
зано, как представляется, с проблемой припо-
минания и рекурсивного чтения. Цель Достоев-
ского – создать у читателей, знакомых с рома-
ном «Бедные люди», ощущение deja lu или же 
познакомить с этим произведением “непосвя-
щенных”. 

С точки зрения многих набоковистов, по-
втор является одним из самых значимых и час-
тотных приемов В. Набокова. Повторяющиеся 
темы, сюжеты, мотивы, образы из произведе-
ний писателя неоднократно изучались зару-
бежными и отечественными исследователями 
(П. Тамми, В. Старк, Н. Букс и др.). В русско-
язычных и англоязычных текстах Набокова об-
наружено множество повторных употреблений 
поэтонимов, выдуманных писателем: Алферов, 
Машенька («Машенька») в «Защите Лужина», 
Драйеры («Король, дама, валет») в «Камере об-
скура», Delalande (Делаланд), «Discours sur les 
ombres» («Трактат о тенях») из «Приглашения 
на казнь» в «Даре», Пнин («Пнин») в «Бледном 
огне», Джон Шейд («Бледный огонь») в «Аде», 
Себастьян Найт («Истинная жизнь Себастьяна 
Найта») в «Память, говори» и др.  

Главный герой романа «Пнин» – профессор 
русского языка в Уэйндельском университете 
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Тимофей Павлович Пнин – превращается в про-
ходного персонажа «Бледного огня». В ком-
ментариях Чарльза Кинбота к поэме Шейда он 
возникает дважды: в скрытом – безонимном и, 
позднее, фонетически явленном “облике”. 
Сперва преследующий Кинбота Градус вбегает 
в библиотеку, где “сидел за круглым столом и с 
иронической миной читал русскую книгу заго-
релый лысый профессор в гавайской рубашке” 
[7]. Возможность отождествления персонажа с 
главным героем «Пнина» возникает при оним-
ном обозначении: Градуса, листающего уни-
верситетский справочник, принимают за “ново-
го ассистента профессора Пнина” [7]. Повтор 
звукового комплекса Пнин предполагает поиск 
общих элементов семантики, которые позволят 
выявить “раздвоенность” референта. Эксплика-
тором становится первичный контекст, восста-
навливающий внешний облик главного героя: 
“Совершенно лысый, загорелый и гладко вы-
бритый<...>” [10, с.183]. Лексический повтор 
характеристических обозначений Пнина в 
«Бледном огне»: лысый, загорелый, профессор 
“проявляет” идентичность референта, сущест-
вующего в пространстве двух произведений. 
Своеобразное продолжение сюжетного дейст-
вия «Пнина» в последующем романе Набокова 
влечет за собой и развитие изобразительно-
содержательной сферы поэтонима Пнин, не ог-
раниченной контекстом одного романа, но ак-
туализируемой и дополненной в «Бледном ог-
не». По справедливому замечанию А. Зверева, 
из «Бледного огня» можно узнать, что грустные 
предчувствия Пнина, оставившего место пре-
подавателя и уезжающего в “никуда”, не оп-
равдались. Пнин появляется уже в новом стату-
се профессора, возглавляющего кафедру в дру-
гом университете. У него теперь постоянная 
должность, его загорелую лысину можно часто 
увидеть в читальном зале и даже собачка его 
раздобрела от довольства жизнью [3, с.374]. 

Репродуктивным именем является обоб-

щающая номинация Драйеры из «Камеры об-
скура». Фонетическая структура наименования 
воспроизводит фамилию главных действующих 
лиц романа «Король, дама, валет» Курта Драй-
ера и его жены Марты. Поэтоним повторяется 
в контексте «Камеры обскура» всего один раз, 
когда Кречмар обнаруживает в своем кабинете 
несколько распечатанных писем, среди кото-
рых есть и письмо от Драйеров: “Драйеры при-
глашают на бал” [8, с.21]. Соотнесенность по-
вторившегося в «Камере обскура» звукового 
комплекса с референтами, существующими в 
пространстве романа «Король, дама, валет», 
эксплицируется с учетом первичного контек-
ста, включающего эпизод “рождественский бал 
у Драйеров”, на котором присутствует много 
приглашенных [9, с.205]. Кроме того, пригла-
шение на бал, полученное Кречмаром, прочи-
тывается как свидетельство пародийной одно-
временности сюжетного действия двух хроно-
логически близких произведений Набокова.  

Итак, в соответствии с законами игры, в том 
числе игры с именами, многие герои Набокова 
получают право на жизнь в новых текстах, где 
продолжает развиваться старый сюжет, а пер-
сонажи, как правило, приобретает новый ста-
тус. Использование репродуктивных поэтони-
мов является одним из важнейших приемов иг-
ровой поэтики писателя. Вводя такие поэтони-
мы, Набоков создает своего (собственного) чи-
тателя, который должен быть знатоком и “по-
священным” в художественный мир всего 
творчества писателя. 

Таким образом, исследование поэтики ре-
продуктивных имен должно осуществляться в 
комплексном тексте, поскольку уже сущест-
вующие поэтонимы оказывают свое влияние на 
новое произведение, как бы “транспортируя” 
ранее аккумулированную образную энергию, и, 
в свою очередь, обогащают свою семантику в 
новом тексте. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТОНІМІВ У ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
Драматургія Лесі Українки, за визначенням 

С.М.Шаховського, – це своєрідний поетичний те-
атр, що містить у собі більше двадцяти творів, 
театр, пов'язаний з художньою практикою великої 
поетеси. Втім, дефініція "поетичний театр" повніс-
тю не розкриває цього видатного явища, адже театр 
Лесі можна назвати і соціальним, й інтелектуаль-
ним. Останнє десятиліття у творчості поетеси 
позначене справжнім злетом у драматургії. Почав-
ши свої перші кроки як драматург у 1896 році напи-
санням прозової драми "Блакитна троянда", Леся 
Українка поступово, але неухильно йде до опану-
вання цього нелегкого роду літератури, вчиться на 
вітчизняних і світових зразках і з 1911р., створи-
вши "Одержиму", неухильно йде до вершин 
своєї драматургії – до "Лісової пісні" й "Камінного 
господаря". Хронологічна амплітуда творів пись-
менниці – від її сучасності ("Блакитна троянда") 
до Вавілонського полону, тобто VI ст. до н.е. 
("Вавілонський полон", "На руїнах"), та навіть до 
XII ст. до н.е., коли відбувалась Троянська вій-
на ("Кассандра"). Територіально ж дія може 
локалізуватися в Європі – Україні ("Блакитна 
троянда", "Прощання", "Іфігенія в Тавріді", 
"Лісова пісня"), Росії (майже вся "Бояриня"), 
Древньому Римі ("В катакомбах", "Руфін і Пріс-
цілла", "Адвокат Мартіан"), Греції ("Орфеєве чу-
до", "Оргія"), Франції ("Три хвилини"), Іспанії 
("Камінний господар"), в Азії ("Одержима", "Ва-
вілонський полон", "На руїнах", "Кассандра", 
"Айша та Мохаммед", "На полі крові", "Йоган-
на, жінка Хусова"), в Африці ("В дому роботи, 
в країні неволі"), в Америці ("У пущі"). Власні 
назви усіх цих творів релевантні хронотопові та зна-
чною мірою створюють його. I при тому як літера-
турні оніми вони вщерть виповнені притаманною 
цьому лексичному шару художніх творів інформа-
цією та експресією. Але те, що вклала авторка у 
власну назву, прочитується адресатом із значними 
труднощами або й зовсім не прочитується.  

Зазначимо, що використані письменницею оніми, 
всупереч наявній у літературі думці, є не просто ней-
тральними номінаціями. Ономастичні пошуки Лесі 
Українки не обмежувалися тим, щоб дібрати, при-
міром, для драматичної поеми "У пущі" англомо-
вні оніми, а для драми "Камінний господар" – 
іспанські. Авторка майстерно віднаходила такі 

власні назви, які не лише виконують хроното-
пічні завдання, а водночас мають характеризуюче 
навантаження і містять виразні, хоч і не акцентова-
ні спеціально перегуки з сучасною їй українсь-
кою дійсністю. Це дає підстави для тверджен-
ня, що власні назви у драматичних творах Лесі 
Українки відіграють дуже вагому роль, і доскона-
ле розкриття змісту цих творів без урахунку функ-
цій власних назв є неможливим.  

Розпочинаючи свою драматургічну творчість, 
Леся Українка від багатьох речей відмовилась. Вона 
відмовилась від соціально-побутової драми, яка па-
нувала тоді в українському театрі. Уже перший її 
драматичний твір, "Блакитна троянда", був 
присвячений інтелігенції, а не селу, був психологіч-
ною, філософською драмою, а не драмою побуто-
вою [2, с.19]. Але повного вивільнення від дію-
чих канонів ще не настало. Драма була написана 
прозою, із збереженням багатьох усталених 
норм тогочасних драматичних творів, у тому числі 
– з широкою поіменованістю діючих та згадуваних 
осіб. У "Блакитній троянді" онімічно позначені 13 
дійових та згадуваних осіб (не рахуючи 15 осіб іс-
торичних), апелятивні ж позначення мають теж 13 
осіб, переважно згадуваних, з них двоє – лише по 
разу. У вступному списку "Дійові люди" ці пропор-
ції ще красномовніші – антропонімічно позначено 
10 осіб, а апелятивно – 5  [4]. 

У наступному драматичному творі, у діалозі 
"Прощання" Леся Українка від прози ще не від-
мовилась, а від антропонімічного позначення пе-
рсонажів – так. У творі єдиний топонім – і той 
має вигляд N. Авторка виважує номінаційну по-
тугу апелятивів та онімів, віддаючи на разі перева-
гу першим. Вона веде пошуки у галузі оказіона-
льної антропонімії, творить контекстуальні ан-
тропоніми, які протягом десятиліття залишаться 
найуживанішим способом позначення персонажів. 

У наступних драматичних творах, написаних 
уже віршованою мовою, узуальні оніми поступово 
повертаються у художній текст, але поетеса вико-
ристовує їх дуже ощадно. Оніми стають переважно 
назвами зображуваного та засобом зображення, а 
не позначеннями дійових осіб. Так, діалог "В дому 
роботи, в країні неволі" містить імена десятьох 
єгипетських богів, а всі персонажі там, і голо-
вні, і другорядні, номінуються апелятивно.  Втім, 
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поетеса з онімічними номінаціями експериментує, 
наділяючиними або тільки головних персонажів 
("Вавілонський полон", "На руїнах"), або тільки дру-
горядних ("Три хвилини", "В катакомбах"). Ан-
тропоніми можуть з'являтися спонтанно, за пе-
ребігом подій, при потребі, зовсім не фігурую-
чи в попередніх списках чи в технічних позна-
ченнях реплік персонажів. Леся Українка шлі-
фує, поглиблює, виважує і сам добір онімів (не 
тільки антропонімів), і їх розміщення в тексті та 
способи уведення в текст [1, с.18], і свою власну 
концепцію літературних онімів та їх викорис-
тання, яку вона, безперечно, виробила і якої до-
тримувалася, від твору до твору розвиваючи й 
розгортаючи її, але якої вона, на превеликий 
жаль для дослідників-ономастів, ніде експліци-
тно, розгорнуто не виклала.  

Суть цієї концепції, особливо на початку драма-
тургічного шляху Лесі Українки, – в ощадному ви-
користанні власних назв. Зразу після написання 
"Блакитної троянди" ця ощадність була макси-
мальною, а потім потроху відступала. Оніми все 
більше переконували поетесу в своїй художній ва-
гомості, аж поки десь у 1907р., у "Кассандрі", одер-
жали повну перемогу. Відтоді наповнення ономасти-
чного простору драматичних творів Лесі Українки 
істотно змінилось, широко включивши узуальні 
власні назви. Характерною у цьому відношенні є 
документально засвідчена історія створення дра-
матичної поеми "У пущі", яка в першому варіа-
нті (1897), у період онімійної ощадності, мала 
тільки апелятивні номінації, серед яких головна 
була винесена в заголовок: "Скульптор". Остаточ-
ний же варіант, створений у 1909р., після утвер-
дження онімів у драмах поетеси, увесь переповне-
ний власними назвами. В ініціальному спискові 
"Діячі" тут названо 24 особи, а з них онімічно – 21. 

Два періоди драматургічної творчості Лесі 
Українки, чітко розмежовані з ономастичного 
погляду, з точки зору використання власних назв 
становлять єдність, якщо розглядати їх з позицій 
адекватності, гармонійності побудови ономастич-
ного простору кожного твору. Добре відчутно, 
що кожна номінація – апелятивна чи онімічна – 
добирається, виважується, оцінюється. Малю-
ючи видатні, небуденні характери, поетеса тяжіє 
і до незвичних назв (але таких, що не порушують 
законів адекватності). Дуже характерним є в 
цьому відношенні онімічне оснащення драма-
тичної сцени "Одержима" (Міріам, Месія, Йо-
ганна). Зображуючи в своїх драматичних творах 
переважно позаукраїнський простір і минулі чи дав-
номинулі часи, Леся Українка створює такі номіна-
ційні сюжети, що: 1) несуперечливо відповідають 

зображуваному місцю й часові; 2) є зрозумілими й 
легко сприйнятними читачами чи глядачами;       
3) поєднують апелятивні та онімічні одиниці в 
єдине гармонійне, вишукано побудоване ціле;   
4) несуть у собі вагомий експресивний заряд, ви-
ражений фонетично (Тірца – звук різкий, ніби 
б'є на сполох; Елеазар – джерельна ніжність і чи-
стота, а водночас – джерельна нестримність), асо-
ціативно ("куколка з льону" – як Пилип з конопель), 
етимологічно (Анціллодея – "раба божа"), навіть по-
зиційно (раб-гебрей, але неофіт-раб), не кажучи 
вже про контекстуальні, адгерентні засоби. 

Драматична творчість Лесі Українки 1907-
1913 рр., не була, з точки зору використання влас-
них назв, однорідною. Скоріше навпаки, це був пе-
ріод інтенсивної динаміки, надзвичайно швидкого 
зростання інтересу авторки до власних назв, пі-
знання та майстерного використання їх виразових 
спроможностей. Ліна Костенко назвала свою дуже 
змістовну статтю про драматургію Лесі Українки 
"Поет, що ішов сходами гігантів". Ці сходи гі-
гантів були у всьому – і в побудові ономастично-
го простору теж. У статті є разючі слова: "Вона пи-
сала в трьох вимірах – у вимірі сучасних їй про-
блем, у глибину їх історичних аналогій і в перспек-
тиву їх проекцій на майбутнє. Як це було можливо 
– то вже четвертий вимір. Вимір її геніальності" [3, 
с.54]. 

Ось ці виміри – усі чотири – все виразніше ви-
кристалізовувалися в ономастиці Лесі Українки 
від драми до драми. Кожна з них має свої оно-
мастичні знахідки, ономастичні осягнення і оно-
мастичну неповторність. I при всьому тому в кож-
ному наступному творі ономастична потуга – 
незалежно від місця і часу дії – зростає. Гадає-
мо, що в "Оргії" вона стала найбільшою, хоч ця 
остання Лесина драматична поема у лесезнавстві 
якоюсь мірою відійшла в тінь таких шедеврів, як 
"Лісова пісня" та "Камінний господар". 

Виразна тяга до онімійного екзотизму, хара-
ктерна ще для епохи онімійної ощадності, збері-
гається у Лесі Українки протягом усієї творчості, 
бо вона сприяє осягненню більшої "глибини істо-
ричних аналогій". Але цей екзотизм трансформу-
ється, набуває вишуканіших форм і додаткового 
навантаження, зокрема з'являється перегук онімів, 
що стосуються так чи так пов'язаних образів – Ге-
лена і Гелен ("Кассандра"), Хілон і Федон ("Ор-
гія") тощо, оніми вводяться у контрастні контекс-
ти, аж до розвитку їх контекстуальної антонімії – 
Айша і Хадіджа ("Айша та Мохаммед"), Севілья і 
Мадрід ("Камінний господар"), Еллада і Рим з 
похідною опозицією Еллада і Греція ("Оргія") та 
ін., зростає й урозмаїтнюється експресивне напов-
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нення онімів. 
Гармонія ономастичного простору твору, взірцем 

якої може слугувати "Лісова пісня", де узуальне й 
контекстуальне, онімічні позначення доброго і зло-
го, міфічних істот і людей сполучаються в чудесну 
симфонію, поєднується поетесою з "алгеброю". Вище 
неодноразово відзначалося тяжіння Лесі Українки 
до ономастичної симетрії, що найвиразніше прояв-
ляється в розмаїтих пропорціях та кількісних збігах 
– по 13 міфологічно засвідчених діючих персонажів 
серед троянців та еллінів у "Кассандрі" (в обох ви-
падках – 4 жінки і 9 чоловіків), по 50 ужитків 
імен-антагоністів Антей і Меценат у "Оргії" тощо. 
Така "алгебра" значно сприяє побудові гармонії.  
Ніяк не порушуючи дуже вагомого в усіх її драма-

тичних творах хронотопічного навантаження влас-
них назв, Леся Українка так добирає онімію, що 
близькі духом,симпатичні їй персонажі одержу-
ють наймення, які й досі живуть в українській 
антропонімії. Це особливо помітно у драмах "Ру-
фін і Прісцілла" та "Оргія". Такий прийом ономас-
тично узасаднює "вимір сучасних проблем" у тво-
рах поетеси. Для цього слугує ще один цікавий 
ономастичний засіб. У більшості драм неукраїнсь-
кої хронотопії в останній період творчості Леся 
Українка застосовує – тільки для одного персонажа 
жіночої статі і, як правило, тільки один раз, демінутив-
ні форми української словотвірної моделі: Ренато-
чка, Розіночка та ін. Кількаразово, але теж стосов-
но лише одного персонажа, такі форми вжито 

в драматичних поемах "У пущі" й 
"Адвокат Мартіан". У цьому напрямку працю-
ють також імпліцитні, але виразно відчутні онімі-
чні перегуки типу Троя – Україна ("Кассандра"), 
Еллада – Україна ("Оргії").  
Ономастичний простір драматичних творів 

Лесі Українки вибудовується переважно трьома 
розрядами власних назв – антропонімами, топонімами 
й теонімами. Інші розряди з'являються рідко або не 
з'являються зовсім. Але ті власні назви, які поете-
са залучає до своїх творів, виявляються завжди 
дуже доречними, вдало й продумано дібраними. 
Відчувається, як багато уваги приділяла авторка 
власним назвам і як майстерно їх застосову-
вала. Тут слід особливо наголосити на її но-
ваторському й широкому використанні теонімії та 
міфонімії. I християнська та (у значно меншій мірі) 
мусульманська теонімія, і українська демонологія, а 
найбільшою мірою  – антична міфологія  знай-
шли  в  драмах  Лесі  Українки  дуже  широке 
відображення, і дуже високий поетичний статус. 
Немає й елементів якоїсь бурлескності. Можна 
твердити, що саме Леся Українка реабілітувала (пі-
сля періоду котляревщини) й опоетизувала анти-
чну – як і українську – міфологію і зробила її ва-
гомим засобом поетичного мовлення, що зго-
дом став практично неодмінним компонентом 
поетичної мови. У Т.Г.Шевченка маємо лише поча-
тки цього процесу, який реалізувався в творчості 
Лесі Українки. 
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Tetiana Krupenyova 
PECULIARITIES OF POETONYMS IN LESIA UKRAINKA’S DRAMA 

No concocted proper nouns can be  discoyered in Lesya Ukrainka’s dramatic prose – she operates with 
real onyms corresponding to the depicted place and time. Besides she relies first  of all on anthroponyms, 
toponyms and theonyms. There are no neutral onyms in the analysed works: careful choice of proper 
nouns and high expressiveness. It is achieved by the phonetic form of onyms, their etymology, diversity 
and associative character. 
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МНОЖИННА НОМІНАЦІЯ ФЕНТЕЗІЙНИХ ПЕРСОНАЖІВ 
(КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ) 

Підхід до розгляду власної назви (ВН) як 
згорнутого національно-культурного тексту пе-
редбачає [2, с.8], що за внутрішньою формою 
імені стоїть у згорнутому вигляді семантичний 
простір тексту, зміст якого декодується дослід-
ником.  

Ономасіологічний напрям у вітчизняній на-
уці був одним із ранніх версій когнітивізму 
[див. 7]. Завданнями цього напрямку є вияв-
лення когнітивно-семіотичного механізму по-
родження найменувань, пояснення зв’язку 
ономасіологічної структури зі структурами 
знань про об’єкт номінації, когнітивне пояс-
нення процесів вторинної номінації як резуль-
тату висвітлювання нових конекцій у пропози-
тивній частині когнітивних моделей (метонімі-
зація) або на базі зближення, вбудованості кон-
цептів чи концептуальних областей (метафори-
зація) [8, с.22]. 

У цій статті запропоновано когнітивно-
ономасіологічний аналіз для дослідження про-
цесу номінації фентезійних образів у творах 
Урсули Ле Гуїн. Використання мережі базис-
них фреймів [див. 3; 4; 5] дозволяє схематично 
представити інформацію про внутрішню форму 
онімів, дослідити їх ономасіологічну структуру, 
виокремити ті мотиваційні ознаки, які покладе-
ні в основу номінації певної групи онімів. Кон-
цептуальний аналіз за допомогою фреймів де-
монструє загальні механізми формування оно-
масіологічної структури, яка отримує конкрет-
не наповнення при створенні ВН у художньому 
тексті. 

Ономасіологічну структуру розуміємо як 
трикомпонентну єдність, яка складається з 
ономасіологічного базису, ономасіологічної 
ознаки та предикату [6, с.198]. Зазначені ком-
поненти можуть бути зіставлені з поняттями 
когнітивної граматики Р.Ленекера: концептуа-
льною базою (всієї інформації, що стоїть за 
знаком), профілем (ту частину бази, що пред-
ставлена в семантиці знака), траектором і оріє-
нтиром (більш-менш виділеного елемента зна-
чення [3, с.6 ]. 

Ономасіологічні моделі є моделями когніти-
вними, які відбивають проблему позначення. 

Внутрішня форма знака може бути розглянута 
як один із елементів концептуальної бази, як 
профіль, висвітлений свідомістю. Висвітлення 
різних елементів концептуальної моделі однієї і 
тієї ж бази обумовлює множинність номінації, 
що і відбито в мові, де той самий інформацій-
ний фрагмент може бути позначений різними 
мовними засобами [там само]. Ономасіологічні 
моделі функціонують у тексті, при цьому або 
базис, або ознака створюють образи.   

 Ономасіологічний підхід до досліджен-
ня онімов у жанрі «фентезі» припускає вияв-
лення когнітивних ономасіологічних моделей, 
які дозволяють мотивувати створення онімів, 
що фігурують у тексті жанру “фентезі”, показа-
ти, як мотиватор (ономасіологічна ознака) 
сприяє створенню різних образів у тексті, ко-
жен з яких, як справедливо відзначає Б.М. Гас-
паров, “раз і назавжди прикріплений до свого 
знака” [1, с.263]. 

 Роль ономастичних одиниць у худож-
ньому творі полягає в їх участі у побудові ху-
дожньої естетичної картини світу, яка грунту-
ється на свідомому і підсвідомому зіставленні 
інформації, що закодована в об’єктах, які по-
значені онімами. Концентрація великої кількос-
ті ВН зумовлена, насамперед, широко розгалу-
женою мережею образів у канві семантичного 
простору художього твору, що іменуються. 
Проте значною мірою багатство та розмаїття 
цих образів створюється за допомогою мотива-
ційно узгоджених між собою ВН, що реферу-
ють до фентезійних денотатів, які знаходяться у 
центральній зоні ономастичного простору тво-
рів. Таким чином, деякі денотати мають дві і 
більше ВН.    

Аналіз фактичного матеріалу показує, що 
найбільшу кількість номінацій мають персона-
жі, які є головними героями. Значна варіатив-
ність, яку спостерігаємо у їх найменуваннях, 
зумовлена ключовою роллю цих денотатів у 
семантичому просторі тексту, а також їх соціа-
льною вагомістю у Чарівній Країні. Так, автор 
добирає багато імен для розкриття образів Геда 
(37 номінацій), Тенар (27), Аррена (16), Огіона 
(14), Коба (14) і дракона Калессіна (14). 
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Найяскравішим прикладом множинної но-
мінації у досліджуваних  фентезійних творах є 
мережа найменувань головного героя Геда, 
який має найбільшу кількість імен – 37 номіна-
тем, що включають імена та прізвиська. 

У семантичному просторі твору номінація 
образу Геда відбувається за векторами концеп-
тосфер ЛЮДИНА ↔ ТВАРИНА, оскільки ча-
рівник Гед перетворюється на птаха, і при цьо-
му в образі людини він може концептуалізува-
тися в термінах концептосфери ТВАРИНА 
(ПТАХА). 

Денотат ЛЮДИНА номінується такими ВН: 
(Гед (Істинне Ім’я) – Дьюні (ім’я у дитинстві, до 
процесу ім’япокладання) – Яструб(ок) (підмін-
не ім’я) – Келуб (Червоношкірий) –  Сокол.  До 
денотата ПТАХ реферують лише дві ВН: (Со-
кол – Сокол-Сапсан). Це пояснюється тим, що 
оніми відображають різну сутність образів, які 
у ході трансформацій можуть змінюватися зов-
нішньо (пор.: Гед → Яструб, Сокол-Сапсан), 
внутрішньо (Гед/Яструб-Перепелятник (букв.) 
(Sparrowhawk) → Гед / Сокол (Hawk)), або по-
єднувати обидва види перетворення (Hawk). 
Наприклад, (1) But then, this was and was not the 
Archmage, this Hawk with the snub nose and 
square, ill-shaven cheeks, whose voice was some-
times one man’s voice and sometimes another’s: a 
stranger, unreliable (The Farthest (p.346).  

У наведеному фрагменті зміна ВН Геда під-
тримується мотиваційними ознаками у тексті. 
Так, Верховний маг Земномор’я Яструб 
(Sparrowhawk) перетворюється на Сокола 
(Hawk) (зовнішня трансформація: денотат ЛЮ-
ДИНА). Зміну зовнішності, а саме, кирпатий 
ніс, а не яструбиний, погано поголені щоки, 
чужий голос помічає принц Аррен; проте внут-
рішьої трансформації не відбувається: в образі 
Сокола Гед залишається Верховним Магом Зе-
мномор’я, повним сил Чародійництва. 

 Згодом автор знову використовує цю 
ВН для найменування іншого образу Геда: (2) 
She didn’t know how she had known him in the 
dark outside. By his voice maybe. Wore a bulky 
shepherd’s knitted watch cap pulled down; his face 
was lined and weathered, his hair long and iron-
grey. He smelled like woodsmoke, and frost, and 
sheep (Tehanu, 639). 

Цей приклад демонструє зовнішню і внут-
рішню трансформації головного героя, які по-
мічає Тенар. Після втрати Верховним Магом 
чарівних сил автор далі називає його Соколом 
(Hawk). Вибір цієї номінативної одиниці пояс-
нюється тим, що образ знесиленого чарівника 

концептуалізується в термінах птаха меншого 
за розміром і слабшого (пор. Яструб – Сокол). 
Таке порівняння підсилює усвідомлення духов-
них і фізичних перетворень, яких зазнав Гед. 
Це вже не могутній чарівник, маг Земномор’я, а 
звичайна людина, яка має знання, та не може їх 
застосувати.  

Окрім власне імен, які знаходяться у центрі 
ономастичного поля Геда, для розкриття бага-
тогранного образу головного героя автор ство-
рює низку прізвищ, що відбивають різні аспек-
ти його існування у Чарівній Країні. В основі 
таких найменувань можуть бути висвітлені 
один чи два профілі концептуальної бази, що 
співвідносяться із слотами предметного, акціо-
нального, посесивного (некомпаративні моделі) 
чи компаративного (компаративні моделі) 
фреймів.  

Ономасіологічним базисом є денотати або 
референти, що в процесі номінації отримують 
власні імена. Концептуальна структура дослі-
джуваних онімів складається з конфігурації 
концептів, які можна представити у вигляді 
предметного фрейму. У процесі іменування 
шляхом метонімії в основу структури оніма по-
кладається одна чи декілька мотиваційних 
ознак, референт номінується за слотами СТІ-
ЛЬКИ, ХТОСЬ, ТАКИЙ, ЩОСЬ РОБИТЬ, 
ТАМ, ТОДІ (метонімія: частина по цілому). 
Розглянемо приклади номінації образа Геда за 
мотиваційними ознаками, що належать до сло-
тів ХТОСЬ, ТАКИЙ і ЩОСЬ РОБИТЬ (ДІЄ 
НА). 
Слот ХТОСЬ: В основі номінації за концеп-

тами суб’єктного слоту знаходяться такі поня-
тійні сутності: а) немотивована ВН: Ged, Duny; 
б) маг: Master; в) чарівник: Wizard; г) соціаль-
ний титул + чарівник Lord Wizard; д) верховний 
маг: Archmage. 
Слот ТАКИЙ: Якісний слот включає атри-

бути, що характеризують головного героя за 
статичними ознаками. Наприклад: Kelub, the 
red one, was Ged’s name among them (А. Wiz-
ard…p. 99) (Геда прозвали Келуб (м. Земно-
мор’я: червоношкірий); Above the folds of the 
laid-down hood his face was reddish-dark, hawk-
nosed, seemed on one cheek with old sears 
(TheFarthest p.304) (кластер: червоношкірий+з 
яструбиним носом); Quick as he had done at 
Roke, Ged took the shape of a great hawk; not the 
sparrow hawk they called him but the Pilgrim Fal-
con that flies like arrow, like thought  (A. Wiz-
ard…p. 115) (кластер: швидкий (як хижий птах 
сокол-сапсан)+перетворюватися на птаха 
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(слоти ТАКИЙ, ЩОСЬ РОБИТЬ). 
Слот ЩОСЬ РОБИТЬ (ДІЄ НА): Мотива-

ція може відображати номінацію за видом дія-
льності: They called him Goatherd, of coarse, 
because he was Gontish, but they did not go 
further than that (А. Wizard…p. 35) (пасти кіз: 
матроси, звали його козопасом, оскільки він 
був з о. Гонт, який був відомий тим, що там 
розводили кіз); When he found that the wild fal-
cons stooped down to him from the wind when he 
summoned them by name, lighting with a thunder 
of wings on his wrist like the hunting-birds of a 
prince, then he hungered to know more such names 
and came to his aunt begging to learn the name of 
the sparrow-hawk and the osprey and the eagle 
(A. Wizard…p. 16); (приручати диких птахів: 
Гед отримав ім’я Яструбок через те, що дикі 
птахи, першочергово яструби летіли до нього, 
коли він називав їх істинними іменами); “Aye, 
that keeps off evil powers from the Isle of the Wise, 
but what has that to do with you, a Dragontamer?” 
(A. Wizard…p. 93) (приручати драконів: Яст-
руб Гед – Володар Драконів); In the instant that 
he saw this, Ged worked a spell of Changing, and 
between one breath and the next flew up from his 
boat in dragon-form… (перетворюватися на 
дракона, сокола, яструба). 

Множинна номінація може відбивати емо-
ційне забарвлення та аксіологію ВН: And there 
he sits now, see him, with his mouth full of hazio 
and his belly full of air. Air and lies! Air and lies! 
That’s all there is to your magic, Seacaptain Goat! 
(The Farthest p.340).  

У цьому прикладі номінація за видом діяль-
ності головного героя надає ВН негативної ак-
сіології і передає приховану іронію. В основу 
ВН шляхом подвійного метонімічного переносу 
(людина за видом діяльності) покладено дві мо-
тиваційні ознаки: Гед – капітан на морі і Гед – 
козопас (метонімічний перенос: цап). Процес 
метонімізації за другою мотиваційною ознакою 
завершується метафорою, утворюючи метоні-
мію в метафорі (концептосфера ЛЮДИНА → 
концептосфера ТВАРИНА).    
Слот ТАМ: Мотиваційні ознаки, що кон-

ституюють локативний слот, відображають то-
поніміку Чарівної Країни, а саме землі та ост-
рови, на яких перебував Гед, або місця, звідки 
він родом, і з якими він асоціюється в інших 
персонажів: Gontish Lad, a Northener; the 
Warder of Roke, Master of Roke, Sparrowhawk of 
Gont, the Lord of the Island of the Wise, an Ender-
falcon of Roke, the Archmage of Roke, the Arch-
mage of Earthsea. 

В основі найменувань, ономасіологічна 
структура яких складається із кластерів конце-
птів, можуть висвітлюватися і варіюватися мо-
тиваційні ознаки в межах одного слоту (Слот 
ХТОСЬ: Ged the Archmage, The Archmage Ged, 
Sparrowhawk the Archmage, Lord Archmage, the 
Lord Archmage Sparrowhawk) або двох (Слоти 
ХТОСЬ, ТАМ/ПОХОДИТЬ ЗВІДТИ: the Arch-
mage of Earthsea, the Archmage of Roke, the 
Warder of Roke, Master of Roke, Sparrowhawk of 
Gont). 

 Когнітивно-ономасіологічний аналіз пока-
зав, шо у внутрішній формі ВН, які іменують 
Геда, висвітлюються такі понятійні сутності як 
походження чарівника з острова Гонт, місце-
знаходження, керівництво у школі Чарівни-
ків на острові Рок (метон. о. Мудреців), а та-
кож посада Верховного Мага Земномор’я.  

Другу щабель за кількістю множинної номі-
нації займає образ Тенар, який налічує 27 номі-
націй. Власні назви, що номінують образ Ари-
Тенар, відбивають різні періоди її життя, вико-
нуючи таким чином, номінуючу і характеризу-
ючу функції. Тенар – Ара – Тенар – Гойа / Те-
нар – такі імена добирає автор для номінації 
маленької дівчинки, жриці Гробниць Атуана, 
дівчини, що допомогла чарівнику знайти другу 
половинку персня і таким чином допомогла 
віднайти Рівновагу у Чарівній Країні, і заміж-
ньої жінки. Маленьку дівчинку Тенар (Tenar) 
обрали Єдиною Жрицею, яка вічно народжу-
ється (the Priestess Ever Reborn, the Eaten One), і 
забрали до Гробниць Атуана, щоб служити 
Древнім Силам Землі. Так вона втрачає своє 
ім’я і стає жрицею на ім’я Ара, яка “завжди іс-
нувала” Ahra-that-was. Оскільки Древні Сили 
Землі не мають імен (the Nameless Ones, the 
Dark Powers of the Earth), дівчина отримує ім’я 
Ара (Ahra), яким називають Єдину Жрицю (the 
One Priestess of the Atuan). 

Номінація цього образу відбувається за мо-
тиваційними ознаками слотів предметного 
фрейму: слоту ХТОСЬ, концепти якого пере-
дають інформацію про соціальне положен-
ня/статус: the Priestess, Mistress, Lady  Tenar, 
Mistress Goya; слоту ТАКИЙ: зовнішність: 
колір шкіри: the White Lady, положення у со-
ціальній ієрархії Гробниць Атуана: the High 
Priestess, the First Priestess, слоту ТАМ: остров 
Земномор’я: Priestess of the Tombs of Atuan, 
Tenar of Atuan, кластерів слотів ТАКИЙ, ТАМ: 
the White Lady of Gont, the One Priestess of the 
Tombs of Atuan, ЩОСЬ РОБИТЬ, ТАМ (Kargish 
witch).  
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Мотиваційні ознаки можуть передавати ін-
формацію в межах акціонального фрейму, зок-
рема відображати відношення між ролями 
агенс / паціенс: Та, яку поглинули (Ahra-that-
was), та бути пов’язаними відношеннями посе-
сивного фрейму: ДЕХТО ВОЛОДІЄ / МАЄ 
ДЕЩО (Tenar of the Ring). В ономасіологічній 
структурі ВН виокремлюється аксіологія, яку 
вони набувають у семантичному просторі тво-
ру: позитивна (Mistress Goya, Lady Tenar) чи 
негативна (Bitch, Kargish witch), що інтерпрету-
ється через відносини Тенар з іншими персо-
нажами. 

У досліджуваних творах простежується тен-
денція номінації головних героїв за допомогою 
бінарної системи ВН: істинних (true name) і 
підмінних (use-name) ВН. Такі пари імен мають 
чарівники: Гед (Ged) – Яструбок 
(Sparrowhawk), Естаріол (Estarriol) – Ветч 
(Vetch), Айхал (Aihal) – Огіон (Ogion), Хата 
(Hatha) – Мос (Moss); панство (принц): Лебанен 
(Lebannen) – Аррен (Arren); простолюдини: Ха-
йоха (Hayoha) – Епл (Apple). Мають істинні 
імена і дракони: Йевод (Yevod) – Калесін 
(Kalessin). Внутрішня форма цих ВН, їх моти-
ваційна ознака, зазвичай підтримується іншими 
знаками тексту. Розгортання ономасіологічного 
узгодження продемонструємо на прикладі: 

His father had given him that sword on the eve 
of his departure from Enlad.It had been forged 
with a great power of enchantment. Its history said 
that it never had been drawn, not ever could be 
drawn except in the service of life… From it, the 
greatest treasure of his family, Arren had received 
his usename: Arrendek he had been called as a 
child, “the little Sword” (The Farthest p. 238). 

Наведений вище фрагмент демонструє, яким 
чином з’являється підмінне ім’я: меч → сімей-
на реліквія → предмет сили → ім’я члена ро-
дини. Водночас спостерігаємо ономасіологічне 
узгодження ВН із контекстом, який розкриває 

мотивацію підмінного імені принца – Аррен, 
що на мові Земномор’я означає меч.  

 Мотиваційними ознаками в ономасіоло-
гічній структурі ВН можуть бути як одиниці 
англійської мови, так і одиниці створеної авто-
ром мови Земномор’я. Продемонструємо це на 
ВН мага Огіона. Підмінне ім’я мага – Огіон 
(Ogion), що на мові Земномор’я означає Зімк-
нуті Вуста (the Closed Mouth), і відповідно до 
цього мотивується його прізвище – Огіон Мов-
чазний (Ogion the Silent). Істинне ім’я мага Ай-
хал (Aihal) автор називає лише у сцені смерті 
мага. Чарівник відкриває його Тенар, дівчині, 
яка була його учнем, другом: His name in death 
is Aihal. In the songs he will be known as Aihal of 
Gont (T., 505). 

Оскільки після смерті особи  більше немає 
потреби приховувати її  істинне ім’я, далі автор 
називає свого героя Айхал, Айхал Мовчазний. У 
семантичному просторі досліджуваних творів 
цей образ відтоді розкривається саме за істин-
ною ВН: ‘Yes’, said Aihal the Silent, silently, 
smiling (T., 507).  

Проаналізувавши механізми утворення роз-
галуженої мережі ВН, які відображають процес 
номінації головних героїв фентезійного твору, 
ми дійшли висновку, що використання мно-
жинної номінації уможливлює зображення ба-
гатства галереї художніх образів і сприяє пере-
даванню ідейно-художнього змісту твору. Здій-
снений когнітивно-ономасіологічний аналіз по-
казав, що для номінації одного й того самого 
персонажа використовуються ВН, які характе-
ризуються вибором мотиваторів із різних сло-
тів предметного, акціонального, посесивного, 
та компаративного фреймів. Найхарактерніши-
ми ономасіологічними ознаками є атрибути, які 
передають інформацію про зовнішність, сферу 
діяльності, локус головних героїв Чарівної Кра-
їни, а також метафоричність та аксіологічну 
маркованість ВН, що їх номінують.  
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Svitlana Levochkina 

PLURAL NOMINATION OF PHANTASY CHARACTERS 
(cognitive aspect) 

This paper proposes a cognitive onomasiological mechanism of fantasy proper names motivation. The 
onomasiological structure is a ternary phenomenon where the foundation (the concept which is named) 
and the property (the concept which characterizes the basis) are linked by the predicate. Linguistic mean-
ings of such proper names are grounded on the schematic network formed by several basic frames – the 
Thing Frame, the Action Frame, the Possession Frame, the Taxonomy Frame, and the Comparison 
Frame. The analysis of linguistic data shows that in the process of nomination the same designated object 
(a character) a motivator can be a concept chosen from one or more of the above mention frames. Thus a 
system of plural naming is created.      
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ОНІМІЯ “ЛІТОПИСУ ПІДГОРЕЦЬКОГО МОНАСТИРЯ” 
Крайове літописання України почало розви-

ватися після остаточної ліквідації литовськими 
князями та польськими королями решток ознак 
колишньої держави Русі-України, продовжую-
чи функцію колишнього державного князівсь-
кого літописання. Малі літописи створили ви-
разну картину життя на різних теренах України 
від найдавніших часів до ХІХ століття включ-
но, відображаючи поряд із загальнонаціональ-
ними подіями факти місцевого життя, тому 
отримали назву регіональних. Різновидами ре-
гіональних літописів вважають також хроніки 
Мгарського, Сатанівського, Межигірського, 
Густинського, Плісницько-Підгорецького та 
інших монастирів [8, с.17]. 

Монастирсько-церковні літописи перебува-
ють поки що поза належною увагою вчених, 
хоча на них в свій час звертали увагу І. Франко 
[7], І. Свєнціцький [5], І. Крип'якевич [3]. На 
сучасному етапі вагома роль у перекладі та 
популяризації цих літописів належить Валерію 
Шевчуку [8]. Висвітлення монастирсько-
церковного літописання ХVП-ХѴШ століть як 
історико-літературного явища українського 
національного письменства є темою 
літературознавчих розвідок М. Корпанюка 
[1;2]. Однак мовні особливості монастирсько-
церковних літописів не були предметом  спеці-
ального лінгвістичного   дослідження,  тому 
потребують ґрунтовного аналізу  в цьому аспе-
кті.  

Метою нашого спостереження  є власні на-
зви у “Літописі Підгорецького монастиря”. Цей 
літопис, повна назва якого  “Синопсис или 
краткое собраніе исторіи и созиданія святыя  
обители общежителныя Подгорецкыя, древлє 
имєнуємыя Пл\сницкыя, купноже и 
въспоминаніє о сооруженіи святыя церкви 
Преображенія Господня в той же святой обите-
ли списася року Божія 1699”, –  пам’ятка XVII-
XVIII ст., складена священиком Успенської 
церкви цього монастиря отцем Василем.  Сам 
літопис в рукописній книзі на 150 сторінок за-
ймає лише 60 сторінок, решта – це документи, 
виписані з львівських міських  актів, що явля-
ють собою дарчі записи на користь монастиря 
[4, c.323]. 

Пам’ятка вперше була надрукована у 
шістьох випусках опублікованої А. Петрушеви-
чем “Сводной галицко-русской летописи”   ра-
зом з іншими літописними записами з 
п’ятдесятьох місцевостей Галичини [6]. Однак 
учений не опублікував повного тексту окремих 
літописів, в тому числі і Підгорецького мона-
стиря, а, розбивши їх на окремі роки, помістив 
у різних випусках “Сводной летописи”. 
Оскільки Петрушевич пропустив деякі цікаві 
місця з названого літопису, І. Я. Франко у своїй 
статті “Летопись подгорецкого монастиря”, 
подаючи короткі історичні відомості про 
пам’ятку,  звертає основну увагу якраз на цей 
неопублікований матеріал і публікує його. Як 
окремий твір літопис з’явився у XX ст. у  
“Записках Чину святого Василя Великого”, що 
друкувались у  Жовкві 1924 та 1928 років [4]. 
За основу видання був узятий оригінал – 
рукопис А XVII-XVIII ст. з урахуванням всіх 
додатків і важливих змін, які містить рукопис Б 
– копія, писана у XVIII-XIX ст. За цим видан-
ням ми досліджували текст і за ним цитуємо, 
вказуючи сторінку і зберігаючи графіку, орфо-
графію та пунктуацію оригіналу. 

Центром ономастичного простору “Літопису 
Підгорецького монастиря” виступають антро-
поніми та топоніми, інші пропріальні лексеми 
знаходяться на периферії системи. 

Антропонімія представлена іменуваннями 
видатних історичних осіб та ігуменів монасти-
ря, біблійних осіб тощо (всього 102 антропоні-
ми). Церковно-релігійний характер пам’ятки 
зумовив використання значної кількості влас-
них назв біблійного походження: Бог, Господь 
Савао9,  Ісус Христосъ, Господь,  Спаситель,  
Марія Матерь Божая, Пречистая Д\ва Мария,    
І/анъ Крститель, І/анъ Богословъ, Ной,  
Лот, Ісайя- пророк, Авимелехъ, Сигоръ, Соло-
монъ, праведний І/въ, апостоли  верховныи 
Петр и Павлъ і т.п.. Для іменування Бога-Отця,  
Ісуса Христа, Пречистої його Матері  у тексті 
літопису використовуються синонімічні назви 
Бог, Господь, Господь Савао9, Маєстат Бо-
жии, Исусъ Христосъ, Христосъ, Христосъ 
Господь, Спаситель, Єдиныи Агнець Незлоби-
вий, Марія Матерь Божая, Пречистая Д\ва 
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Мария, Пречистая єго Матерь. Ці антропоніми 
взяті як зі Старого, так і з Нового Завітів і вжи-
ваються здебільшого при цитуванні Біблії. на-
приклад: “вид\хъ Гда Савао9а сидяща на пре-
стол\ (98). Гда Савао9а преобразившагося на 
9аворе(512)”  – або зі стилістичною метою – у 
порівняннях, наприклад: “Панства, пров\нции, 
м\ста і села окольние зостали зруйнованые, а 
тая Церковь, яко саламандра в огни, яко тріє 
отроки в пєщер\ вавилонской живи, яко Сигор 
в Пентаполи, яко Лот в пламенно текущей Со-
доми превише смрадних вод, прєсл\дованія і 
войны напрiятельськой безпечне пребывала”(с. 
101). Крім того, літопис містить багато вислов-
лювань отців Церкви із посиланням на особу: 
“по утверждению святого Амвросія 
Ме9илянськаго” (с. 99); “Святий І/анъ Бого-
словъ, которий описалъ і тую тайну” (с. 98). 
Вжиті в літописі імена відомих церковних дія-
чів, таких, як І/анъ Богословъ, Амвросій 
Ме9илянський, преподобные  Антоній і 
9еодосій Печерські, які є  прикладами для на-
слідування монахам Підгорецького монастиря. 
Розповідаючи про побудову княжною Єленою 
церкви Преображення Господнього, яка дату-
ється 1180 роком, літописець порівнює княжну 
з славними подвижницями-римлянками Люци-
ною, Євдокією, Власією, Маркелею, що офіру-
вали своє майно для Святої Церкви. 

Імена видатних історичних постатей мину-
лого і часу написання пам’я тки – хан Батий, 
княжна Єлена, І/анъ ІІІ король Польский, До-
рошенко, Стан\славъ Конєцпльський, преос-
вященний єпископ Луцький Геде/нъ Свято-
полкъ князь Четвертенський – допомагають 
правдиво відтворити історію життя українсько-
го народу, наприклад: “король Польскіи при\ха 
до святои обители со трома синами своими 
Іаковом, Александром и Константаном (586) ”.  

Найбільш широко представлена у пам’ятці 
система власних назв для позначення реальних 
осіб тієї епохи. Це, в першу чергу, антропоніми 
для номінації засновників та ігуменів Плісни-
цько-Підгорецького монастиря: чернець Зосима 
– засновник монастиря, ігумен Ілія Гостислав-
ський, І/в\ъ, Варфоломій Вишетравка, Ге-
де/нъ Гошовський, А9анасій Береза, Пар9еній 
Лом\ковський, священики і монахи – отець 
Доро9ей, монах 9ома, ієромонах Созонтій, 
ігумен Созонт тощо. 

 У досліджуваній пам’ятці особові назви рі-
дко виступають як одночленні (І/въ, Ілія, Ми-
хайло, Стефан, Іаков, Александр, Константин) 
переважають в ідентифікації цих осіб тради-

ційні двочленні іменування [7, с.98]. На пер-
шому місці тут християнське ім’я, на другому – 
назва, яка несе додаткову інформацію про іме-
новану особу. Ці особові назви ще не є прізви-
щами, хоч за змістом і формою нагадують їх, 
оскільки, на думку більшості дослідників, про 
українські прізвища можна говорити тільки з 
кінця XVIII, навіть XIX ст. [7, с.76]. Такі власні 
іменування прізвищевого типу в подальшому 
будемо називати “прізвищевими назвами” [7, 
c. 97; 1, c.78]. 

Найчастіше у літописі представлені прізви-
щеві назви відтопонімного походження у формі 
відносно-присвійних прикметників на -ський,   
-цький: Геде/нъ Гошовський (с. Гошів Ів.), Ге-
де/нъ Святополкъ князь Четвертенський 
(с. Четвертня Вл.), Інокентій Винницький (м. 
Винники Лв.), Василій Перетоцький (с. Пере-
токи Лв.), І/сифъ Шумлянський (с. Шумляни 
Тр.), Варлаамъ Шептицький (c. Шептичі Лв.),  
Стан\славъ Конєцпольський. У дарчій грамоті 
Конєцпольського, писаній польською мовою, 
сказано: “Stanislaw na Koniecpolu Koniecpolski 
Starosta Dolinski” (с. 309). Назви з цими суфік-
сами для представників феодальної верхівки 
утворені від назв їх маєтків: Геде/нъ Свято-
полкъ князь Четвертинський, Варлаамъ Шеп-
тицький, Стан\славъ Конєцпольський. 

Серед двочленних іменувань ігуменів мона-
стиря подибуємо назви з другим компонентом 
– відапелятивною назвою: А9анасій Береза, 
Варфоломій Вишетравка.  

В окремих випадках у ролі другого компо-
нента виступають патронімні назви з суфіксами 
-ович, (-евич), причому ці назви стосуються як 
юнаків, що стали ченцями Підгорецького мона-
стиря (Тимо9ей Ди/нисович, Василій Венеди-
ктович) так і московських царевичів “І/ана і 
Петра Але8еєвичов и цар\ вни Софьи 
Але8еєвны” (с. 156), 

Першими компонентами цих двочленних 
іменувань є імена, якими називали їх носіїв під 
час обряду хрещення. Це здебільшого канонічні 
християнські імена грецького, латинського чи 
давньоєврейського походження. Посада і сан 
священнослужителя не допускали можливості 
використовувати народні варіанти християнсь-
ких імен, адаптованих до фонетичної, морфо-
логічної та словотвірної системи української 
мови, тому в цих іменах є незвичні для україн-
ської мови звуки чи звукосполучення: іо, ає, іа, 
іє, іоа, що відображали грецьку орфографію, 
наприклад: А9анасій, Єлена, І/въ, І/анъ, 
І/иль, Іаковъ, Ієроним, Зоїл тощо. Церковно-
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слов’янська тета (фіта) передавала, судячи з за-
гальних назв, звук т (церковь православно-ка 
9олическая), тому імена священнослужителів 
звучали як Доротей, Теодосій, Партеній, Тома 
і т.п. При передачі цих назв спостерігаємо до-
тримання церковнослов’янських традицій, що, 
починаючи від перекладів Кирила та Мефодія 
(ІХ ст.), базувалось на грецькій Септуаґінті (ІІ-
І ст. до н.е.) 

Серед перших компонентів багаточленних 
іменувань знаходимо в літописі давньо-
слов’янські композитні назви: Стан\славъ, 
Святополкъ. 

Більшість іменувань настоятелів монастирів 
представлені описовими назвами; що повністю 
узгоджується із даними досліджень з антропо-
німії XVI ст. [2, c. 39]. У літописі Підгорецько-
го монастиря священнослужителі ідентифіку-
ються іменуваннями, до складу яких входять 
назви, що вказують на їх сан, і християнські 
імена: ієромонах І/въ, ігумен Созонтъ, отець 
Доро9ей, отець І/анъ, монах 9ома, “законник 
именем Созонтъ саном діякон”, старець І/въ, 
старець Зосима, єпископ Василій Шумлянсь-
кий, ієромонах 9еодосій тощо. 

Антропоніми у “Літописі Підгорецького мо-
настиря” часто поєднуються з влучними озна-
ченнями, складаючи таким чином своєрідні ан-
тропонімні словосполучення. Означення, вжите 
поруч з іменем особи, характеризує її: мудрий 
Соломон, преславная Єлена. 

Для характеристики особи священнослужи-
теля, гідної наслідування, епітети вживались 
перед назвою служителів культу: блаженний 
старець І/въ, чесний старець Зосима, чесний 
отець І/иль Бачинський, чесний старець Ілія 
Гостилавський. 

Продуктивними в літописі є також різні 
описові антропонімоформули, що ідентифіку-
ють особу за допомогою апелятивного опису 
[2, c. 37]: Тимо9ей Ди/нисовичъ благочетывых 
родителей сын от веси Висоцка (с. 585), Васи-
лий Венедиктович з под града Бузка (с.585), 
старець некто именем Зосима из града Б\лии 
Камень (с. 506), законник именем Созонт 
Лом\ковский саном діякон, панъ Стан\славъ 
Конєцпольскый (с.309), Павєлъ Лом\ковский из 
веси Ч\шок з под града Олеска (с.583) і т.п. 

Найширше тут представлені конструкції, що 
містять у своєму складі ім’я, прізвищеву чи па-
тронімну назву, прийменник з (из) або з под і 
топонім в родовому відмінку: Василій Венеди-
ктович з под града Бузка(с.585), Михаилъ Дем-
ковичь з села Суходолъ з пов\ту Бродського 

(с.157), Зосима из града Б\лии камень (с.506), 
Павєлъ Лом\ковский из веси Ч\шок з под гра-
да Олеска (с.585). У цій конструкції містилася 
вказівка на місце народження або проживання 
особи. Для ідентифікації осіб, що належали до 
феодальної верхівки чи духовенства, до складу 
описових конструкцій могли входити ще слова 
на позначення титулу, інші формули етикету: 
ясновельможний Ди/нисий, митрополита Со-
чавский, его милость панъ Стан\славъ Конєц-
польский (с. 309); Геде/нъ Святополкъ князь 
Четвертенський, преосвященний єпископ Луц-
кий (с. 309), Доро9ей, митрополита Сочавский 
(с.586) Варлаам Шептицький, архімандрита 
Уневский (с.586). Іменування особи могло уто-
чнюватись власним іменем брата: А9анасій 
Шумлянскій единоестественний брат І/сифа 
Шумлянського (с. 583). 

Значне місце в “Літописі Підгорецького мо-
настиря” займають топоніми. Топонімне поле 
літопису тісно пов’язане з усією змістовою сис-
темою тексту і служить для ідентифікації топо-
об’єктів. Починається літопис переказом про 
побудову церкви Преображення Господнього в 
колишньому місті Плісницьку. Автор літопису 
фіксує здебільшого події місцевого значення, 
називаючи ті населені пункти, що знаходились 
неподалік від монастиря: село Голубица, село 
Подгорци, градъ Олеско, градъ Б\лий Кам\нь, 
пов\тъ Бродський, село Суходоли. Значна час-
тина ойконімів  використовується у творі для 
конкретизації найменування особи, як було 
сказано вище, наприклад: Василий Перетоцкий 
з Олеска родом (с.585), пан Стан\славъ Дете-
нецкий, державца села Голубици (с.160), Ти-
мо9ей Ди/нисовичъ благочетывых родителей 
сынъ от веси Висоцка (с. 585) тощо. 

Із подій загальноукраїнського значення в 
“Літописі Підгорецького монастиря” згадано 
бій під Журавном 1676р., похід Яна Собеського 
піл Відень 1683р., подорож ігумена монастиря 
Партенія Ломиковського до Москви 1689р., то-
му   ойконіми Журавно, Відень, Москва  вико-
нують у творі  функцію локалізації подій у про-
сторі. 

Знаходимо в літописі і інші реальні топоні-
ми, як-от: гора А9онская, м\сто Жидачевъ, 
Подольє, Камянець Подольский. Всі вони вико-
нують функцію ідентифікації місця, де відбува-
лись події.  Крім них, у творі вжиті біблійні то-
поніми Пентаполь, Содомъ, що виступають як 
морально-релігійні поняття. 

 Серед інших розрядів власних назв подибу-
ємо в  “Літописі Підгорецького монастиря” на-
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зви християнських храмів і монастирів: церковь 
Соломонова, церковь Іоана Хрестителя (с.159), 
церковь старожитная Голубицкая, церковь 
Рождества Пречистия Богородици (с.162-163), 
церковь Преображенія Господня (с.506), оби-
тель общежителная Подгорецкая, древце име-
нуемая Пл\сницкая (с.97),  обитель святая 
Пл\сницкая, тераз названая Подгорецкая 
(с.512),  монастирь  Почаевский (с.582), Трем-
бовельский монастирь тощо. Особливо часто 
вживаними, і це закономірно, є найменування  
Підгорецького монастиря. Ці назви здебільшо-
го багаточленні і структурно варіативні: оби-
тель общежителная Подгорецкая, древце име-
нуемая Пл\сницкая (с.97),  обитель святая 
Пл\сницкая, тераз названая Подгорецкая 
(с.512), обитель святая   Пл\сницкая (с.511),  
обитель святая Подгорецкая  Пл\сницкая 
(с. 513).  

Значно рідше трапляються у творі   назви 
християнських свят: Праздник Благов\щенія 
Пресвятой Богородици (c.586), Четиридесят-
ница (с.585), Преображеніє Господнє (с.161).   

В ономастичне поле літопису входять також 
оніми на позначення образів та ікон: Чудотвор-
ний образ Пресвятой Богородици в Трембове-
льском монастире (с.584),  Чудотворний образ 

Пресвятой Богородици в селе Голубица (с.163), 
назви книг, збірок: Книга Судий, Аполог або 
приповістки Соломона. Ці найменування зна-
ходяться на периферії онімної системи літопи-
су, але вони допомагають увиразнити ефект до-
стовірності зображуваного. 

У найменуваннях широко засвідчене вико-
ристання синтаксичних ресурсів, переважна бі-
льшість онімів представлені двочленними, а то 
і багаточленними сполуками. Це пов’язано як з 
особливостями  іменування особи в цей період, 
так і обумовлено потребами точної ідентифіка-
ції об’єктів. Отже, онімія “Літопису Підгорець-
кого монастиря” за своїм складом і структурою 
відзначається широкою різноманітністю. Влас-
ні назви, що вживаються в творі,  високочасто-
тні і структурно варіативні. З допомогою бага-
торазового повтору автор акцентує увагу на 
значущих постатях і місцях опису, дотичних до 
певних історичних подій. 

Ономастикон “Літопису Підгорецького мо-
настиря” здебільшого відображає реальні назви 
описуваної епохи (XVII-XVIII ст.). Власні на-
зви біблійного чи церковного походження вжи-
ваються переважно при цитуванні Біблії, а  та-
кож з певною стилістичною метою. 
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Stephania Lisnyak 
ONIMIA IN “THE CHRONICLE OF THE PIDHORETSKIY ABBEY” 

The article deals with the analysis of the proper names of the well-known monument of the monastic 
and church chronicle of ХVІІ – ХVІІІ centuries of “The chronicle of the Pidhoretskiy abbey”. The main 
groups of onyms which are used in the article, their structural types and productivity have distinguished. 
The functional uses of the proper names are defined. It is fixed the onimia of “The chronicle of the Pid-
horetskiy abbey” is the reflection of the real names of the describing epoch. Proper names of Bible of 
church origin are used in Bible equations or with the stylistic aim. 
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МІФОНІМИ У РОМАНІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО ПИСЬМЕННИКА 
ЛОНГА „ДАФНІС І ХЛОЯ” 

У тексті літературного твору власне ім’я ви-
ступає важливим елементом його лексико-
стилістичної системи і є яскравою прикметою 
стилю письменника. 

Ономастична лексика виконує в мові іден-
тифікувальну щодо індивіда функцію і є екві-
валентом визначеної дескрипції. Проте ця фун-
кція перетворює антропонім у двійника і пред-
ставника людини. Ім’я людини прирівнюється 
до самої людини [2, с. 23].  

Онімний простір роману давньогрецького 
письменника ІІ ст. н.е. Лонга „Дафніс і Хлоя” – 
надзвичайно різноманітний. Він охоплює сис-
тему власних назв людей, богів і божеств, назви 
місцевостей тощо, які відображають культуро-
логічні поняття, пов’язані із звичаями, віруван-
нями древніх еллінів.  

Номінація міфічних істот у романі Лонга 
„Дафніс і Хлоя” ще не була предметом спеціа-
льного дослідження, тому у статті зроблено 
спробу охарактеризувати міфоніми як не-
від’ємну частину загального ономастичного 
фону роману, дослідити їх структуру та семан-
тику. 

Міфонім (від грец. μῦθος – сказання, пере-
каз, міф і ὄνυμος – ім’я, назва) – власна назва, 
найменування вигаданого суб’єкта або об’єкта 
в переказах, казках, міфах тощо [4, с.346]. Як 
зазначають мовознавці, значна частина міфоні-
мів сягає найдавніших періодів і зберігає сліди 
давніх іномовних запозичень. Вивчення міфо-
німів пов’язане з дослідженнями у галузі перві-
сних релігій, фольклору, етнографії, історії, ан-
тичних джерел. 

Як відомо, релігія в елліністичну епоху вже 
не відігравала великої ролі, і сільські божества, 
Пан і німфи, вшановувались тільки за традиці-
єю і головним чином серед сільських жителів. 
Побожні селяни приносили їм жертви – моло-
ко, мед, перші плоди і квіти, але якщо у селі ці 
божества користувались пошаною, то міщани 
відносились до них навіть дещо скептично. Не-
даремно Лонг зображує, як юнаки з міста Мі-
тимни сміялись над німфами, до яких зі слізьми 
і благаннями звернулась Хлоя, просячи допо-
моги (2,20). Пастухи ж вважали, що вся навко-

лишня природа – ліси, луги, гори, річки заселе-
ні божествами – дріадами, ореадами, німфами. 

Оскільки загалом події роману „Дафніс і 
Хлоя” відбуваються у сільській місцевості на 
лоні природи, тому і не дивно, що для давньо-
грецького письменника ІІ ст. Лонга природа і 
божества – злиті воєдино і не існують окремо 
одне від одного. Боги постають у романі у різ-
них видах. Лонг то розповідає нам про картини, 
на яких зображений Пан, німфи й Ерот, то ма-
лює скульптури, що зображують прекрасну 
групу трьох німф і статую Пана, то говорить 
про богів у розповідях і казках, які пастухи пе-
реповідають один одному, то описує появу бо-
гів у снах діючих персонажів. Наприклад, Ерот 
з’являється у сні Дріасу, Ламону та Діонісофа-
ну. Німфи з’являються у сні Дафнісу, Пан – 
мандрівнику Бріаксису, стратегу мітимнійців.  

У тексті роману група міфонімів складає 30 
назв. Усі вони належать до ономастичної пери-
ферії. Серед міфонімів – імена античних богів, 
муз, німф та героїв відомих міфів.  

Античні боги у романі Лонга „Дафніс і 
Хлоя” це Кронос, Ерот, Зевс, Афродіта, Апол-
лон, Деметра, Гермес, Діоніс. Антична міфоло-
гія відносить Ерота до першопочатків Всесвіту. 
Він є породженням Хаосу й Урана (іноді Хаосу 
й Землі) [1, с.130]. Так само і Лонг вважав Еро-
та головною силою Всесвіту (2,5,2). Здебільшо-
го Ерота  (ὁ Ἔρως) вважають  богом кохання. 
За однією з версій, Ерот був пустотливим хлоп-
чиком, сином Гермеса й Афродіти. Ерот панує 
як над природою (його вважають також благо-
дійним богом весни, який запліднює землю і 
творить нове життя), так і над світом людей і 
богів, керуючи їхніми серцями, вчинками і во-
лею.  

У романі „Дафніс і Хлоя” Ерот займає особ-
ливе місце. Лонг зображує його хлопцем, який 
є λευκὸς ὥσπερ γάλα καὶ ξανθὸς ὡς πῦρ, 
στιλπνὸς ὡς ἄρτι λελουμένος (2,4,1) – білий, 
наче молоко, і золотоволосий, як вогонь, блис-
кучий, наче щойно викупався. Усвідомити свої 
почуття Дафнісу і Хлої допомагає бесіда з муд-
рим старим пастухом Філетом. Його чудовий 
сад є під опікою Ерота. Філету довелося поба-
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чити божественного хлопчика, який має силу 
панувати над людьми і богами. Колись Ерот 
допоміг Філету у коханні до Амарилліди, тепер 
він пасе Дафніса і Хлою (νῦν δὲ Δάφνιν 
ποιμαίνω καὶ Χλόην (2,5,4). Філет відкриває за-
коханим істину: Ἔρωτι, ὦ παῖδες, κατέσπεισθε 
καὶ Ἔρωτι ὑμῶν μέλει (2,6,2) – о діти, ви при-
свячені Ероту і Ерот піклується про вас.  

Ерот, наче сільське божество, прогулюється 
лісами і садами Лесбосу, купається у чистих рі-
чках, милується квітами і плодами, які від його 
дотику стають ще кращими. Старий пастух Фі-
лет, повчаючи Дафніса і Хлою, так підносить 
могутність Ерота: δύναται δὲ τοσοῦτον ὅσον 
οὐδὲ ὁ Ζεύς. κρατεῖ μὲν στοιχείων, κρατεῖ δὲ 
ἄστρων, κρατεῖ δὲ τῶν ὁμοίων θεῶν... τὰ ἄνθη 
πάντα Ἔρωτος ἔργα· τὰ φυτὰ ταῦτα τούτου 
ποιήματα· διὰ τοῦτον καὶ ποταμοὶ ῥέουσι καὶ 
ἄνεμοι πνέουσιν (2,7) – він може стільки, скі-
льки не може сам Зевс. Керує він стихіями, 
панує над зорями, панує над такими ж, як і 
він, богами... Усі квіти – справа рук Ерота; 
рослини ці – його творіння. Завдяки йому і 
ріки течуть, і вітри дують. Оскільки роман 
Лонга розповідає про історію кохання юної па-
ри (від зародження перших почуттів до одру-
ження), то зрозуміло, чому ім’я Ерота є у творі 
одним з ключових (43 фіксації).  

Кронос (ὁ Κρόνος) – одне з найдавніших 
грецьких божеств, бог жнив, наймолодший син 
Урана та Геї. Через подібність імені ὁ Κρόνος 
до грецького слова „χρόνος” – ‘час’, його іноді 
вважали і за бога часу. За міфами, Кронос пра-
вив світом, скинувши з неба батька Урана. У 
романі Лонга це ім’я згадується у контексті ха-
рактеристики Ерота, як-от: τοῦ Κρόνου 
πρεσβύτερος καὶ αὐτοῦ τοῦ παντός χρόνου 
(2,5,2) – старший від Кроноса і від усього часу. 

Антична міфологія [1] називає 13 верховних 
богів, 6 з яких зафіксовано у романі „Дафніс і 
Хлоя”: ὁ Ζεύς, ὁ Διόνυσος, ὁ Ἀπόλλων, ὁ 
Ἑρμῆς, ἡ Ἀφροδίτη, ἡ Δημήτηρ. Імена верхов-
них богів зазвичай у тексті згадуються у міфіч-
них легендах, розповідях про міфічне минуле, у 
порівняннях з героями роману. Жодної участі у 
розгортанні подій роману вони не беруть.  

Верховний бог греків, цар і батько богів та 
людей ὁ Ζεύς (1,16,3) – Зевс, син Кроноса і Реї. 
Його постійне місце перебування – гірське па-
смо Олімп. У Лонга це ім’я вживається 6 разів: 
коли йдеться про жертвоприношення Зевсу 
(принісши жертву Зевсу-спасителю – θύσαντες 
Διί Σωτῆρι (4,25,2), у ззвертанні до Зевса (Ὦ 
Ζεῦ δέσποτα (4,21,2) – О Зевсе-володарю!), у 

висловленні подяки орлам Зевса (4,17,7), у зга-
дці про міф, в якому Зевс зацікавився Ганіме-
дом (4,17,6), у розповіді про міць Ерота віднос-
но Зевса (2,7,2), у суперечці Дафніса з Дорко-
ном, де головний герой говорить, що його ви-
годувала коза, як і Зевса (Ἐμὲ αἲξ ἀνέθρεψεν 
ὥσπερ τὸν Δία (1,16,3). Отже, міфонім ὁ Ζεύς 
вжито у романі не як діючу особу, а у розпові-
дях про нього чи у звертаннях до нього як до 
головного божества.  

Ім’я ὁ Διόνυσος (1,16,4) – Діоніс –
фракійського походження і означає ‘син бога’ 
[7, с.85]. Діоніс – один з найпопулярніших бо-
гів давньої Греції, бог рослинності, родючості, 
вологи, покровитель виноградарства і винороб-
ства. Його культ був особливо розповсюджений 
серед простого люду. Міфонім ὁ Διόνυσος до-
сить поширений у романі „Дафніс і Хлоя”, 
адже з його іменем пов’язаний збір винограду 
(одне з основних занять селян), існувало і свя-
то Діоніса – ἑορτή Διονύσου (2,2,1). Кілька 
моментів у всьому романі присвячені жертво-
приношенням Діонісу (3,9,2;3,10,1;4,13,3 та 
ін.). У селі, де відбуваються події, був храм і 
жертовник Діоніса (4,3,1;4,4,1;4,16,1 та ін.). З 
богом Діонісом порівнює себе Дафніс під час 
суперечки з Дорконом: ἀγένειός εἰμι, καὶ γὰρ ὁ 
Διόνυσος (1,16,4) – я безбородий, але [такий] і 
Діоніс. Схожість Дафніса до Діоніса відзначали 
і дівчата, яким головний герой роману подоба-
вся (ὅμοιον τῷ Διονύσῳ τὸ κάλλος (2,2,1) – 
подібний вродою до Діоніса). 
ὁ Ἀπόλλων (4,14,2) – Аполлон, один із 

олімпійських богів, син Зевса і Лето, первісно 
був богом пастухів та покровителем отар. В ар-
хаїчний період його вшановували як покрови-
теля землеробства та родючості. У класичний 
період Аполлон почав виконувати функції бо-
га-опікуна мистецтв і творчого натхнення. Його 
постійним атрибутом стала кітара або ліра, а 
сам він супроводжував муз, надихав співців і 
музикантів, жорстоко караючи тих, хто нава-
жувався змагатися з ним. О.Ф.Лосєв називає 
Аполлона богом сонця і світла, оскільки на це 
етимологічно вказують його постійні епітети, 
як Лікійський (або світлий, напр., Il. IV 
101,119), Феб (або світлий, ясний), золотоволо-
сий [5, с.389]. Його також шанували як бога-
провісника, який, за дорученням Зевса, відкри-
вав людям майбутнє. У романі Лонга міфонім ὁ 
Ἀπόλλων вживається двічі. Перший раз у кон-
тексті порівняння Аполлона і Дафніса, що ніби-
то олімпійський бог був такий, яким виглядав 
Дафніс у той момент – τοιόσδε ἦν, οἷος τότε 
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ὤφθη Δάφνις (4,14,2). Саме „у той момент” 
Дафніс стояв одягнений у шкіру кози, тримаю-
чи у руках козенят. О.Ф.Лосєв в „Античній мі-
фології...” зазначає, що атрибутами і символами 
Аполлона були: вівця, коза, баран, лавр та ін. 
[5, с.391]. По-друге, міфонім ὁ Ἀπόλλων вжито 
у згадці міфу про пастуха Бранха і Аполлона 
(4,17,6).  

Міфонім ὁ Ἑρμῆς фіксується у романі Лонга 
один раз, в описі кратера, з якого роблять узли-
вання Гермесу (4,34,3). Гермес, син Зевса і 
Майї, вісник богів, один з найдавніших. Він ви-
конував багато функцій – був опікуном мандрі-
вників, доріг, торгівлі, провідник душ помер-
лих у загробне царство. Первісно він був богом 
скотарства і тваринного світу. Особливо опіку-
вався тваринами й захистом пастухів.  

Афродіта – ἡ Ἀφροδίτη (4,17,6) – це ім’я до-
чки Зевса і Діони, богині кохання і жіночої кра-
си, дружини Гефеста, народженої з морської 
піни ἀφρογένεια, що виринула з моря і вийшла 
на сушу на острові Кіпр. Культ її перейняли 
греки з чужини, від кіпрських фінікійців, де 
особливо вшановували Астарту [6, с.180]. У 
романі Афродіта згадується, коли Дафніс дарує 
Хлої яблуко і порівнює її з Афродітою, бо і тій 
було дано яблуко в нагороду за красу (3,34,2). 
ἡ Δημήτηρ  – Деметра, богиня землеробства, 

рослинності, родючості, покровителька земле-
робів. У романі даний міфонім вжито один раз 
у контексті принесення жертви Деметрі 
(4,13,3). 

До другорядних божеств антична міфологія 
відносить дітей верховних богів. Серед них Ге-
ба, Еол, Геліос, Селена, Еос, Кібела, Пріап, Пан 
та ін. [1, с.114-115]. З них у романі „Дафніс і 
Хлоя” зафіксований тільки міфонім ὁ Πάν 
(1,16,3) – Пан. Семантика імені виводиться від 
Παύσων, що прямує до староіндійського Pusan 
– ‘ведійський бог, хранитель і прибільшувач 
стад’ [8, с.252]. Він був сином Гермеса і німфи 
Дріопи (або Каллісто). За однією з міфічних ве-
рсій, Пана народила Одіссеєва дружина Пене-
лопа від Гермеса. Пан вважався центральною 
фігурою пастуших вірувань і сказань, був бо-
гом лісів, отар, пастухів, пізніше – покровите-
лем усієї природи. У зовнішності своїй Пан мав 
риси козла. Пастухи вірили, що він, рогатий, 
козлоногий, блукає полями і лугами, грає на 
сирінзі, яку сам змайстрував, і допомагає пас-
тухам. У романі Лонга знаходимо опис Пана: 
ἔνθα τὸ τοῦ Πανὸς ἄγαλμα ἵδρυτο 
τραγοσκελές, κερασφόρον, τῇ μὲν σύριγγα, τῇ 
δὲ τράγον πηδῶντα κατέχον (2,24,2) – там 

статуя Пана стояла, козлоногого, рогатого, в 
одній [руці] сирінгу [тримав], а іншою стриму-
вав козла, який стрибав. У сказаннях і легендах 
цей бог-пастух, є ніби поетичним втіленням 
самого пастушого побуту.  

З іншого боку, пастухи вірили, що Пан є та-
кож богом-воїном. Ми бачимо, як він, розгніва-
ний, насилає „панічний” страх на мітимнійців 
за те, що вони пограбували милу йому країну. 
Пан страхає мітимнійців не силою зброї, а пас-
тушими чудесами (це для них особливо страш-
но), і дає їм можливість легко здогадатися, який 
бог розгнівався на них: Τῆς δὲ νυκτὸς αὐτοῖς 
τοιαύτης γενομένης ἐπῆλθεν ἡ ἡμέρα πολὺ τῆς 
νυκτὸς φοβερωτέρα. οἱ τράγοι μὲν οἱ τοῦ 
Δάφνιδος καὶ αἱ αἶγες κιττὸν ἐν τοῖς κέρασι 
κορυμβοφόρον εἶχον, οἱ δὲ κριοὶ καὶ αἱ ὄιες τῆς 
Χλόης λύκων ὠρυγμὸν ὠρύοντο. ὤφθη δὲ καὶ 
αὐτὴ πίτυος ἐστεφανωμένη... ἠκούετό τις καὶ 
ὑπὲρ τῆς ὀρθίου πέτρας τῆς ὑπὸ τὴν ἄκραν 
σύριγγος ἦχος· ἀλλὰ οὐκ ἔτερπεν ὡς σῦριγξ, 
ἐφόβει δὲ τοὺς ἀκούοντας ὡς σάλπιγξ (2,26,5) – 
Так пройшла у них ця ніч і настав день, ще 
страшніший, ніж ніч. У козлів і кіз Дафніса на 
рогах з’явився плющ з гронами винограду, а ба-
рани і вівці Хлої стали завивати по-вовчому. 
Сама ж вона здалася увінчаною сосновим він-
ком... З навислої скелі, що була над мисом, було 
чути звук сирінги, але не насолоджував він 
слух, як звук сирінги пастушої, а лякав усіх, хто 
його чув, як воєнна труба. Правда, як тільки 
наказ Пана виконується, він змінює гнів на ми-
лість і допомагає мітимнійцям швидше добра-
тися до їх рідного міста.  

Ім’я Пана відіграє значну роль у романі (48 
фіксацій). Він згадується не лише у зв’язку із 
жертвоприношеннями і дарами, які часто при-
носили головні герої роману Дафніс і Хлоя 
(2,31,2;2,32,1;2,38,1;4,13,3 та ін.), а й у клятвах 
іменем Пана (2,17,1;2,39,1;4,18,3 та ін.), у звер-
таннях до Пана (2,30,1;3,32,2), у молитвах 
(3,4,4), закликах (3,31,1). Міфонім ὁ Πάν трап-
ляється у романі у легендах про Пана і Пітис 
(1,27,2;2,7,6), про Пана і Сирінгу (2,34,1;2,34,2 
та ін.), про Пана і Ехо (3,23,3), в описах статуї 
Пана (2,23,4) та в зображенні на стіні всередині 
храму Діоніса (4,3,2). Дафніс порівнює запах 
свого тіла із Пановим, який теж пас отару 
(1,16,3), імітує рухи Пана (2,37,1). У романі гра 
на сирінзі якогось пастуха порівнюється з грою 
Пана (2,32,3). Пану грав на сирінзі Філет, зако-
ханий в Амарилліду (2,3,2;2,8,5). У тексті ро-
ману фіксуємо і порівняння кіз Дафніса зі свя-
щенним стадом Пана (4,4,5).  
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До сонму божеств належать німфи, мойри, 
музи. Греки називали німфами силу-силенну 
жіночих божеств, які населяли землю і воду та 
втілювали родючість і красу природи. Вони не 
були безсмертними, однак доживали до 9620 
років, зберігаючи юність і красу [1, с.116].  
αἱ Νύμφαι (німфи), жили в печерах, лісах, 

полях, горах, річках і джерелах, уособлювали 
сили та явища природи. Перебуваючи поблизу 
людей, німфи краще, ніж олімпійці, розуміли 
їхні потреби й турботи, нерідко допомагали 
людям або карали їх. У романі Лонга німфи 
дуже часто фігурують поряд з ім’ям Пана. Ни-
ми клялися, до них зверталися за поміччю. До 
головних героїв Дафніса і Хлої вони приходили 
у сні і своїми настановами допомагали у важкі 
хвилини (2,23,1 та ін.). У тексті роману міфонім 
αἱ Νύμφαι є найбільш частотним (його вжито 
67 разів; у називному відмінку 1 раз, в клично-
му – 3, знахідному – 27, родовому – 16, даваль-
ному – 20 разів). 

У романі „Дафніс і Хлоя” представлені такі 
німфи, як αἱ Μελίαι (3,23,1) – мелії, німфи дже-
рел; αἱ Δρυάδες (2,39,3) – дріади, німфи, покро-
вительки дерев, прихильні до людей, які са-
джають і плекають дерева; αἱ Ἕλειοι (3,23,1) – 
гелеї, німфи боліт; αἱ Βάκχαι (2,2,2) – вакханки, 
німфи, які супроводили Діоніса в його мандрах 
і походах, намагалися заманити всіх зустрічних 
до участі у вакханаліях, оргіях – обрядах на 
честь Вакха.  

Деякі з німф у романі Лонга мають конкрет-
ні імена, зазвичай вони фігурують у легендах, 
вкраплених у текст. Наприклад:  ἡ Ἠχώ (2,7,6) 
– Ехо, німфа, уособлення відлуння, що його чу-
ти в горах та лісах. Міфонім ἡ Ἠχώ пов’язаний 
з легендою, в якій розповідається про дівчину 
та закоханого в неї Пана. Через невзаємність 
почуттів Пан настільки розгнівався, що це при-
звело до загибелі дівчини, яка стала німфою. 
Проте чарівний голос Ехо продовжував звучати 
(3,23,1).  

Інша німфа має ім’я ἡ Σῦριγξ – Сирінга. Це 
німфа, яку переслідував Пан. Втікаючи від ньо-
го, Сирінга заховалася в річці Ладоні (в Арка-
дії), де перетворилася в очерет, з якого Пан ви-
різав сопілку (сирінгу). Міф про сирінгу розпо-
відає Ахілл Татій в главі VI восьмої книги. У 
романі Лонга ім’я Сирінга згадано у легенді 
про Сирінгу і Пана (2,34,2), яку розповідає Ла-
мон, повідомляючи Дафнісу і Хлої про неймо-
вірне перевтілення Сирінги у музичний інстру-
мент. Інша згадка міфоніма ἡ Σῦριγξ пов’язана 
з порівнянням танцю Хлої і Сирінги (2,37,1). 

Втретє Сирінга згадується у розмові Хлої з Да-
фнісом, де героїня говорить про невірність Па-
на, адже любив він Пітис, любив він Сирінгу 
(2,39,3) – ἠράσθη μὲν Πίτυος, ἠράσθη δὲ 
Σύριγγος.    

Крім німф у романі Лонга фігурують і такі 
божества, як αἱ Μοῖραι – мойри, богині долі, які 
визначали термін людського життя. Мойри – 
дочки Зевса та Феміди, у романі Лонга фігуру-
ють один раз у риторичному звертанні до них 
справжньої матері Дафніса – Клеаристи. Поба-
чивши розпізнавальні речі, з якими вона лиши-
ли Дафніса, Клеариста вигукнула, впізнавши 
сина: Φίλαι Μοῖραι (4,21,3) – о милі мойри! Та-
кою була доля Клеаристи – знайти свого сина і 
втамувати печаль свого серця.  

Згадуються і αἱ Μοῦσαι – музи, покровите-
льки поезії, мистецтва, науки, дочки Зевса та 
Мнемосіни (богині пам’яті). Міфонім αἱ 
Μοῦσαι у романі також вжито один раз у кон-
тексті легенди про Ехо. Німфи виховали дівчи-
ну, а музи грати на сирінзі, на флейті її навчи-
ли, під ліру, під кіфару всі пісні співати  – παι-
δεύεται δὲ ὑπὸ Μουσῶν συρίζειν, αὐλεῖν, τὰ 
πρὸς λύραν, τὰ πρὸς κιθάραν, πᾶσαν ᾠδήν 
(3,23,2).  

Незвичайні істоти представлені у романі 
Лонга cатирами. οἱ Σάτυροι (сатири), постійні 
супутники Діоніса, козлоподібні божества, які 
уособлювали первісну, грубу силу природи. 
Гофман виводить семантику цього міфоніма від 
індоєвроп. *setor (лат. sator – ‘сіятель’) [8, 
с.306-307]. У тексті роману сатири фігурують 
поряд з Діонісом або згадкою про збір виногра-
ду – свято Діоніса. Виступає даний міфонім у 
порівняннях з Діонісом – κρείττων καὶ ὁ 
Διόνυσος Σατύρων (1,16,4) – сильніший Діоніс 
від сатирів; у порівняннях з чоловіками, які під 
час збору винограду загравали з Хлоєю, –  
ὥσπερ ἐπί τινα Βάκχην Σάτυροι (2,2,2) – наче 
сатири перед вакханкою. Вжито οἱ Σάτυροι і в 
описі стін храму Діоніса, де вони зображені у 
танцях поряд з Паном. 

Кілька міфонімів у тексті роману вживає 
Гнафон, коли, виправдовуючи свою любов до 
пастуха Дафніса, наводить паралелі з богами, 
які також любили пастухів (Афродіта – Анхіза, 
Аполлон – Бранха, Зевс – Ганімеда): βουκόλος 
ἦν Ἀγχίσης, καὶ ἔσχεν αὐτὸν Ἀφροδίτη٠ αἶγας 
ἔνεμε Βράγχος, καὶ Ἀπόλλων αὐτὸν ἐφίλησε٠ 
ποιμὴν ἦν Γανυμήδης, καὶ αὐτὸν ὁ Ζεὺς ἥρπασε 
(4,17,6) – пастухом був Анхіз, а ним заволоділа 
Афродіта; пас кіз Бранх, а його полюбив Апол-
лон; пастухом був Ганімед, а його Зевс викрав. 
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Ім’я ὁ Ἀγχίσης (Анхіз) належить брату тро-
янського царя Пріама, в якого закохалась Аф-
родіта, коли той пас череду, і народила від ньо-
го героя Енея. Cин Пріама ὁ Γανυμήδης (Гані-
мед) за наказом Зевса був викрадений орлом на 
Олімп, де став виночерпієм богів.  ὁ Βράγχος 
(Бранх) був улюбленцем Аполлона, який обда-
рував його даром пророцтва.  

Про міфоніми Семела, Аріадна, Лікург і Пе-
нфей у романі „Дафніс і Хлоя” йдеться при 
описі храму Діоніса. Вони були зображені на 
стінах храму відповідно до легенд, пов’язаних з 
ними. Лонг описує Семелу, яка народжує, Арі-
адну, що засинає, Лікурга зв’язаного, Пенфея 
розтерзаного – Σεμέλην τίκτουσαν, Ἀριάδνην 
καθεύδουσαν, Λυκοῦργον δεδεμένον, Πενθέα 
διαιρούμενον (4,3,2). ἡ Σεμέλη – Семела, фіван-
ська царівна, коханка Зевса і мати Діоніса. ἡ 
Ἀριάδνη – Аріадна, дочка критського царя Мі-
носа, яка допомогла героєві Тезею вбити чудо-
висько Мінотавра, після чого втекла з ним на о. 
Насос, де герой покинув її, коли вона спала. 
Такою побачив Аріадну бог Діоніс і одружився 
з нею. ὁ Λυκοῦργος – Лікург, цар Фракії, який 
не шанував бога Діоніса, забороняв святкуван-
ня на його честь, за що був покараний. ὁ 
Πενθεύς – Пенфей, син Ехіна і Агави, дочки Ка-
дма, цар Фінський, розтерзаний власною ма-
тір’ю і іншими вакханками за те, що заборонив 
і переслідував у своїй країні поклоніння Вакху.  

Інші герої міфів представлені іменами Ітис, 
Лаомедонт, Марсій, Пітис. Зазвичай їх викори-
стання пов’язане з порівнянням певних вчинків 
героїв чи їх загибеллю. Наприклад, міфонім ὁ 
Ἴτυς – Ітис вжито у романі Лонга, коли автор 
описує гру Дафніса на сирінзі, ніби нею він 
змагався з солов’ями, а вони ὑπεφθέγγοντο ἐν 
ταῖς λόχμαις καὶ τὸν Ἴτυν κατ' ὀλίγον 
ἠκρίβουν, ὥσπερ ἀναμιμνησκόμεναι τῆς ᾠδῆς ἐκ 
μακρᾶς σιωπῆς (3,12,4) – відгукувались з кущів і 
скоро заспівали про Ітиса, наче згадали ту піс-
ню після довгої мовчанки. ὁ Ἴτυς – син Прокни і 
фракійського царя Терея, який був убитий сво-
єю матір’ю, що таким чином помстилася чоло-
вікові за подружню зраду з її сестрою Філоме-
лою. Прокна була перетворена на солов’я, який 
своїми піснями нагадував плач за сином.  

Троянський цар ὁ Λαομέδων – Лаомедонт, 
батько Пріама, в якого деякий час Аполлон, по-
караний за вбивство, пас корів. Вживання цього 
міфоніма пов’язане з порівнянням зовнішнього 
вигляду Дафніса і Аполлона, який служив у 
Лаомедонта (4,14,2).  

У романі „Дафніс і Хлоя” вжито міфонім 

ὁ Μαρσύας. Марсій – божество, супутник Діо-
ніса, який підібрав кинуту богинею Афродітою 
флейту і викликав на музичне змагання бога 
Аполлона. За таку зухвалість бог зідрав з Мар-
сія шкіру і підвісив її на дереві, при звуках 
флейти вона починала рухатися. Ламон, важко 
переживаючи через знищення саду, припустив, 
що господар накаже повісити його на якійсь со-
сні, як Марсія – ἐκ μιᾶς πίτυος ὡς Μαρσύαν 
(4,8,4). 

Ім’я ἡ Πιτύς (1,27,2) – Пітис вживається 
тричі у розповідях-легендах про Пана. Пітис – 
дівчина, яку покохав Пан. Вона була перетво-
рена в сосну, що і означає саме її ім’я (ἡ πιτύς – 
‘сосна’).  

З усіх міфонімів лише Ерот, Пан і німфи бе-
руть безпосередню участь у подіях роману, 
проте не явно, а у снах, у розповідях про мину-
ле. Інші ж імена лише згадуються у риторичних 
звертаннях, порівняннях чи описах. 

За структурою аналізовані міфоніми поді-
ляються на: 1) прості; 2) похідні (суфіксальні); 
3) складні. 

До простих відносимо такі імена, як ὁ Πάν, 
αἱ Βάκχαι, ὁ Βράγχος, ὁ Διόνυσος, αἱ Ἕλειοι, 
ὁ Ζεύς, ἡ Ἠχώ etc. 

Похідними є ὁ Ἀγχίσης (фермент -ης), 
ὁ Ἀπόλλων (фермент -ων), αἱ Δρυάδες (суфікс 
-αδ-), ὁ Ἑρμῆς (фермент -ης), ὁ Ἔρως (фермент 
-ως), ὁ Μαρσύας (фермент -υας), ὁ Πενθεύς (фе-
рмент -ευς). 

Складні міфоніми утворені за такими моде-
лями: 

ὁ Γανυμήδης < V+S1  γάνυμαι ‘веселитися, 
радіти’ + φαίνω ‘думка, рішення’; 

ἡ Δημήτηρ < S+S ἡ γῆ (дор. δᾶ) ‘земля’ + 
ἡ μήτηρ ‘мати’; 

ὁ Λαομέδων < S+S ὁ λαός ‘народ’ + ὁ μέδων 
‘правитель, цар’;  

ὁ Λυκοῦργος < S+V ὁ λύκος ‘вовк’ + ἔργω 
‘тіснити, гнати’; 

ἡ Ἀριάδνη < Praeff.+A ἀρι ‘дуже’ + ἀδινός 
‘сильний’; 

ἡ Ἀφροδίτη < S+A+Suff. ὁ ἀφρός ‘піна’ + 
δῖος ‘божественний’ + суфікс -ιτ-. 

За семантикою можна виділити декілька 
груп міфонімів: 

І. Міфоніми, утворені від іменників, що 
означають: 

а) абстрактні поняття (ὁ Ἴτυς < ἡ ἲτυς ‘коло’; 
                                                 
1 S – іменник (substantivum); V – дієслово (verbum); 
A – прикметник (adiectivum); Praeff. – префікс; Suff. 
–суфікс.  
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ὁ Ἀγχίσης < ἡ ἀγχιστεία ‘спорідненість’; 
ὁ Ἔρως < ὁ ἔρως ‘любов’; ἡ Ἠχώ < ἡ ἠχώ ‘від-
луння, ехо’; αἱ Μοῖραι < ἡ μοῖρα ‘частка’; 
ὁ Πενθεύς < τό πένθος ‘печаль, горе’); 

b) назви дерев (ἡ Πιτύς < ἡ πιτύς ‘сосна’; αἱ 
Δρυάδες < ἡ δρῦς ‘дуб’);  

с) явища та об’єкти природи (ἡ Ἀφροδίτη < 
ὁ ἀφρός ‘піна’; αἱ Ἕλειοι < τό ἕλος ‘болото’); 

d) предмети побуту (ἡ Σῦριγξ < ἡ σῦριγξ 
‘сирінга, сопілка’; ὁ Ἑρμῆς < τό ἕρμα ‘кам’яний 
стовп, підпора’). 

ІІ. Міфоніми, утворені від дієслів: 
а) конкретної фізичної дії: ὁ Ἀπόλλων 

(ἀπόλλυμι ‘убивати’, ‘знищувати’); b) конкрет-
ної цілеспрямованої дії: αἱ Νύμφαι (νυμφεύω 
‘видавати заміж’); с) розумової дії: αἱ Μοῦσαι 
(μανθάνω ‘вчити, вивчати’ [8, c.206]). 

Перелічені міфоніми мають різну частот-
ність використання у тексті, про що свідчать 
дані таблиці: 
Міфоніми Кількість вживань 

у тексті роману 
ὁ Ἀγχίσης  
ὁ Ἀπόλλων  
ἡ Ἀριάδνη  
ἡ Ἀφροδίτη 
αἱ Βάκχαι  
ὁ Βράγχος  
ὁ Γανυμήδης  
ἡ Δημήτηρ  
ὁ Διόνυσος 
αἱ Δρυάδες  
αἱ Ἕλειοι  
ὁ Ἑρμῆς  
ὁ Ἔρως  
ὁ Ζεύς  
ἡ Ἠχώ 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
15 
2 
1 
1 
43 
6 
6 

ὁ Ἴτυς 
ὁ Κρόνος  
ὁ Λαομέδων  
ὁ Λυκοῦργος  
ὁ Μαρσύας  
αἱ Μελίαι  
αἱ Μοῖραι  
αἱ Μοῦσαι  
αἱ Νύμφαι  
ὁ Πάν  
ὁ Πενθεύς  
ἡ Πιτύς  
οἱ Σάτυροι  
ἡ Σεμέλη  
ἡ Σῦριγξ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
67 
48 
1 
3 
3 
1 
3 

 
Як бачимо, найчастіше вживається лексема 

αἱ Νύμφαι – 67 разів (у називному – 1 раз, у ро-
довому – 16, у давальному – 20, у знахідному – 
27, у кличному – 3 рази). На другому місці за 
частотністю – лексема ὁ Πάν (48 разів), на тре-
тьому місці – лексема ὁ Ἔρως (43 рази). Серед-
ньою частотністю відзначається міфонім ὁ 
Διόνυσος (15 вживань). Кілька разів у тексті 
фіксуються такі міфоніми, як ἡ ’Ηχώ, ὁ Ζεύς, αἱ 
Βάκχαι, αἱ Δρυάδες, αἱ Μοῦσαι, οἱ Σάτυροι, 
ἡ Σῦριγξ, ἡ Ἀφροδίτη, ἡ Πιτύς, ὁ Ἀπόλλων. 
Лише один раз вживано більше половини із за-
фіксованих назв міфічних істот (17). Це такі ле-
ксеми, як ὁ Γανυμήδης, ὁ Λυκοῦργος, αἱ Μελίαι, 
αἱ Μοῖραι, ὁ Μαρσύας, ὁ Ἑρμῆς, ἡ Δημήτηρ, ὁ 
Λαομέδων, αἱ Ἕλειοι, ὁ Βράγχος, ὁ Ἀγχίσης, ἡ 
Ἀριάδνη, ἡ Σεμέλη, ὁ Ἴτυς, ὁ Πενθεύς та 
ὁ Κρόνος. Це зумовлено тією особливістю ідіо-
стилю  Лонга, що зміст його твору за жанром є 
любовним романом, в якому активну участь 
беруть такі персонажі, як Ерос, Пан та німфи. 

Використання Лонгом міфонімів тісно 
пов’язано з сюжетом роману „Дафніс і Хлоя”. 
Міфоніми створюють у романі тло дії персона-
жів, дають можливість чіткіше змалювати їх 
зовнішність та характери. Вони виступають 
важливим засобом когезії тексту роману. Іноді 
міфоніми стають ключовими словами (напр., 
Ерот) та виконують у тексті роману характери-
зувальну та естетичну функції. 

Стосовно загальної кількості вживання мі-
фонімів у тексті роману Лонга „Дафніс і Хлоя”, 
то вона становить 221 фіксацію. Якщо цю кіль-
кість співвіднести із частотністю використання 
антропонімів у романі (655 фіксацій), то це 
означатиме, що міфонімів майже у 3 рази мен-
ше, ніж антропонімів, що свідчить про присут-
ність у Лонга сильного впливу міфологічної 
традиції. Крім того, міфоніми у романі можна 
вважати аксесуарними деталями буколічного 
роману. 

Отже, аналіз системи міфонімів, що складається 
з 30 лексем, показав специфіку і семантичну наси-
ченість онімного простору роману „Дафніс і Хлоя”, 
що є невід’ємною частиною лексичної ідіосистеми 
давньогрецького пасторального романіста Лонга. 
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Inesa Makar 
MYTHONYMS IN THE NOVEL OF THE ANCIENT GREEK WRITER LONG 

DAPHNIS AND CHLOE  
The article deals with the mythonyms as a separate group of general onomastic background of art’s 

work (based on the novel of ancient greek writer of the II century Longus ‘Daphnis and Chloe’). The at-
tempt of characterizing the names of mythical creatures of the novel is made. Semantics, structure of my-
thonyms and their meaning in the structure of the novel are observed. The frequency of using mythonyms 
in the text is also analysed. The usage of mythonyms in the Longus’ novel shows their taking part in the 
creation of the author’s lexical idiosystem. 
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ТОПОНІМІЯ РОМАНУ В. КОЖЕЛЯНКА „КОТИГОРОШКО” 
Як відомо, постмодерністична творчість по-

єднує в собі естетичний плюралізм і амбівален-
тність на всіх рівнях, тобто повноту уявлень без 
оцінок, культурологічне метапрочитання і спів-
творчість митця і реципієнта, синкретизм, мі-
фологічність мислення, творче використання 
будь-яких традицій, ігнорування причинно-
наслідкових зв’язків при конструюванні твору, 
опертя на принцип гри, інтертекстуальність. 
Сучасним письменникам постмодерністичної 
орієнтації притаманний високий ступінь теоре-
тичної саморефлексії, наявність авторського 
самокоментаря. Ці риси постмодерного тексту 
значною мірою притаманні романам 
В.Кожелянка, який нині є визнаним творцем 
жанру „альтернативна історія” в сучасній укра-
їнській літературі. 

Сьогодні, напевно, вивченню онімії постмо-
дерних творів необхідно приділяти більше ува-
ги у мовознавчих дослідженнях текстів сучас-
ної української літератури, адже оніми, займа-
ючи провідне місце серед інших мовних засо-
бах текстотворення, чи не найактивніше (сві-
домо чи підсвідомо) залучено письменниками 
при побудові свого авторського світу у тексті 
твору. „Альтернативна історія” В.Кожелянка 
передбачає використання різних видів онімів, 
оскільки саме власні назви стають визначаль-
ними чинниками хронотопу твору. На це вказує 
й В. Калінкін: ”Кожен онім, як відомо, крім ви-
конання властивої йому власне номінативної 
функції, виступає „транспортним засобом”, 
який доставляє в текст набір акумульованої іс-
торичної, етнографічної, географічної, конота-
тивної й іншої супровідної (супутньої) інфор-
мації, й тому бере участь поряд з іншими засо-
бами в оформленні хронотопа літературного 
твору” [5, с.84]. Тому вивчення онімії, і зокрема 
топонімії роману, є важливим для дослідження 
авторського ідіостилю письменника, особливо-
стей мовної картини створеного ним світу. 

Топонімія роману В.Кожелянка „Котигоро-
шко” багата і різноманітна. У творі ми зафіксу-
вали 115 топонімів, серед них макро- та мікро-
топоніми (Україна, Атлантида, Германія, Аф-
рика, вул. Прорізна, вул. 28 Червня тощо), топо-
німи реальні (тобто запозичені автором з реа-

льного топонімікону) та авторські новотвори 
(оніми, утворені В.Кожелянком). За частотою 
вживання у тканині роману топоніми можемо 
поділити на частовживані й такі, що викорис-
тані лише один або кілька разів. Частоту вжи-
вання конкретного топоніма в романі визначає 
його належність до топонімів „переднього” чи 
„заднього плану”. Очевидно, що топоніми „пе-
реднього” плану, які безпосередньо 
„прив’язані” до персонажів – діючих осіб тво-
ру, будуть більш частовживаними, багатоваріа-
нтними. 

Найуживанішим у романі „Котигорошко” 
(як і в романі „Дефіляда в Москві”) є макрото-
понім Україна. В.Кожелянко, іронізуючи з тра-
диційного, усталеного в свідомості пересічного 
читача європоцентризму, ставить у творі в 
центр уваги реципієнта Україну. Україна стає у 
В.Кожелянка „центром” Землі, принаймні – для 
його головного героя Вишнеслава Котигорош-
ка. 

В.Кожелянко використовує різні оніми на 
позначення одного й того ж денотата (України): 
Україна, Ненька, Батьківщина, Українська Ім-
перія, Вітчизна, Велика Україна, Українська 
Держава, Держава. Найбільш частовживаним 
серед цих онімів є макротопонім Україна. Цю 
власну назву (ВН) використано як у мовленні 
персонажів, так і в авторському мовленні (у 
тканині тексту) як онім-номінант на позначення 
держави Україна. Щоправда, у романі „Котиго-
рошко” маємо „не зовсім таку” Україну, як це у 
дійсності: у В.Кожелянка Україна виступає 
наймогутнішою (поряд зі своїм одвічним воро-
гом – Атлантидою) великою (територіально і не 
тільки) державою, їй належать значні території 
– Африка, Скандинавія, Кавказ, Стара Европа 
тощо. Територіальні розміри України автор пе-
редає, використовуючи ВН Велика Україна „від 
Нілу до Балтики, від Апеннін до Кавказу” 
[2, с. 141]. Тут бачимо своєрідний розвиток те-
нденцій, що мали місце в романі „Дефіляда в 
Москві” (згадаймо амбітні прагнення персона-
жів „Дефіляди”: „Україна буде Імперією Трьох 
Морів!” [1, с. 13]). Тобто те, що в „Дефіляді в 
Москві” було прагненням, футурологічним 
„прожектом”, у цьому романі стає реальністю. 
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Щоправда, тут спостерігаємо зворотний про-
цес: „Через кілька років Велика Україна – від 
Нілу до Балтики, від Апеннін до Кавказу пере-
творилась у пересічну державу в європейсько-
му пограниччі – уже лише від Сяну до Дону 
[тобто в етнічних межах. – М.М.]” [2, с. 141]. 

Онім Україна вжито в тексті роману 165 ра-
зів, така частота вживання зумовлена 
„прив’язаністю” цього топоніма до антропоні-
мії: головні персонажі – українці; всі події від-
буваються в Україні, отже, цей онім, окрім но-
мінативної, виконує локалізаційну функцію. 

ВН Ненька на позначення України вжито в 
романі 7 разів. Вживається ця ВН зазвичай у 
декларативних висловах: „Як старшина ВНУ, я 
готовий служити скрізь, де цього вимагатимуть 
інтереси Неньки!” [2, с. 34], подвиги головний 
герой мріє здійснювати „во ім’я Неньки, зви-
чайно” [2, с. 46], президент Трипільський – 
„Оборонець Неньки” [2, с. 62] тощо. Отже, ви-
користана В.Кожелянком на позначення Украї-
ни ВН Ненька, попри загалом позитивний вну-
трішній зміст цієї лексеми, у контекстах, в які 
вводить її автор, набуває дещо сатиричного 
звучання – через декларативність контексту. 

Складний онім (онім-словосполучення) 
Українська держава фіксуємо у двох варіантах, 
у другому складник держава графічно відріз-
няється використанням великої літери (Україн-
ська Держава). 

Функціонально ці варіанти не відрізняються 
один від одного – їх ужито в частинах тексту, 
де представлено офіційно-діловий, публіцисти-
чний стилі: „Генеральна прокуратура України 
порушила проти Телесія кримінальну справу за 
цілою низкою неприємних статей – від полі-
тичних (зазіхання на територіальну цілісність 
Української держави і фальшування українсь-
ких грошей) до простих карних...” [2, с. 96] 
(розділ ХVІ „Подвиг другий”), „ці телесики – 
загроза Українській Державі, тому мають бути 
винищеними” [2, с. 122] (з розмови президента 
Вернидуба із Фарболисом, розділ ХVІІІ „Бри-
гада чорних колобків”). 

Оніми Батьківщина та Вітчизна, що є сино-
німами, вжито в розділі ІV „Ентузіазм патріо-
та”. Обидві ці ВН функціонують як „патріотич-
ні” назви України. Очевидно, використовуючи 
ці оніми у „звіті” патріота, який веде спостере-
ження за Котигорошком, В.Кожелянко намага-
ється показати гіпертрофований патріотизм 
цього персонажа, його прагнення будь-що до-
cягти кар’єрного росту: „кожен, хто зрадив Ба-
тьківщину, починав з дискотеки” [2, с. 28], 

„...знову ця ЖС [журналістка Савойська. – 
[М.М.] вчила ГК [героя Котигорошка. – М.М.] 
НЕ любити свою Вітчизну” [2, с. 28]. 

У цьому ж розділі фіксуємо й інші ВН на 
позначення України: Українська імперія, онім 
позначає устрій України (імперія) та ВН Дер-
жава („...після... роботи із запобігання... мож-
ливої загрози безпеці Держави...” [2, с. 25]). 
Онім Держава утворено семантичним шляхом 
словотвору [3] від апелятива держава, який по-
вністю онімізувався і виконує номінативну фу-
нкцію. 

Отже, на позначення одного й того ж дено-
тата – України – В.Кожелянко використовує рі-
зні оніми, передаючи таким чином ставлення 
різних персонажів (і своє власне) до поймено-
ваного об’єкта. Окрім того, введення оніма в 
контекст доповнює його внутрішній зміст до-
датковими конотаціями, сприяє авторські „грі” 
з мовним матеріалом, стає одним із засобів пе-
редачі авторського задуму. 

Друга за частотою вживання ВН у романі – 
це макротопонім Атлантида. У романі „Атлан-
тида – перманентний агресор і потенційна за-
гроза усій людській цивілізації” [2, с. 143]. На-
зва Атлантида дуже давня, адже „про Атлан-
тиду 2300 років тому розповів Платон (427-
347 рр. до н.е.) у діалогах „Тімей” і „Крітей”, 
посилаючись на відомості давньоєгипетських 
жерців. Повідомлення Платона становить со-
бою ... історичне сказання... Цей момент... ви-
значає сюжет про Атлантиду як принципово 
неканонічний. Через неканонічність, „фолькло-
рність” цей сюжет обростає безліччю варіантів” 
[4, с. 137]. „Переконливість платонівської опо-
віді спричинила до того, що Атлантиду сприй-
мають історично можливий факт”, який посту-
пово „супроводжувався вигадками, перебіль-
шувався” [4, с. 138], якщо Кожелянків читач не 
візьме до уваги той факт, що його романи – це 
„історія якби”, то він легко може повірити в ре-
альність Атлантиди, створеної уявою автора. 
„Особливо часто до переказу Платона зверта-
ються письменники саме в нашому [ХХ-му. – 
М.М.] сторіччі. Соціальні біди та потрясіння 
стали суголосними з трагічним катаклізмом за-
гибелі давньої цивілізації” [4, с. 138]. Поряд з 
творами письменників ХХ ст., які зверталися до 
легенди про Атлантиду, постмодерний роман 
В. Кожелянка, хоч він і не містить у заголовку 
жодного натяку на Атлантиду, займає своєрідне 
місце, бо автор відразу зазначає, що події, опи-
сані ним, „ніколи й ніде не відбувалися” 
[2, с. 1]. Розвиток сюжету роману приводить 
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Атлантиду до загибелі, інший хід подій в цьому 
романі неможливий: Атлантида – ворог Украї-
ни і вона мусить загинути, такої думки голо-
вний герой роману Котигорошко, правитель 
України. На місці Атлантиди утворився океан, 
який почав відтоді називатись Атлантичним 
[2, с. 136-137] (розділ ХХ „Подвиг третій”). 

Війни та інші явища життя суспільства, зма-
льовані В.Кожелянком, цілком реалістичні. 
Щодо Атлантиди, то тут, як зауважує Зва-
рич І., відбулася традиціоналізація протосюже-
ту: „традиціоналізація протосюжету відбулася, 
коли основні його мотиви: загибель високої 
культури й цивілізації – генетичної та соціаль-
ної катастроф, − виявилися суголосними про-
блематиці 20 ст. Глобальні соціальні біди – сві-
тові війни, революції, загроза третьої світової 
війни, прикрий історичний досвід авторитарно-
диктаторських режимів, можливість екологіч-
ної катастрофи – виявили коло проблем, худо-
жньо вирішуваних майстрами слова на матеріа-
лі переказу про Атлантиду в різних видових та 
жанрових варіантах” [4, с. 140]. Постмодерний 
роман, отже, не виняток серед творів про Атла-
нтиду, обігрування в ньому цього „протосюже-
ту” цілком закономірне. З “протосюжетом” твір 
„пов’язує топонім Атлантида” [4, с. 140]. 

Топонім Атлантида невипадковий у романі. 
Він пов’язує роман з традицією світової „атла-
нтіади”, стає важливим чинником, який дозво-
ляє сприймати твір не просто як вигадку авто-
ра, а і як спробу своєрідного філософського 
осмислення В.Кожелянком сучасного (і не 
тільки) суспільного буття окремої особистості, 
українського народу та людства в цілому. 

Топоніми Махачкала та Тенічтотлан – ой-
коніми на позначення міст. Ці оніми запозичені 
з реальної топонімії. Махачкала – „столиця Да-
гестанської АРСР. Розташована у передгір’ях 
Великого Кавказу” [7, с. 413]. Розташування 
Махачкали в романі збігається з її реальним 
розташуванням: „ ... пірати викопали тунель від 
Махачкали до Посейдонії” [2, с. 16]. Ойконім 
Тенічтотлан – дещо перероблена 
В.Кожелянком ВН Теночтітлан, яка в реальній 
(історичній) топонімії позначає „місто в ХІV – 
на поч. ХVІ ст. в долині Мехіко, столиця дер-
жави ацтеків” [8, с. 196], яке „під час іспансь-
кого завоювання Мексики було зруйновано 
(1521), на його місці засноване м. Мехіко” 
[8, с. 196]. У романі В.Кожелянка цей ойконім 
виконує номінативну функцію, називаючи міс-
то, у яке „грозить” виїхати Трояндина (дівчина, 
у яку закохався один з апостолів Телесія Сучи-

мотузок), вона вимагає від нього дати прес-
конференцію про те, що „Телесій ... сексуаль-
ний збоченець, він чіплявся зокрема до Сучи-
мотузка з непристойними пропозиціями” 
[2, с. 94]), якщо Сучимотузок не виступить на 
прес-конференції: „завтра ж я від’їжджаю в Те-
нічтотлан!”, – погрожує вона [2, с. 94]. Окрім 
того, ойконім Тенічтотлан використаний у на-
зві оборонного союзу (України і дружніх країн 
проти Атлантиди). Під час війни з Атлантидою, 
коли „атлантидці напали на дружнє Україні 
Перу” [2, с. 130], Україна „змушена була посла-
ти два корпуси війська, згідно з умовами Теніч-
тотланського оборонного союзу” [2, с. 130]. 

Прикметною рисою роману „Котигорошко” 
є, на нашу думку, використання онімів, зокрема 
ойконімів та макротопонімів – назв держав, які 
засвідчені історією, належали чи належать до 
реальної топонімії. В. Кожелянко „збирає” у 
своєму романі топоніми з різних періодів істо-
рії, причому географія цих ВН охоплює всю 
планету: Царгород і Гелія (напевно, переробле-
не з Галлія [7, с. 465]), Атлантида і сучасні ой-
коніми Прага, Київ, Загреб тощо. Усі ці оніми 
„вжито” в часопросторі роману, де визначальне 
місце належить Україні.  

Фіксуємо в романі й кілька інших макрото-
понімів – ВН на позначення держав. Це такі: 
Китай, Іран, Туран, Германія, Гелія, Стара Єв-
ропа. Ці оніми можемо поділити на дві групи: 
запозичені з реальної топонімії (Іран, Германія, 
Китай) та авторські утворення (Туран, Стара 
Європа, Ацтекія тощо). Макротопоніми вико-
нують у романі не тільки свою основну функ-
цію – номінативну, позначають держави, а й 
стилістичну. Роман побудований як паралель-
на, альтернативна історія, тому вжиті реальні 
топоніми допомагають читачеві проводити па-
ралелі зі звичним для нього світом, водночас 
вводячи в іншу, „Кожелянкову Україну” й світ. 
Зауважимо, що хоча В.Кожелянко й використо-
вує реальні ВН, співвідносити текст з дійсністю 
немає сенсу, оскільки це зовсім не реалістич-
ний твір, а роман-антиутопія, твір з елементами 
фентезі. Як письменник-постмодерніст, 
В.Кожелянко успішно проводить свою „гру”, 
онімія стає в цій грі вдячним матеріалом. Так, 
автор творить макротопоніми: Туран – за зраз-
ком ВН Іран, добавляючи афікс ij-а, онім Ацте-
кія утворений від етноніма ацтеки додаванням 
такого ж афікса. Макротопонім Стара Европа 
– онім-словосполучення, утворений додаван-
ням прикметника Стара (онімізованого при-
кметника) до ВН Европа. У романі онімом 
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Стара Европа позначено державу, підлеглу 
Україні. Ця держава зрештою домагається су-
веренітету, стає незалежною: „Стара Європа 
здобула державну незалежність” [2, с. 141] і 
цим самим „подала приклад іншим країнам, які 
входили в зону державних інтересів України” 
[2, с. 141]. У результаті відбувається розпад 
України (своєрідний натяк на розпад СРСР): 
„На півдні утворилися нові незалежні держави: 
Єгипет, Лівія, Сирія, Картагенська Федерація і 
Мала Азія” [2, с. 141]. Тут засвідчено ще два 
оніми-новотвори В.Кожелянка – Картагенська 
федерація (утворено від назви міста Картаген 
(Карфаген) та Мала Азія (ця ВН у географії 
вживається для позначення території, у романі 
В.Кожелянка вона стає назвою держави). Так 
само „на Кавказі теж виникло кілька незалеж-
них держав – Аланія, Ічкерія, Адигея” 
[2, с. 141]. ВН Аланія та Адигея утворені авто-
ром. Онім Скандинавія, яким звичайно позна-
чають Скандинавський півострів, також стає 
назвою держави: „Скандинавія, Германія, Гелія 
перестали координувати свою зовнішню полі-
тику з Києвом” [2, с. 141]. 

У складі топонімії значне місце за кількістю 
займають ойконіми. Фіксуємо вживання в ро-
мані як реальних ойконімів (Київ, Париж, Чер-
нівці, Дублін, Одеса тощо), так і створених ав-
тором (Святослав-юрт, Синьожовтоводськ, 
Посейдонія). Окрім того, автор використовує і 
такі ВН (наприклад, Царгород, Фіви), які були 
відомими назвами міст у минулому. 

Ойконіми, запозичені автором з реального 
топонімікону, виконують номінативну функ-
цію, називаючи міста, а також локалізаційну. 

Онім Чернівці частовживаний у творі. Це 
пояснюється тим, що це рідне місто головного 
героя роману Вишнеслава Котигорошка, він 
вчився в Чернівцях у військовому „веенезі”. 
Роман починається розповіддю про дуель Ко-
тигорошка з Яблуненком на світанку того дня, 
коли їм, „як випускникам Чернівецького війсь-
кового інституту імені 300 героїв-
парашутистів... мають присвоювати перший 
старшинський чин – чотар” [2, с. 8]. У Чернів-
цях живе Котигорошкова родина, це його рідне 
місто: „Зараз ви будете ще більше задоволеним, 
коли я оголошу, де дислокується ця спецсотня. 
У – Чернівцях, у вашому рідному місті” 
[2, с. 35]. 

Ойконім Київ, окрім номінативної, виконує 
ряд інших функцій. Зокрема, цей онім виступає 
назвою-символом України: „Скандинавія, Гер-
манія, Гелія перестали координувати свою зов-

нішню політику з Києвом” [2, с. 141]. 
У Києві, як центрі України, містяться усі ос-

новні владні й політичні структури: 
„...Котигорошка було відправлено у Централь-
ний шпиталь при Генеральному штабі ВНУ. У 
Києві” [2, с. 18]. 

Такі ВН, як Софія, Загреб, Прага, Буда-
пешт, Відень тощо, які в реальній топонімії ви-
ступають назвами великих міст та столиць 
держав, у романі також виконують номінативну 
(ідентифікаційну) функцію. Окрім того, вони 
вживаються і як назви-символи, символізують у 
романі Стару Европу, яка „колись була цілком 
незалежною державою” [2, с. 87], мала свій 
герб („скошений хрест з тупим кутом зверху 
був офіційним гербом” [2, с. 87]). „Староєвро-
пейські сепаратисти” прагнуть відновлення не-
залежності своєї країни, і коли з’являється 
„пророк Телесій” зі своїм „символом”, яким він 
пояснював основи вчення, виявляється, що цей 
символ „є політичним знаком староєвропейсь-
кого сепаратизму” [2, с. 68]. І тому „телесіянсь-
кий хрест почали малювати не лише телесики, а 
й староєвропейські сепаратисти у Римі, Атенах, 
Софії, Відні, Загребі та Будапешті” [2, с. 87]. У 
такому контексті ці ойконіми не просто нази-
вають міста, а символізують територію, яка 
іменується Європою, у романі це колись неза-
лежна держава Стара Европа, яка входить до 
складу “Кожелянкової України”. 

Фіксуємо в романі ряд „африканських” то-
понімів: Африка, Нил, Олександрія, Єгипет, 
окрім цих ВН, які запозичені автором з реаль-
ної топонімії, фіксуємо й авторські новотвори – 
ойконіми Мемфіс та Хлібоград. Африка, за ро-
маном „Котигорошко”, теж входить в „зону 
державних інтересів України”, тут розташова-
ний об’єкт „Псі 7-1” („найбільша у Єгипті пі-
раміда, за військовою термінологією – об’єкт 
Псі 7-1”. Означало це психотронна установка 
сьомої бази під першим номером” [2, с. 41]), де 
служить головний герой роману Котигорошко 
(розділ VІІ „Будні попелястого”). Ойконіми – 
авторські новотвори Мемфіс та Хлібоград – на-
зивають „поблизькі міста”: „Інші офіцери мог-
ли їздити в поблизькі міста Мемфіс та Хлібо-
град...” [2, с. 46]. До авторських новотворів на-
лежать ойконіми Святослав-юрт, Синьожов-
товодськ, Посейдонія, Тенічтотлан, Бендер-
шаху. 

Назва Святослав-юрт, утворена приєднан-
ням до імені Святослав компонента юрт, по-
значає „славне місто”: „чотар Котигорошко ко-
мандував одним з блок-постів, ланцюжок яких 
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захищав славне місто Святослав-юрт від напа-
дів каспійських піратів” [2, с. 13]. Розташоване 
це місто десь на Кавказі (у тексті: Котигорошко 
„відбував для подальшого проходження служ-
би” „на Кавказ, де вже кілька десятиліть з неве-
ликими перервами триває затяжна війна з піра-
тами” [2, с. 12]). 

Онім Синьожовтоводськ вживається в ро-
мані поряд з ойконімом Святослав-юрт у роз-
думах головного героя про стратегію піратсь-
кого адмірала Веслоу: „так само він відсиджу-
ється у Астрахані, у Святослав-юрті, у Бендер-
шаху, у Синьожовтоводську і т.д., коли відпо-
відно з цих портів вирушають мисливці на пі-
ратів” [2, с. 15]. Ойконім Синьожовтоводськ 
утворений способом основоскладання [3], у цій 
ВН поєднано українську кольоросимволіку 
(синій та жовтий кольори), що має підкреслити 
„українськість”, з компонентом -водськ, який 
використовується при творенні слов’янських 
ойконімів (пор. назву міста Кисловодськ, де є 
такий же компонент). Тобто В.Кожелянко тво-
рить оніми за моделями вже існуючих, водно-
час наповнює зміст цих ВН потрібними для до-
сягнення свого задуму конотаціями. Ойконім 
Посейдонія у романі називає столицю Атланти-
ди: „Ось їх столиця – Посейдонія” [2, с. 39]. Ця 
ВН теж належить до новотворів В.Кожелянка, 
утворена від імені бога Посейдона додаванням 
до основи афікса -ij-а (афіксальний спосіб сло-
вотворення [3]). Називання столиці Атлантиди 
Посейдонією – приклад вдалого творення влас-
ної назви В. Кожелянком. Така назва у доречна, 
і цілком „вписується” в „онімну гру” постмоде-
рного тексту. Зв’язок ВН Атлантида з ВН По-
сейдонія (точніше, з іменем Посейдона, бога з 
давньогрецького пантеону) досить очевидний – 
натяк на давність, навіть древність цього оніма, 
до того ж ім’я правителя Атлантиди – Птеро 
Дактиліян, яке „розшифровується” як „птеро-
дактиль” теж сприяє утвердженню древності 
Атлантиди і всього, пов’язаного з нею. 

Ороніми (оронім – вид топоніма, ВН будь-
якого елемента рельєфу земної поверхні 
[5, с. 99]) у романі представлені невеликою кі-
лькістю онімів, зокрема, ВН Говерла та гора 
Цецин, Карпати. Ці назви локалізують місце 
визначних для розвитку сюжету роману подій: 
на горі Цецин страчують Телесія: „У ніч першо-
го весняного місяця на горі Цецин неподалік 
від Чернівців, страчували небезпечного злочи-
нця...” [2, с. 100]. У Карпатах розташована та-
ємна зброя, про яку „знали лише покійний пре-
зидент Трипільський ... і безпосередні її творці 

– працівники таємної лабораторії” [2, с. 133]. 
Серед гідронімії роману фіксуємо реальні 

гідроніми Десна, Волга, Каспійське та Чорне 
море, Егейське море. Назва ще одного моря – 
Середземне трансформована у Середньоукраїн-
ське, таким обігруванням цієї ВН В.Кожелянко 
додатково підкреслює могутність України (Се-
редньоукраїнське – розташоване посередині 
України), тобто територія, яку займає Україна, 
значна. 

Мікротопонімія роману „Котигорошко” 
представлена невеликою кількістю онімів. Це 
урбаноніми: агороніми (Майдан Незалежності, 
Центральний Майдан), годоніми (вул. Банкова, 
Інститутська, Хрещатик, Прорізна, 28 Черв-
ня) тощо. Агоронім Майдан Незалежності по-
значає у романі майдан у Києві. Головний ге-
рой Вишнеслав Котигорошко мріє про те, як 
він, ставши керівником України, „виходитиме 
кожної неділі на балкон свого імператорського 
палацу на Майдані Незалежності у Києві і про-
мовлятиме до свого українського народу...” 
[2, с. 47]. Цей онім запозичений В. Кожелянком 
з реальної онімії, майдан під такою назвою у 
Києві – постійне місце проведення різних подій 
– концертів. мітингів тощо. У романі (в розділі 
ХХІ „Затемнення бронзи”) цей Майдан теж 
стає місцем мітингу: „Бунтівники мітингували 
на Майдані Незалежності” [2, с. 153]. 

Фіксуємо у романі використання годонімів. 
Вони вжиті з метою локалізувати місце дії: „ ... 
дорогою він [Котигорошко. – М.М.] зупиняв 
своє службове авто на Прорізній...” [2, с. 79], „ 
... почав спускатися по Інститутській вниз до 
Хрещатика ...” [2, с. 152]. Окрім того, ВН Хре-
щатик, як і в романі „Дефіляда в Москві”, ви-
ступає онімом-символом, позначає головну ву-
лицю Києва: „ ... у повній формі ... герой Украї-
ни хорунжий Котигорошко пройшовся Хреща-
тиком туди-назад ...” [2, с. 24], − у цьому випа-
дку автор не повідомляє, що це відбувається в 
Києві – з назви вулиці це очевидно. 

Ще один київський годонім – назва вулиці 
Банкова позначає місце розташування адмініс-
трації президента: „Засівши у приміщенні ко-
лишньої адміністрації президента України на 
вулиці Банковій, Котигорошко почав зміцню-
вати владу” [2, с. 128]. Ще два київські годоні-
ми – вулиця Володимирська та бульвар Тараса 
Шевченка – позначають “робоче місце” жебра-
ка (жебрак „має постійне робоче місце на розі 
вулиці Володимирської і бульвару Тараса Шев-
ченка” [2, с. 29]), у якого один студент купив 
дірявий капелюх, цей студент „одягнув пана 
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Трипільського у дірявий капелюх” [2, с. 29] 
(Трипільський – президент України) (розділ ІV 
„Ентузіазм патріота”). Ці оніми запозичені ав-
тором з реальної онімії. 

Серед чернівецьких годонімів, ужитих 
В. Кожелянком, відзначимо ВН, запозичену з 
реальної чернівецької мікро топонімії, – вулиця 
28 Червня. Поряд з цією ВН функціонує годо-
нім, створений автором – вулиця Червневого 
пленуму ЦК Панукраїнської партії. У назві 
останнього використано ергонім, який нале-
жить до новотворів В. Кожелянка (в дійсності 
Панукраїнської партії немає). Ці дві вулиці (їх 
ріг) локалізують місцезнаходження „кельтсько-
го пабу „Стоунгендж”, що розмістився на розі 
вулиць 28-го Червня і Червневого пленуму ЦК 
Панукраїнської партії” [2, с. 11] (розділ І 
„Блиск і ще раз блиск халяв”). 

Окрім названих, фіксуємо в романі львівсь-
кий годонім – вулиця Яреми Вишневецького, 
тут Котигорошко „знаходить” Телесія, коли 
Вернидуб наказує йому впіймати „пророка”. 
Котигорошко „почав мандрувати інформацій-
ною мережею своєї підсвідомості ... шукав Те-
лесія” [2, с. 98]. Звичайно, Котигорошко знахо-
дить Телесія з його апостолами: „де це вони 
пригрілися? Так, Україна, Львів, вулиця Яреми 
Вишневецького, 17” [2, с. 98]. Тут годонім ви-
конує локалізаційну функцію, позначає місце-
знаходження персонажа. 

Так само локалізаційну функцію виконує 
годонім Мала Арнаутська вулиця: „Він [Теле-
сій. – М.М.] влаштував у Одесі, на Малій Арна-
утській вулиці, підпільну друкарню, де зазом-
бовані ним фахівці карбують фальшиві банкно-
ти номіналом у 100 та 500 гривень” [2, с. 95] 

(розділ ХV „Антителесій”). 
Серед годонімів виділяються ще два авто-

рські новотвори – назви вулиць Трипільська – 
„пропонувалось, аби в кожному місті найперша 
новозбудована вулиця була названа „Трипіль-
ською” – для „увічнення пам’яті покійного пре-
зидента [Трипільського. – М.М.]” [2, с. 62] 
(розділ Х „Сироти невтішні”) та „славна черні-
вецька вулиця” Короля Горохія Другого: „...В 
редакцію телеіянського журналу „Кам’яний 
дух”, що містилась на вулиці Короля Горохія 
Другого у Чернівцях, зайшов відвідувач” 
[2, с. 145] (розділ ХХІ „Затемнення бронзи”). 

Отже, годоніми у романі „Котигорошко”, – 
як запозичені з реальної онімії, так і новотвори 
– виконують, окрім номінативної як основної, 
локалізаційну функцію. 

Власні назви у романі В. Кожелянка репре-
зентують індивідуальний неповторний стиль 
письменника, виступають яскравими показни-
ками специфіки його онімного письма, творять 
разом з іншими класами ВН онімний простір 
роману. Проведений аналіз доводить, що вжи-
вання тих чи інших онімів передусім залежить 
від змісту та тематики твору. Специфіка топо-
німів у художньому творі полягає в посиленні 
локальної характеристики співвідношення „пе-
рсонаж – місце дії”, у створенні ефекту реаль-
ності (чи ірреальності) зображуваних подій. 
Топонімія роману “Котигорошко” – як макро-, 
так і мікро-, незалежно від того, запозичена во-
на з реальної чи створена автором – виконує в 
романі важливу стилістичну та текстотвірну 
функцію, стає предметом обігрування, допома-
гаючи передати авторський задум. 
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In the article is analyzed the using of toponym`s in the novel by V.Kozhelianko “Kotyhoroshko”, de-

scribed the functions of toponyms, specific and role toponyms as one of the elements of text formation. 
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ПОЕТОНІМ СТЕПОВА ЕЛЛАДА ЯК ХУДОЖНЯ  
 ДОМІНАНТА ЄВГЕНА МАЛАНЮКА 

Поетоніми − термінологічні позначення вла-
сних імен у художньому творі − найкраще ви-
являють свою багатофункціональну сутність 
саме в поезії, де вони, насамперед завдяки літе-
ратурному роду, специфіці мають, по суті, не-
обмежені можливості щодо конотування, зміс-
тового та експресивного наповнення. І справж-
ні майстри слова уміло користуються цими не-
обмеженими можливостями поетонімів. Як, 
скажімо, Євген Маланюк. Із давньої назви Гре-
ції — Еллада — він створив образ-символ 
України — Степову Елладу, яка, до того ж, за-
лежно від контексту, ідеологічної настанови 
поета чи, зрештою, настрою, може стати Скит-
ською Елладою або, навіть, Чорною Елладою. 

Насамперед жанровими особливостями, 
крім, можливо, ще уподобань і таланту автора, 
продиктований значно ширший обсяг свободи 
поета, порівняно з прозаїком і драматургом, у 
«грі» з власними іменами. Поетонім волею ав-
тора може бути гравцем поза полем. Євген Ма-
ланюк дуже рідко вдається до назви Україна, 
але це назва у той чи інший спосіб заявляє про 
свою присутність майже у кожному його вірші. 
Часом це перифраза (Степова Еллада, Скитсь-
ка Еллада, степова бранка), часом — особовий 
займенник ти, а часом — те, що між рядками, 
що ніяк не назване, але й без означення має то-
чну адресу, конкретний денотат. Відтак сміливо 
можемо повторити: «Справжня поезія — це та-
їнство. І вжиті в ній оніми — теж таїнство. Во-
ни індивідуальні в своїх контекстах і своїх по-
етичних ореолах» [5, с. 21]. 

У поетичних творах, в основному, відсутній 
сюжет, а  тому в них переважають позасюжетні 
оніми, на відміну від прози, де власні назви по-
значають дійових осіб, персонажів. З огляду на 
це істотним є поділ літературних онімів на: 

1) назви персонажів та реальних чи уявних 
об’єктів, описуваних у творі; 

2) назви осіб й об’єктів, що не становлять 
предмету твору, а з’являються у якихось 
зв’язках, асоціаціях з описуваними у творі 
явищами. Усі поетоніми другої групи викону-
ють виключно виразові, образні функції, яких є 
багато. Численна кількість зіставних функцій 

спирається на метафору і метонімію, але «влас-
ні імена при цьому не набувають нових зна-
чень, а лише розширюють можливості свого 
вживання» [4, с. 170].  

Будь-який онім у художньому тексті є еле-
ментом цього тексту і працює на нього. Ставши 
фактом мовлення, він, за словами 
Ю. О. Карпенка, зазнає функціональної пере-
будови, тобто бере на себе виконання інших за-
вдань, ніж у мові. Цих завдань більшає, якісь 
відходять на другий план, з’являються нові, а 
найголовнішим стає стилістичне навантаження 
— виразність, «промовистість» поетоніма, йо-
го, якщо можна так висловитися, образоздат-
ність. Питанням розмежування і встановлення 
функціональної спроможності і функціональ-
них обов’язків літературної онімії учені приді-
ляють особливу увагу, адже йдеться про визна-
чальне — про участь онімів, причому участь 
специфічну, властиву тільки їм, у творенні об-
разності художнього тексту. 

Єдиної кваліфікаційної системи власних 
імен у художньому тексті на разі не створено. 
Та й чи буде створено взагалі? В. М. Калінкін, 
наприклад, вважає: «Досвід, надбаний ономас-
тами, дає підставу стверджувати: що створення 
«ідеальної» таксономічної системи функцій по-
етонімів, найімовірніше, неможливе» [2, с. 25]. 
Очевидно, припускає він, основним шляхом 
удосконалення класифікації поетичних функцій 
онімії буде її розвиток і постійне поповнення 
новими характеристиками. «Поява ж нових фу-
нкцій, — переконаний вчений, — неминуча, 
оскільки пов’язана з принциповою нескінченні-
стю художнього пошуку» [2, с. 25]. З виснов-
ками В. М. Калінкіна важко не погодитися хоча 
б з огляду на те, що він відштовхується від тези 
про безперервність творчого процесу, або, за 
його словами, про «принципову нескінченність 
художнього пошуку». А нескінченність пошу-
ку, відомо, — категорія безвідносна, вона, сто-
сується не лише художньої творчості, а й будь-
якої іншої, в тому числі й вивчення літератур-
ної ономастики, або, що рівнозначно, поетики 
оніма. Відтак пошук якщо не «ідеальної», то за-
гальноприйнятої системи класифікації власних 
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імен у художньому тексті мусить продовжува-
тися. Тим паче, що мова навіть не стільки про 
створення якоїсь канонічної системи, скільки 
про необхідність вироблення загальних ефек-
тивних принципів і підходів для кращого пі-
знання такого важливого і надпотужного еле-
мента художнього тексту, яким є онім. 

Говорячи про специфіку власних назв у ху-
дожній літературі, про ті ознаки, які притаманні 
всій літературній ономастиці, незалежно від 
величезного розмаїття цього різновиду власних 
імен, Ю. О. Карпенко висновує: «Власне кажу-
чи, те, що називають літературною (поетич-
ною) ономастикою, можна визначити як 
суб’єктивне відображення об’єктивного, як 
здійснювану письменником «гру» загальномо-
вними ономастичними нормами» [3, с. 5]. Якщо 
послуговуватися цим образом, то Євген Мала-
нюк, без сумніву, «грає» на ономастичному по-
лі за правилами, прийнятими для цього виду 
гри, не порушуючи їх і не виходячи за межі до-
зволеного. Інша річ, ті правила настільки демо-
кратичні, а межі — розсунуті, віддалені, що 
дають змогу кожному, навіть найбільшому 
майстрові художнього слова, яким є, зокрема, й 
Маланюк, сповна реалізувати потенціал 
суб’єктивного. Насамперед тому, що саме за 
ним, автором, право вибору конкретного влас-
ного імені. 

Кожен поет добирає оніми до свого смаку і 
проводить з ними ті маніпуляції, які відповіда-
ють його уподобанням і, звичайно ж, його май-
стерності, хисту. До якихось власних назв він 
звертається рідко чи й разово, якісь використо-
вує частіше, відводячи їм нову роль або, при-
наймні, доручаючи їм грати ту роль по-новому, 
а ще інші стають його супутниками впродовж 
усього творчого шляху. Щодо останньої кате-
горії онімів, то вона, будучи найдоступнішою й 
науживанішою, таїть у собі постійну небезпеку: 
не повторитися б самому й не повторити б ін-
ших. Втім, Маланюка ця засторога стосується 
якраз найменше. Він настільки педантичний, 
що у згаданому післяслові до збірки «Земля й 
залізо» інформує рецензентів про ті аналогії, 
які можна віднайти у створених ним й іншими 
поетами (М. Гумільовим і М. Рильським) обра-
зах, причому про ці подібності Маланюк узнав 
уже після написання «своїх речей» [8, с. 274]. 

У поета, як зауважують дослідники, була 
своя концепція формування української нації, 
свій підхід до проблем культури взагалі і куль-
тури українського народу зокрема. Так, 
Ю. Войчишин зазначає, що Маланюк часто 

«обмежує поняття культури до так званої «гео-
культури», бо говорив він про культуру авто-
хтонного, не кочового населення України, і про 
те, що сприяло формуванню цієї культури. 
Найважливішим чинником впливу Маланюк 
уважав приналежність, від VII століття до на-
родження Христа, земель теперішньої України 
до середземноморського культурного обсягу 
античної Еллади. Україна становила північну 
частину держави, від якої походять пізніше 
римська і західноєвропейська цивілізації. Ма-
ланюк був переконаний, що ця гелленська 
культура залишила помітні сліди в психіці 
українського народу, які мали і позитивний, і 
негативний вплив на українців» [1, с. 47]. До-
тичність культури українського народу до ел-
лінських джерел і дає авторові право називати 
Україну Степовою Елладою. 

У збірці «Земля й залізо» онім Еллада вжи-
вається 9 разів у 5 формах: власне Еллада — 
двічі, Степова Еллада — чотири рази і по од-
ному разу Еллада чорна, Скитська Еллада та 
Скитська Еллада Степова Сарматських Аф-
родіт, кирпатих Аполлонів.  

Еллада для Маланюка — це, з одного боку, 
уособлення краси й неповторності української 
землі, великого культурного й духовного спад-
ку українського народу, з іншого — символ 
державотворчої пасивності, неспроможності чи 
й навіть приреченості. Відтак цей образ, як і 
поетові почуття, двоїться: то у ньому переважає 
позитив, то — негатив. 

Тужлива, але аж ніяк не «скудна» лірична 
мелодія звучить, наприклад, у таких рядках: 

Знаю — медом сонця, ой Ладо, 
В твоїм древнім тілі — весна. 
О, моя Степова Елладо, 
Ти й тепер антично-ясна [7, с. 137]. 
Поет подумки звертається до України-

Степової Еллади і, закликаючи у свідки 
слов’янську богиню весни Ладу, зізнається у 
великій синівській любові до отчої землі й не-
сказанній тузі за нею. Ліричний струмінь поси-
люється, а туга наростає: 

Десь там квітнеш вишневим цвітом, 
Десь зітхаєш в веснянім чаду, 
А мені ти — блакитним мітом 
В золотім полудневім меду, — 
 
А мені ти — фата-моргана  
На пісках емігрантських Сахар — 
Ти, красо землі несказанна, 
Нам немудрим — даремний дар! [7,  с. 137]. 
Ось яка вона, Степова Еллада: далека — бо 



Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 177 

бачиться з «емігрантських Сахар» і близька — 
бо в поетовому серці, реальна і уявна, єдина й 
неповторна, справжній Божий дар. Але дістався 
той дар «нам немудрим», і Степова Еллада спо-
чила у сні, в минувшині й чекає свого воскре-
сіння. «Хоч би вже буря, вир, абощо, — / Цієї 
тиші не знести!» [7, с. 138] — закликає-
просить поет, та його слова залишаються непо-
чутими. У тому, що Степова Еллада-Україна не 
може воскреснути, на переконання Євгена Ма-
ланюка, винні самі українці, у характері яких 
переважають миролюбність, лагідність, підне-
вільність і замало войовничості, упевненості в 
собі, гідності своїх устремлінь, а саме: побудо-
ви української незалежної держави. Звідси й 
двоїстість образу: Степова Еллада як «краса 
землі несказанна» і Степова Еллада як держав-
ницька ідея. Поетова увага більше прикута до 
другого значення цього оніма, а тут він уже до-
бирає інші порівняння й епітети. Замість комп-
ліментів на зразок «Ти й тепер антично-ясна» 
або «Десь там квітнеш вишневим цвітом, / 
Десь зітхаєш в веснянім чаду» звучать гнівні й 
осудливі слова: «Коли ж, коли ж знайдеш 
державну бронзу, / Проклятий край, Елладо 
Степова?!» [7, с. 142] чи й одверте прокляття: 
«Так будь же проклята ще раз, полужива, / 
Елладо Скитськая, Елладо Степова / Сар-
матських Афродіт, кирпатих Аполлонів!» [7, 
с. 158]. До речі, останню перифразу цілком за-
служено можна віднести до взірців цього різно-
виду стилістичних прийомів: Україна — не 
лише еллінська земля, а й земля красунь та кра-
сенів, що рівні еллінським богам. І ось на цю 
землю, яка народжує «сарматських Афродіт» 
та «кирпатих Аполлонів» і на якій «прокляття 
всіх прокльонів», Маланюк звалює ще й своє — 
навіщо? Бо для виборювання державності, вва-
жає, потрібні не «лагода Еллади й миломов-
ність», не краса й пісні — «струмок музичних 
сліз», а «Міцним металом наллята безмов-
ність, /  Короткий меч і смертоносний спис» 
[7, с. 161]. 

Як зазначає Микола Крупач, Степова Еллада 
— досить міфічний образ-ідеал майбутньої 
України, створений Євгеном Маланюком, «йо-
го безсила, тендітна мрія». «Як маленький   
принц з казки А. де Сент-Екзюпері прагне за-
хистити свою тендітну квітку від протягів і зві-
рів ковпаком, так і Є. Маланюк прагне захисти-
ти свою майбутню Україну від вітрів світового 
степового роздоріжжя, від звірячих сусідніх 
орд — міцним Капітолієм» [6, с. 236]. Так у 
Маланюковій поезії розвивається мотив «влас-

ного Риму», який у збірці «Земля й залізо» під-
триманий, зокрема, онімами Рим (3 вжитки) і 
Капітолій (1). 

І з історіософської, і з ономастичної точок 
зору ця підтримка дуже серйозна. Адже поря-
тунок Степової Еллади й відродження україн-
ської державності поет найбільше пов’язує з 
утвердженням у свідомості українського наро-
ду того, що він якраз і називає «Римом», а саме: 
віри у свої сили і своє призначення, сили і впе-
вненості в реалізації державницької ідеї. Заради 
того, щоб перестати бути рабом і стати держав-
ним народом, потрібні жертви, й немалі, але: 
«Хай зникне ж скитсько-еллінська краса / На 
припонтійськім тучнім суходолі, / Щоб власний 
Рим кордоном вперезав / І поруч Лаври — ста-
нув Капітолій» [7, с. 161]. Маланюк непохит-
ний у переконанні: Україна все одно, раніше чи 
пізніше, здобуде незалежність і постане повно-
цінною європейською державою з усіма держа-
вними атрибутами, зокрема коронами й само-
стійним політичним, владним центром — на 
зразок античного Капітолію. Саме політичним, 
бо духовним, релігійним центром завжди була 
Києво-Печерська лавра — один із найстаріших 
монастирів, заснований 1051 року за часів Яро-
слава Мудрого. Ці два центри — Капітолій 
(національна влада) і Лавра (християнська ві-
ра), на думку Маланюка, найважливіші елемен-
ти українського державотворення. 

А як же оспівана й зневажена у запалі над-
мірної любові Степова Еллада? Невже в ідеї 
побудови «власного Риму» їй не відводиться 
ніякої ролі? Ні, її роль якраз найголовніша, це 
роль матері, яка повинна дати життя дитині, 
отому українському Риму: «Ще прогримить 
останній судний грім / Над просторами неладу 
і зради / І виросте залізним дубом Рим / З міц-
ного лона Скитської Еллади» [7, с. 167]. Отже, 
Рим — це продовження Еллади, її нова якість, 
новий зміст: краса відсувається на задній план, 
а на перший виходять сила, міць, залізо. Карти-
ну такої метаморфози поет змалював у міфоло-
гічному стилі, персоніфікувавши топоніми Рим 
та Скитська Еллада. Втім, на наш погляд, з мі-
фологічною лінією переплітається ще одна – 
метафорична: змін, оновлення зазнає сама при-
рода, і земля, яка «напнулась готикою росту», 
мусить забуяти потужною рослинністю. Однак, 
без сумніву, головною є все-таки лінія перша 
— міфологічна. 

Як уже зазначалося, із синонімічного ряду 
України-Еллади Евген Маланюк найчастіше 
звертається до перифрази Степова Еллада. У 
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даному ж контексті віддано перевагу формі 
Скитська Еллада. Нам здається, що поет зро-
бив такий вибір свідомо: для підкреслення важ-
ливості мілітарного чинника у здобутті Украї-
ною державності. Якщо Степовій Елладі біль-
ше пасує краса і «лагода Еллади», то в Скитсь-
кій живе войовничий дух скіфів і з її «міцного 
лона» здатен вирости «залізним дубом Рим». 
Відтак онімічна перифраза Скитська Еллада є 

природнішим і логічнішим у цій компанії ду-
жих. 

Навіть не віриться, що все це написано вже 
досить давно, − настільки злободенними, сьо-
годенними видаються думки й  поетичні образи 
Маланюка. Україна здобула незалежність, але 
боротьба за українську мову, за національну 
ідею, за «власний Рим» і досі триває. 
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POETONYM “STEPOVA ELLADA”, AS ART DOMINANT OF E. MALANYUK 

The article deals with the analysis of poetonym “Stepova Ellada” in the works of E. Malanyuk from 
the point of view of the multi-level approach to interpretation of text. Poetonyms best display their multi-
functional essence just in poetry where they, due to literature type, specificity, have unlimited possibilities 
as for connotation, content and expressive fulfilment. 
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АНТРОПОНІМИ У ЗБІРЦІ ІВАНА ДРАЧА «СОНЯШНИК» 
Сонце і соняшник. Ці дві однокореневі лек-

семи у поетичному словнику молодого Івана 
Драча — стрижневі, знакові, ключові. Таке 
твердження ґрунтуємо, насамперед, на частоті 
вживання у його першій збірці оніма сонце (41 
раз у різних формах) і на назві самої збірки — 
«Соняшник» (К.: Дніпро. — 1962). Це якщо по-
слуговуватися суто кількісним підходом. А як-
що зазирнути глибше, в архітектоніку Драчевої 
поезії, й торкнутися її ідейно-художніх струн, 
то вслід за Борисом Олійником маємо визнати: 
«Власне, вся поезія Івана Драча запрограмована 
на біологічній основі сонця, яке освітлює ко-
жен рядок, кожну думку його вірша. Він і в лі-
тературу увійшов із сонцем «у червоній сорочці 
на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи 
хмари у небі» [3, с. 138]. 

Борис Олійник, мабуть, найповніше й най-
точніше, як це взагалі може зробити стороння 
людина, крім самого автора, визначив місце 
сонця в контексті Драчевої поезії: «... то не сті-
льки і не передовсім небесне світило, джерело 
енергії нашої галактики. Це те вище, облагоро-
джуюче, до чого має прагнути кожен, якщо він 
хоче називатися людиною. Це — крайній анти-
под обивательщини, котра в своїй ницій й ситій 
філософії шлунка живе одним днем, байдужа 
не лише до долі світу, а навіть до свого ближ-
нього» [там же]. Отже, апріорі власна назва 
Сонце, яка іменує конкретне космічне тіло — 
центральне небесне світило Сонячної системи, 
стала домінантою філософсько-художньої кон-
цепції поета й конотувала до образу вселюдсь-
кого ідеалу. Щось у тому образі-символові є з 
народної космонімії, щось почерпнуто з кри-
ниць української та світової літератур, а щось, 
без сумніву, закумульовано й привнесено ним 
самим. Іван Драч у межах власного конкретно-
індивідуального творчого поля настільки роз-
ширив порівняльну амплітуду цього оніма, що 
вона, здається, втратила будь-які абсолютні ве-
личини: з одного боку, губиться у безконечнос-
ті незвіданого часу і простору, з іншого — тане 
в таких же нескінченно-непізнаваних глибинах 
людської душі. І лише сам поет, власник запу-
щеного ним маятника, здатен на якусь мить зу-
пинити його у певній точці, щоб виокремити й 

зафіксувати на папері той чи інший образ, те чи 
інше значення надпотужного за конотативним 
потенціалом астроніма Сонце. Але спинити й 
матеріалізувати, повторюємо, тільки на мить, 
бо за одним образом уже постає другий, за тим 
— третій і так далі: поет мовби крає світило і 
множить нові й нові сонця. Втім, так воно і є, 
що він сам потверджує у «Сонячному етюді»: 
Де котиться між голубих лугів 
Хмарина ніжна з білими плечима, 
Я продаю сонця — оранжеві, тугі, 
З тривожними музичними очима. 
 
Ось сонце віри — чисте і просте, 
Ось сонце міри — з віжками на храпах, 
Ось сонце смутку, звідки проросте 
Жорстока мудрість в золотих накрапах [1, 

с. 39]. 
Оті запропоновані поетом на продаж сонця 

— мов заповіді на скрижалях, мов маяки, на які 
слід орієнтуватися, щоб не збитися з курсу, не 
схибити у житті. Торг — ненав’язливий і чес-
ний, ціна — для всіх одна: в обмін на сонце — 
серце. Такий ось справедливий бартер: «А що 
сонця за дорогу ціну, | То сонце завжди серця 
варте» [1, с. 39]. Кладучи на одні терези сонце 
і серце й урівнюючи їх у ціні, поет, з одного 
боку, зводить первісне значення Сонця як небе-
сного світила до сенсу мірила, ба навіть товару, 
а з іншого — піднімає його до рівня духовної 
категорії, до абсолюту. Оскільки ж «сонце 
завжди серця варте», то й серце, за Драчем, 
здатне посісти місце абсолюту, принаймні гіпо-
тетично: якщо хтось обміняє його на сонце. А 
їх, цих сонць, вистачить усім, були б лише по-
купці. 

Всього 16-рядковий етюд — а який обшир, 
яка сонячна амплітуда: від оніма Сонце, який 
поза текстом, але який, власне, й послугував 
поетові за відправну точку, до сонць як взірців 
людських чеснот і від цих одухотворених сонць 
до одухотворених же сердець! Цю амплітуду, 
на наш погляд, можна змалювати такою схе-
мою: Сонце (небесне світило) → сонце (взі-
рець, ідеал) → сонця (людські чесноти). 

Борис Олійник, аналізуючи місце і значення 
сонця в творчій лабораторії Івана Драча, від-
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значає метафоричний рух цього оніма і втілен-
ня його у світоглядне та художнє кредо поета: 
«Спочатку це було щось трепетно ніжне, оду-
хотворено наївне і умовне в тій мірі, як умовна 
поезія. Поступово оте сонце сформувалося у 
концепцію, воно пронизувало увесь організм 
поезії, зазираючи своїм промінням у найпотає-
мніші глибини інтимного, освітлюючи найкру-
тіші вершини суспільного» [3, с. 138-139]. 

Сонце як кредо наскрізь пронизує першу 
Драчеву збірку. А найповніше і найяскравіше, 
вочевидь, розкривається через означену у «Со-
нячному етюді» тему співвідносності і тотож-
ності понять «сонце» і «серце». Ця тема розви-
вається і в інших творах, переходячи з, так би 
мовити, філософсько-абстрактної у реальну, 
життєву площину. Поет шукає людей, які обмі-
няли свої серця на сонця, і знаходить їх. Одним 
з таких є безіменний секретар парткому з вірша 
«У кожного своя доля...». З нинішньої історич-
ної висоти образ партійця у цьому вірші може 
видатися заідеологізованим, плакатним, але 
кожен час має своїх героїв, і завжди знаходи-
лися люди, які за будь-яких обставин залиши-
лися людьми й були взірцями для інших. Доля 
секретаря парткому ГЕС — це доля цілого по-
коління, яке пройшло крізь жорна сталінської 
тоталітарної системи й обдурене, понівечене 
тією системою, все ж не втратило віри у життя і 
головне — у зміст життя: «Його душа на про-
тягах змужніла, | Спізнала біль образ, злий бе-
ріївський яд. | Він довгі роки мучився в тюрмі, | 
Він чесно партії віддав життя в офіру, | Не-
правдою обманутий, він віру | У правду не згу-
бив на Колимі» [1, с. 94-95]. І тієї віри у зміст 
життя, у майбутнє, яке у вірші асоціюється з 
райдугою, у героя Драчевої поезії не забрати і 
не вбити, бо в нього «б’ється сонце в глибині 
грудей» [1, с. 96] — сонце, обмінене ним на 
власне серце. 

Сонце у  Івана Драча –  і сенс буття, й ідеал 
людських чеснот, і творче начало, творчий ге-
ній. Останнє значення домінує, зокрема, у «Со-
наті Прокоф’єва»: « В мене світла нині, як у бо-
га, — | Тонни сонця сиплють у вікно» [1, 
с. 101]; «Я пірнаю в сонце з головою, | Щоб ді-
стати у сонаті дно» [1, с. 102] та в «Етюді по-
колінь»: «Люди в сонця ходили | І державу на-
уки несли на плечах, | Люди гупали кайлом в 
оранжеві брили, | Люди шквально згоріли, щоб 
день не зачах» [1, с. 49]. Звертаючись до видат-
них постатей — композитора С. С. Прокоф’єва 
(1891 — 1953) і літературознавця 
О. І. Білецького (1884 — 1961), поет дошуку-

ється джерел творчості, таланту і знаходить їх, 
щонайперше, у титанічній праці і повноті само-
віддачі майстра-митця. Такій праці і такій са-
мовіддачі, які співмірні з надзусиллями прису-
тніх між рядками міфічного Атланта («І дер-
жаву науки несли на плечах»), Франкових ка-
менярів («Люди гупали кайлом в оранжеві бри-
ли») та легендарного Данко («Люди шквально 
згоріли, щоб день не зачах»). 

Як Сергій Прокоф’єв, пірнаючи з головою в 
сонце, намагався дістати одно у музиці, так 
Іван Драч, звертаючись до солярних образів, пі-
знає сенс поезії. Оригінально, у притаманному 
Драчеві експериментально-новаторському сти-
лі зазвучала тема поета і поезії у «Баладі про 
соняшник», яка, до речі, була неоднозначно 
поцінована як старшими колегами по цеху, так 
і критиками. «Скам’яніла естетична свідомість 
початку 60-х, — зазначає Анатолій Ткаченко, 
— із неабиякою натугою сприймала поетику 
раннього Драча, однією з найхарактерніших 
особливостей якої була віддалена асоціатив-
ність, різке, ніби аж механічне поєднання 
предметної чуттєвості реальних і реалістичних 
деталей із незвичним їх метафоричним напов-
ненням, символізацією» [4, с. 8]. І як приклад 
наводить «Баладу про соняшник», у якій «спів-
відносяться, поєднуються... предмети, явища, 
поняття, чимраз віддаленіші — в міру худож-
нього осягнення їх усезагального зв’язку, взає-
мозумовленості» [там же]. У «кардинальному 
розширенні асоціативного ряду», в умінні «зна-
ходити грані зчеплення віддалених понять і 
явищ, викрешувати з них іскри великої смисло-
вої й емоційної насиченості» [2, с. 24] бачить 
одну з найхарактерніших ознак Драчевої по-
етики і Микола Ільницький. Ось як він аналізує 
багатошарову смислово-метафоричну констру-
кцію «Балади про соняшник»: «Тут — два ряди 
понять: соняшник і сонце, які, однак, виступа-
ють не прямими образами-персонажами, а уо-
собленням ліричного героя і поезії. Соняшник і 
сонце в цій системі опосередкувань виявляють 
функцію прихованого паралелізму: як соняш-
ник постійно повертає свою голову за сонцем, 
так «якийсь хлопчисько», в даному разі лірич-
ний герой, повертає свої помисли до поезії, не-
розривно і невідступно зв’язаний з нею» [2, 
с. 25]. 

З точки зору Драчевої космонімії, мусимо 
знову ж таки відзначити якнайширшу асоціати-
вну амплітуду оніма Сонце, максимальне збли-
ження, аж до взаємно переливання небесної та 
земної сфер. Реальне і уявне, прозаїчне й оду-
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хотворене — усе перемішалося, злилося воєди-
но й пульсує в одному ритмі — у ритмі поето-
вого серця. У тому, вочевидь, і сутність поезії, 
що вона «може схопити момент універсального 
в побутовому факті, вловити всесвіт у відбитку 
сонця на краплині роси тощо» [3, с. 24]. Один з 
найяскравіших прикладів матеріалізації Сонця 
як небесного світила знаходимо у  «Етюді про 
хліб»: «В підсохлому тісті кленова лопата | 
Вийме з черені, де пікся в теплі, — | І зачару-
ється білена хата | З сонця пахучого на сто-
лі» [1, с. 43]. Так земне, дотягнувшись до кос-
мічного («І тріскотітиме іскрами сажа — | 
Мініатюрна зоряна ніч») й зачерпнувши того 
космічного, повернеться на землю не просто 
хлібом, а «сонцем пахучим на столі». 

Чи то кажемо про сонце як про поезію, чи як 
про ідеали й чесноти, чи як про хліб — у кож-
ному разі те сонце має безпосередній зв’язок з 
людиною, виходить від неї і замикається на ній. 
Сонце і Людина — це ланки одного асоціатив-
ного ряду, рівноцінні і взаємозамінювані, порі-
внювані і прирівнювані. Для підтвердження 
цього Іван Драч готовий заперечити саму кос-
мологію. У поемі «Спрага» словами видатного 
американського поета Уолта Уїтмена (1819 — 
1892) він проголошує: «Рої Галактик, зоряних 
туманностей | Кружляють круг Землі, | Палю-
че Сонце і його планети | Літають круг Землі 
(Віддаймо справедливість Птолемею). | Центр 
Космосу — Земля, | Бо на Землі живе Людина. | 
Безмежність розуму твого | Безмежність Ко-
смосу вбирає, | Як грунт сухий краплину рося-
ну» [1, с. 69]. Тут Людина навіть у сильнішій, 
вищій позиції, ніж Сонце, ніж «рої Галактик» і 
зоряних туманностей, ніж Космос, бо безмеж-
ністю свого розуму вбирає безмежність Всесві-
ту.  

Поет вірить у невичерпні можливості люди-
ни, у її безмежний розум і високі духовні пори-
ви, у те, що прийдешні покоління, увібравши 
все краще від попередників, підуть далі у своє-
му розвитку, у пізнання макро- і мікрокосмосу 
й досягнуть досконалості. Завдання надважке, 
але реальне, бо є прекрасні зразки такого по-
движництва, є добрі вчителі-наставники, на си-
лу і геній яких можна обіпертися, бо «Кожен з 
них живе в тобі, | І кожен прагне — свіжого 
давай» [1, с. 71], бо, зрештою, «Є мука в світі 
— дика, невситима, | Тамована щодня й навіки 
невгасима. | Це — спрага людяності, і краси, і 
змоги» [1, с. 67]. Серед постатей, які зробили 
вагомий внесок у поступ людства, автор «Спра-
ги» називає імена учених Арістотеля, Птоле-

мея, Ейнштейна, Кибальчича, Амбарцумяна, 
художників да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, 
Гойї, Пікассо, композиторів Бетховена і Шос-
таковича, поетів Уїтмена і Маяковського, 
письменників Вольтера і Довженка. Це люди 
космічного масштабу, люди-сонця. Такими їх 
бачить і змальовує Іван Драч.  

Як до земного і водночас до небесного, пла-
нетарного звертається він до свого старшого 
брата і колеги по перу Уолта Уїтмена: «Здрас-
туй, Уїтмене зеленобровий, | Космосе, сину 
Манхеттена» [1, с. 68]. Американський поет, 
уродженець Нью-Йорка («син Манхеттена») 
Уїтмен своїм генієм, зокрема у возвеличуванні 
людини праці, прославленні науки й технічного 
прогресу, зрівнявся з Космосом. Цікаве саме 
перевтілення образу Уїтмена із небесного тіла у 
реального співрозмовника: «Золоті іскри в моїй 
троянді стають зорями. Серед них я бачу, як в 
просторі поволі кружляє Земля, як вона стає 
головою людини з зеленим чубом, зеленою бо-
родою — все з листя трави» [1, с. 68]. Такі ось 
складні метаформози, така розмашиста Драчева 
метафорика: з іскор народжуються зорі,           
з-поміж зір вирізняється Земля, яка, в свою чер-
гу, перетворюється в голову Уїтмена, але не 
звичайну, а зеленочубу, зеленобороду і зелено-
брову — з листя трави. Чому з листя трави? Бо 
таку назву — «Листя трави» (1855) — має ос-
новна поетична збірка Уолта Уїтмена, бо зеле-
ний — то колір Землі, життя на ній. 

Такої ж планетарної величини набувають й 
інші названі в поемі імена. Часом, як у випадку 
у Уїтменом, навіть сумніваєшся, чи антропоні-
ми вони, а чи Іван Драч уже зарахував їх до 
розряду космонімів. Більшість імен поет су-
проводжує короткою, у кілька слів, але міст-
кою характеристикою: німецький та американ-
ський фізик-теоретик Альберт Ейнштейн (1879 
— 1955) — «Спокійний і розмірений мудрець, | 
Великий скептик | І фантаст великий» [1, 
с. 69], давньогрецький філософ Арістотель — 
«многогранний» [там же], іспанський живопи-
сець і граф Франсіско Гойя — «гарячий», який 
«в твоїй уяві | Каприччіоси творить | З твої 
передчувань — страшних і диких» [1, с. 70]. 
Або про італійських художників, представників 
високого Відродження — Леонардо да Вінчі, 
Рафаеля і Мікеланджело: «І трійця велетів, | 
Гігантів чорнобрових | ... | Да Вінчі — боро-
дань, | І Рафаель глибинний, | Та вічно невдово-
лений | Бурун Буонаротті» [там же].  

Апофеозом людині і закликом до нових дер-
зань звучать слова, адресовані ліричному геро-
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єві поеми «Спрага» — юнакові: «Привчи свої 
тривожні очі | До сліпучої яскравості світла 
— | Тебе сонця чекають і люди, | Яскравіші, 
аніж мільйони сонць» [1, с. 71—72]. Так пози-
ція «Людина і Сонце» у поемі міняється, не на 
користь небесного світила: Людина прагне зрі-
внятися з Сонцем — Людина стає в рівень з 
Сонцем — Людина, увібравши безмежністю 
свого розуму надбання попередніх поколінь і 
безмежність Космосу, здатна засвітитися яск-
равіше, ніж Сонце, ніж мільйони сонць. 

Підсумовуючи, ще раз зауважимо: позиція 
«Людина і Сонце» у поезії Івана Драча – це по-

зиція паритетів: «сонце завжди серця варте». 
Звісно, за умови, що те серце покладене на вів-
тар служіння великій справі, високому мистец-
тву, вічним ідеалам. Тоді, – як у вірші про ав-
тора безсмертних «Сонячних кларнетів» Павла 
Тичину: «Куди ти підеш Україною – | Сонце 
кларнетить навкруг» [1, с. 114-115]. Тоді, – як 
про Миколу Кибальчича: «Це з ракет, з ракет 
твоїх запущене | Сонце кружеляє»  [1, с. 113]. 
Тоді, як про Тараса Шевченка: «Поет став мо-
рем. Далеч степова, | І хмарочоси, й гори – ним 
залиті. | Бунтують хвилі – думи і слова, | І со-
нце генія над ним стоїть в зеніті»  [1, с. 118]. 
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ANTHROPONYMES IN I. DRACH’S COLLECTION “SUNFLOWER” 
The article presents variety of semantic and imagery poetic contents of the cosmonym “the Sun” in 

Ivan Drach’s collection “Sunflower”. The sun fills in hearts, people, proper names used in the collection, 
first of all – anthroponyms. As a prominent innovator in poetry, I. Drach displayed this novelty in poetic 
use of proper names. 
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АНТРОПОНІМ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ МЕГАДИСКУРСІ 
У статті досліджено семантичні, функціо-

нальні та прагматичні особливості власного 
імені (прізвища) у структурі англійських публі-
цистичних текстів, які організують певний ме-
гадискурс. На підставі дискурс-аналізу значен-
ня власного імені/прізвища досліджено його 
функціональні особливості у мовленні. 

Ключові слова: ономастика, власне ім’я, 
прізвище, пресупозиція, прецедентність, дис-
курс, публіцистичний 
Суспільство виступає одночасно як ком-

плекс наявних інститутів (синхронізм), і як 
процес історичних змін (діахронізм), що дає 
можливість панхронічного підходу, який поєд-
нує в собі синхронізм і діахронізм. Квантори 
(символи), що лежать в основі наших сус-
пільств, мають таку подвійну структуру: з од-
ного боку, вони є певною системою одночасних 
символів, доступних за допомогою структурно-
го аналізу, з іншого боку – у них є історична 
перспектива, тому що вони живуть у процесі 
постійної інтерпретації й переінтерпретації 
Антропоніми зв’язують людину з його ото-

ченням і суспільством – він/вона живе як серед 
людей, так і серед імен, які утворюють навколо 
нього певний простір маркований спільною для 
всього суспільства характеристикою та індиві-
дуальними етнокультурними рисами. Природ-
но, що антропонім живе у суспільстві і є важ-
ливою складовою культури народу – антропо-
німи у процесі функціонування можуть зміню-
вати своє значення, переходити у загальні імена 
(Форд�форд) і перетворюватися у культурні 
квантори певного суспільства, а з часом і світо-
вим квантором завдяки глобалізації, наприклад, 
леді Ді (англ.), Ванга (болг), мати Тереза 
(алб./інд), Маргарет Течер (англ.), Тарас Шев-
ченко (укр.), Юрій Гагарін (рос), Наполеон 
(франц.), Джеймс Медісон (амер.) [пор.: 2, 235]. 
Безперечно, мають бути вироблені засади від-
бору таких імен, щоб суб’єктивність одного до-
слідника не впливала на підбір імен і далі на 
формування етнокультурного фонду суспільст-
ва. 
Ми вважаємо, що антропоніми мають певну 

пресупозицію або в інших термінах прецедент-
ність і вирізняють такі ознаки: 

 1) значущість для окремої особистості; 
 2) міжособистість – відомість у громаді, су-

спільстві і далі у світі; 
 3) темпоральність (синхронічна/діахроніч-

на); 
 4) просторовість – обмежена/необмежена; 
 5) частотна референтність – посилання на 

ім’я/прізвище певної людини у дискурсі [пор.: 
1, 216]. 
Термін “прецедент ний”, був вперше введе-

ний Ю.М. Карауловым у дповіді “Роль преце-
дентных текстів у структурі та функціонування 
мовної особистості” [1]. Прецедентні тексти – 
це добре відомі тексти широкому загалу, що 
оточує дану мовну особистість. Як правило ви-
сувають два зауваження: по-перше, оточення 
має бути різного віку для забезпечення трива-
лості, по-друге, зазначені тексти мають бути у 
фокусі інтересів даного соціуму. На нашу дум-
ку, у цьому випадку тексти тематично обмеже-
ні – кінематограф (наприклад, тексти присвяче-
ні Мерлін Монро), театр (наприклад, тексти 
присвячені Вів’єн Лі), лінгвістика (наприклад, 
тексти Наума Хомського та його послідовни-
ків) – за виключенням текстів, які включені до 
шкільних програм, це стосується також текстів 
про національних/всесвітніх особистостей – 
політики, лауреати, наприклад, Нобелівської 
премії, Патріарх, Папа Римський, президенти 
ведучих країн, голови міжнародних організацій 
та ін. Проте це також спірно, тому що рівень 
фонових знань залежить від багатьох парамет-
рів – вік, стать, освіта, соціальний стан, місце 
проживання, доступ до засобів масової інфор-
мації та ін. Концепт прецедентного тексту про-
довжує існувати і розроблятися у сучасному 
мовознавстві (НД. Бурвікова, Д.Б. Гудков, 
Г.Ф. Ковальов, В.Г. Костомаров, В.В. Красних, 
Т.В. Постнова, Г.Г. Слишкін та ін.). 
 У наступних лінгвістичних розвідках звер-

тається увага на те, що прецедентні тексти 
утворюють когнітивну базу – структуровану 
сукупність знань та уявлень (історичних, еко-
номічних, соціальних, мовних, природничих, 
технічних, культурних та ін.) певного мовного 
соціуму. Прецедентним ім’ям називається ін-
дивідуальне ім’я, яке пов’язане 1) з широко ві-
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домою статтею, програмою на радіо або теле-
баченні, наприклад: Філ. Донехью (ведучий на 
американському телебаченню), Джон Сімпсон і 
Тим Себастіон (ведучі на англійському телеба-
ченні Бі-Бі-Сі); 2) із ситуацією, відомою мов-
цям багатьох поколінь, наприклад (Джордж 
Вашингтон, перший президент США); до скла-
ду прецедентного імені входять й імена симво-
ли (J.F.K.); 3) імена-символи, які вказують на 
певну еталонну сукупність якостей (Франклін 
Рузвельт). Концепт прецедентності, на наш по-
гляд, продовжує концепт фонових знань спів-
розмовників. Відповідно, теорія пресупозиції 
розкриває механізм накопичення знання учас-
никами мовленнєвого акту, що уможливлює 
адресанту та адресату правильно породжувати 
й інтерпретувати наступний текст. Отже, кон-
цепт прецедентності базується на спільних фо-
нових знаннях автора і читача публіцистичного 
дискурсу адресата – соціальних, культурних 
або мовних. 
Завдяки великим накладам газет і журналів, 

популярності радіо і телевізійним програмам 
публіцистичний текст усе частіше стає 
об’єктом різного роду дослідження – стиль, 
структура, семантика, прагматика, типологія. 
Ми розглядаємо антропонім у публіцистичному 
дискурсі, де він розкривається як етнокультур-
ний квантор (маркер, покажчик) з його асоціа-
тивними зв’язками, які локалізують власне 
ім’я/прізвище на темпорально-просторовій вісі. 
Наша гіпотеза така – антропонім у структурі 
публіцистичного дискурсу [див.: 4] виступає, 
по-перше, етнокультурним квантором даного 
мовного соціуму, маркований темпоральною 
(вказується час життя, діяльності людини) і 
просторовою характеристиками (вказується мі-
сце проживання, роботи). По-друге, він є тема-
тичним ядром дискурсу, наприклад, Джордж 
Буш – президент, глава держави, господар Бі-
лого дому, політик, головнокомандуючий, 
впливова людина, чоловік, батько, син, това-
риш, спортсмен, громадянин та ін.[ 5]. Усі ці 
вторинні номінації, об’єднуючись, утворюють 
тематичну мережу, яка виступає одним із засо-
бів когезії дискурсу.  
Дослідженню власного імені, прізвища у пу-

бліцистичному дискурсі завжди передувало ви-
вчення власного імені у літературному творі. 
Літературна ономастика аналізує особливості 
функціонування власного імені/прізвища у 
структурі художнього тексту та по за ним. Та-
кий напрям дослідження вивчає відображення 
деяких аспектів реальної та вимишленої онома-

стики, що й складає ономастикон художнього 
тексту. Підготовка ономастикону публіцистич-
ного дискурсу [4] поки що залишається поба-
жанням значущим й актуальним для вивчення 
структурної організації ономастичного просто-
ру, функціональної семантики та асоціативних 
зв’язків антропонімів, а також контрастивного 
дослідження та перекладознавства. Існує декі-
лька напрямів системного аналізу антропонімів 
у структурі художнього тексту за такими озна-
ками: 
1. текстовий – екстратекстовий об’єкт (соці-

ологічний, історичний, енциклопедичний); 
 2. стильові (внутрішньо текстові) – екстра-

текстові стильові (зовнішні конотації);  
4. інтралінгвистична інформація (ономасти-

чна, коннотативна) – екстралінгвистична (ен-
циклопедична, соціальна, історико-культурна); 
4. повне – часткове охоплення тексту; 
5. за типом системних зв’язків антропонімів 

в художньому тексті: парадигматичні – синтаг-
матичні зв’язки;  
6. за типом семантико-стилістичного аналізу 

онімів у художньому тексті: структурний – фу-
нкціональний . До напрямів дослідження ан-
тропонімів у публіцистичному тексті слід дода-
ти такі ознаки: 1. обмежені – необмежені у часі 
(квантори одного покоління – квантори декіль-
кох поколінь, наприклад, Барбара Стрейзен 
(одно покоління) – Джон Ленон (декілька поко-
лінь); Пол Вулфовіц (директор Міжнародного 
банк, звільнений за неетичну діяльність) – Мо-
хамед Юнус (економіст, банкір, організатор мі-
крокредитування, Бангладеш, Нобелівський ла-
уреат) . 2. локалізовані – нелокалізовані у пев-
ному просторі, наприклад: Лайза Мінеллі 
(США)– Джо Дасен (США – Європа); Елтон 
Джон (Велика Британія – весь світ). 
3. обов'язковість – необов’язковість темати-

чного зв’язку антропоніма і публіцистичного 
дискурсу, наприклад, Кофі Анан – тексти, при-
свячені роботі ООН кінця ХХст. – ХХІст., Ел-
тон Джон – тексти, присвячені музиці. Проте 
добродійні акції деяких особистостей призво-
дить до тематичного перетину, допомога дітям, 
хворим, бідним, жертвам катастроф та ін.  
Вивчення антропонімів у публіцистичному 

дискурсі виокремив їхні особливості. Феномен 
прецедентності базується на спільності фоно-
вих знань адресата й адресанта – соціальних, 
культурних або мовних. Прецедентне ім’я у 
публіцистичному дискурсі пов’язане 1) з резо-
нансною публікацією (Ден Разер, викривач Во-
тергейтської справи у США) або гучним висту-
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пом, який передруковують або передають бі-
льшість ЗМІ; 2) з ситуацією, відомою для ши-
рокого загалу, а завдяки міжнародним інформа-
гентств – багатьом країнам світу (наприклад, 
справа Моніки Левінскі); 3) з людиною, яка си-
мволізує певні позитивні (Арнольд Шварцене-
гер актор, губернатор, Рудольфо Джуліані мер 
м.Нью-Йорк за часів трагедії 9.11.2001 року, 
Мартін Лютер Кінг, борець за рівні права афро-
американців) і негативні риси (Джозеф Макка-
рті лідер антидемократичних розслідувань у 
США у 40-50рр. ХХст.,). До речі, антропонім 
Маккарті пішов у загальне ім’я маккартизм з 
негативним прагматичним компонентом, як те-

рмін антидемократичної діяльності.  
Антропонім у публіцистичному дискурсі 

має певне інформативне ядро і кожним новим 
використанням контекст реалізує його семан-
тичні компоненти. Можна висунути тезу про 
те, що первинне використання антропоніма у 
публіцистичному тексті подібне до неологізму, 
при його поширенні воно може перейти до роз-
ряду загальних іменників і з часом перейти до 
історизмів. Це підтверджує тезу про взаємо-
зв’язок та взаємодію антропонімів з лексичною 
системою мови а також про участь антропоні-
мів у формуванні національної мовної картини 
світу. 
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The article is a study of proper names – semantic, functional and pragmatic – in the newspaper texts 
which form a megadiscourse. The proper name may link such phenomenon to create a personal discourse. 
Differentiative features of the proper name as an ethno-cultural quantor are defined. 
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СТИЛІСТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОПОНІМІЧНИХ 
НАЗВ У ПОЕТИЧНОМУ ДОРОБКУ ІВАНА ДРАЧА 

Поетичний текст є сферою найбільш повної 
реалізації потенційних можливостей, закладе-
них у системі мови, оскільки наділений склад-
ною змістово-структурною поліфонією, що 
впливає на реципієнта у всій повноті та багато-
вимірності і проявляє себе в особливій узго-
дженості всіх задіяних у ньому мовних засобів. 
Топоніми Івана Драча представляють собою ва-
гомий блок мовного матеріалу, вивчення якого 
надзвичайно перспективне й значиме для бага-
тьох аспектів україністики. Географічні назви, 
введені автором до художніх творів, рідко об-
межуються суто номінативною функцією. Вві-
бравши в себе віяння різних епох і культур, по-
єднують цілий комплекс функцій: ідеологічну, 
характеристичну, естетичну, символічну, соці-
альну, емоційну, акумулятивну, дейктичну 
(вказівну), функцію „введення в ряд”, адресну, 
експресивну, – а тому вражають особливою по-
етичністю. Вони займають провідну позицію у 
вербальному втіленні художньої концепції тво-
ру, у вирішенні авторських індивідуально-
естетичних завдань. Особливо показовим у 
цьому відношенні є синтагматичний план ви-
вчення топонімічної лексики в творах Івана 
Драча, тобто аналіз слововжитків топонімів у 
лінійному ряду – межах речення, складного 
синтаксичного цілого (абзацу) та інших частин 
тексту як дискурсу. Подібного дослідження в 
українській ономастиці ще не було, за винят-
ком фрагментарної характеристики онімів 
І. Драча в працях В.М. Калінкіна та в дисертації 
І.В. Хлистун. 

Метою статті є дослідження актуалізації се-
мантичного потенціалу топонімів у зв’язку зі 
зміною їхньої звичайної синтаксичної валент-
ності та типових синтаксичних функцій, а саме: 
аналіз функціонування топонімів у позиціях 
підмета, предиката, атрибута, особливо у пере-
носному вжитку, виявлення зміненого порядку 
компонентів у “формульних” топонімічних 
словосполученнях та випадків розриву цих 
компонентів [15, с. 80], розгляд різноманітних 
конструкцій з топонімічним наповненням типу 
емфази та топонімічних масивів як носіїв емфа-
зи, а також з’ясування ролі топонімів у складі 

таких синтаксичних фігур, як повтор, анафора, 
епіфора, епанафора, симплока, антитеза, еліпс, 
звертання, порівняння тощо з метою виявлення 
можливостей цієї групи онімів щодо організа-
ції, упорядкування вислову, підсилення його 
естетичного впливу, реалізації конкретного об-
разу, розкриття задуму твору, демонстрації по-
зиції автора. 

Більшість дослідників функціонування то-
понімії в художньому тексті, зокрема 
О.В.Вартанова, В.А. Станслер, схиляються до 
думки, що багатство стилістичного потенціалу 
топонімів є наслідком наявності потенційних 
сем у значенні топоніма, крім семи з чисто гео-
графічним (локальним) значенням, що служить 
тільки для ідентифікації об’єкта. Для 
з’ясування факторів, що впливають на реаліза-
цію топонімами цих потенційних сем, необхід-
но брати до уваги безпосереднє семантико-
стилістичне оточення топонімів. Зокрема, під 
час розгляду топонімів у функції підмета аналі-
зується семантичний план присудка, з яким 
підмет перебуває у суб’єктно-предикатному 
зв’язку. Виявляється, що персоніфікація топо-
німів, яка сигналізує про розкриття топонімами 
своїх потенційних сем, є результатом ужитку 
топоніма з дієсловами, для яких характерна по-
тенційна сполучуваність з назвами істот 
[17, с. 89]. Наприклад: Спить Поділля – земля 
Кармелюків (“Подільський етюд”) [5, с. 52]; 
Москва затихає і спить при світлі (“Балада 
про коня без вершника”) [4, с. 30]; Аж Нью-
Йорк до Кобеляк / Йде знімати переляк (“Укра-
їнський обертас”) [8, с. 305].  

Іноді з метою актуалізації семантичного по-
тенціалу топонімів у художньому тексті автор 
використовує: 1) розрив компонентів у “фор-
мульних” топонімічних словосполученнях: Ме-
ні Золоті одчинив  / він ворота. / Шевченко зу-
стрів мене, / вийшов навпроти (“Місту Києву” 
(За Назимом Хікметом”)) [9, с. 299];  або 2) 
змінений порядок їх розташування: Рідна земля 
– чорноземля вергала валами брили, / Наче на 
морі Чорному чорний котився вал (“Дев’ятий 
вал землі”) [9, с. 304]; Як в Астурії гори / Кан-
табрійські – в диму… (“Ленін Гарсіа Росса”) 
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[9, с. 306]. На думку В.М. Михайлова, подібні 
конструкції свідчать про усно-фольклорну ос-
нову поезій. Поетичне мовлення Івана Драча 
якраз і позначене потягом до осмислення пер-
шооснов буття, до вивчення витоків духовності 
українського народу через звертання до тради-
цій усної народної творчості, переосмислення 
їх та трансформацію в якісно нову площину. 

Прикладами стилістичного використання 
топонімічного значення служать різні констру-
кції з топонімічним наповненням. Прийменни-
ково-відмінкові моделі типу з (від, од) Т1 до Т2; 
в Т1 або Т2, де Т1і Т2 – два різних топоніми, 
створюють емфазу, за допомогою якої підкрес-
люється поширеність якого-небудь явища або 
процесу, що відбувається на певній території. 
Виразність зазначених моделей підсилюється за 
рахунок ужитку широковідомих найменувань, 
здатних викликати в читача цілу низку асоціа-
цій, що апелюють до історичних, географічних, 
економічних чи культурних особливостей вка-
заних географічних об’єктів. Як правило, автор 
вживає топоніми, що відповідають крайнім то-
чкам певної території [1, с. 26-27]. Наприклад: 
Від Києва і до Мілана / Горить бельканто 
джерело... („Як солов’їно, в’юнко, п’янко” 
(Анатолію Солов’яненку)) [12, с. 60]; Скільком 
синам стелила ти в землі, / Молдаво-мамо, з 
Ністру до Берліна! („Молдавії”) [12, с. 77]; Од 
Балтики до гейзерів Камчатки / Цвіте наш 
сад і рясно плодоносить (поема “Спрага) [10, с. 
78]. Своєрідним різновидом емфази є синтак-
сичні конструкції з семантичним наповненням  
одночасного перебування ліричних героїв у рі-
зних місцевостях або їхнього миттєвого пере-
несення з одного кінця світу в інший. У резуль-
таті вжитку подібних синтаксичних сполук 
створюється враження динаміки подій, підви-
щується емоційність і виразність твору: Як 
один кінець райдуги доторкався далеко Стрия, 
/ А другий спинавсь недалеко – прямо на сиві 
груди Чернігова … («Зварники королі») [6, 
с. 36] – поетика вірша збагачується залученням 
топонімів до змалювання біографічних деталей 
головних героїв твору: братів-зварників, що 
“родом десь з-під Стрия”, та їхніх дружин – 
“сестриць-черніговок”; Як задні ноги – біля 
стін Софії, / Стрибок – передні на столі в 
Амаду (поема “Ніж у сонці”) [5, с. 214] – поєд-
нання народно-поетичних мотивів, репрезенто-
ваних дійовими “особами” поеми – глиняними 
розмальованими кониками – виробами народ-
них майстрів та християнських, засвідчених то-
понімами-символами Софія (головний сакра-

льний храм на Україні) й Амад (біблійське віч-
не місто).  

Топонім у творах часто виступає складни-
ком ампліфікації – нагромадження синоніміч-
них або однотипних мовних одиниць, що спри-
яють більш яскравому, всебічному висвітленню 
зображуваного явища чи поняття. За допомо-
гою цього прийому в контексті поєднуються 
топоніми, денотати яких мають спільні чи бли-
зькі ознаки, характеристики. О.А. Вартанова 
услід за С.В. Перкасом пропонує називати на-
копичення топонімів у межах речення, а також 
у межах більш значних відрізків: строфах, фра-
зах тощо – топонімічними масивами, поділяю-
чи їх за структурою на контактні та дистантні. 
Наприклад, контактний топонімічний масив: Та 
нас /  Тоді навіки прокляне Тарас, / Тоді він од-
цурається до дна / Керелівки* (* – так уживав 
Т.Г. Шевченко; роз’яснено І.Ф. Драчем – Т.М.), 
Черкас, Чигирина, / І Києва, і Львова – всіх 
людей (“На Шевченкові роковини 1994 року”) 
[4, с.57]. У зв’язку з наявністю низки потенцій-
них сем, топоніми метонімічно означають істо-
рично марковані оніми – символи свободи 
України. У поєднанні з асиндетоном та поліси-
ндетоном топоніми створюють цілісне уявлен-
ня про вимріяну Шевченком вільну Україну. 
Інший приклад: Чи Галицька вона, ачи Луган-
ська? / Донецька, може?! Слобожанська теж 
! / Чи Київська – Сарматська і Поганська / 
Повстала з дна і клекоту пожеж (“Наша ма-
ти”) [3, с. 374]. Накопичення ад’єктивів відто-
понімічного походження створює ефект пано-
рами – читач ніби подумки присутній відразу 
на всій території України: від західних її облас-
тей до східних із зупинкою в самому серці – 
центрі з алюзіями до минувшини: язичницької 
віри та сарматів – кочових племен, що населяли 
степи Поволжя, Причорномор’я, Приазов’я у 6-
2 ст. до н.е. Одночасно цей топонімічний масив 
служить для вираження головної ідеї твору – 
заклик до об’єднання українських земель під 
гаслом позитивних зрушень в ім’я щасливого 
майбуття. 

Топоніми виступають і складниками фігур 
синтаксичної симетрії (повтору, анафори й 
епіфори, епанафори, симплоки), які увиразню-
ють семантичні зв’язки і відношення між ком-
понентами висловлювання, формують інтона-
цію вірша. Засобом цих стилістичних прийомів 
підкреслюється специфіка, особливе призна-
чення, смислове навантаження об’єкта. Топо-
німічні повтори сприяють зосередженню уваги 
на об’єкті зображення, підкреслюють його осо-



188 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 

бливості, підсилюють емоції, увиразнюють на-
стрій автора: Дивна мамо Ічкерія / Чечнія Чеч-
нія [3, с. 365] – ампліфікований пісенний по-
втор фольклорного типу, де вболівання автора 
за долю Чечні засвідчені словотворчим засо-
бом, а саме демінутивним суфіксом. Основна 
функція повторів полягає в художньому увира-
зненні поетичної мови, посиленні її експресив-
но-зображальних властивостей. Значне худож-
нє підсилення повтору відбувається при моди-
фікації його прикладковим ускладненням, бо 
саме цим підкреслюється характер ставлення 
оповідача до описуваного об’єкта та розширю-
ється лексико-семантичне наповнення топоні-
ма: Спадає сніг на Чигирин / … На тлусті ви-
дива родин / Якими славен Чигирин / Старий 
гетьманський Чигирин (“Спадає сніг на Чиги-
рин…”) [3, с. 381]. Анафора та епіфора вважа-
ються більш упорядкованими синтаксично ви-
дами повтору, оскільки надають вислову стру-
нкості, логічності, послідовності: Я з першого 
погляду в Київ закоханий! („Місту Києву” (За 
Назимом Хікметом)) [9, с. 299] – перша, друга, 
третя, четверта і восьма строфи вірша закінчу-
ються цими рядками. Часто І. Драч поєднує 
анафору й епіфору з іншими синтаксичними 
конструкціями, що сприє більш глибокому роз-
криттю теми твору: Україно, у мене нема мало-
кров’я. / Україно, я палю за собою мости. / 
Україно, дозволь мені серед твого безголов’я / 
Головою тривожною прорости!.. ( “З шістде-
сятих у дев’яності”) [4, с. 17] – приклад синтезу 
анафори й звертання; Гей, бандура, хмура, по-
нура, / Рида від Дніпра аж до Прута, / Совість 
іржавіє – помста тужавіє / Геть від Дніпра 
аж до Прута ( “Бандура”) [4, с. 13] – поєднан-
ня епіфори й емфази. Не менш виразною є епа-
нафора: Сталінський дзьоб / Пильнує за Поль-
щею / Польща пильнує за ним / Очима Рейта 
Луки ( “У Варшаві …” Юркові Рейту) [3, 
с. 382], що дозволяє актуалізувати в тексті сти-
лістичні функції топоніма, зумовити розширен-
ня його семантики через метонімічне перене-
сення назви місцевості на її жителів. 

Синтезування різнопланових прийомів з то-
понімами в межах одного твору засвідчує непе-
ревершену майстерність автора у плані побудо-
ви риторичних фігур синтаксису. Показовим з 
цієї точки зору є вірш “Поховайте мене в Телі-
жинцях” [3, 370-371], де задіяно симплоку – 
сполучення анафори й епіфори, або повтор по-
чаткового й кінцевого слів у суміжних рядках, 
рефрен – поетичний рядок “поховайте мене в 
Теліжинцях”, що водночас є і заголовком, і 

час від часу повторюється у вірші, допомагаю-
чи тіснішому об’єднанню його компонентів і 
наголошуючи на головному аспекті думки – на 
заповітній мрії поета. Фоносимволіка рядків, 
зокрема прийом паронімічної атракції: Телі-
жинці – теліги теліжаться та прийом аліте-
рації: Теліжинці – ліси гороїжаться – сонечко 
ніжиться – кожна пташка – кожнісінька ву-
лиця, перетворюють цей вірш на зразок твору 
високого поетичного ґатунку. 

Стилістична фігура антитези наділена ви-
соким виразовим потенціалом для відтворення 
глибини напруги естетичних почуттів, оскільки 
ґрунтується на антонімічних відношеннях між 
поняттями, вираженими топонімами: Лейпціг, 
Париж був – / та зерном в Ані ти доспів! (“Бі-
ля старого млина в Казарапаті на березі Ахуря-
ну” (До 100-річчя Аветіка Ісаакяна)) [9, с. 310] 
– засобом протиставлення топонімів, що позна-
чають закордон, де довелося побувати героєві 
твору, і топоніма – символу його рідного краю, 
позначеного історичною назвою (Ані (на р. Ар-
пачай) – у Х-ХІ ст. столиця Анійського царст-
ва; економічний, політичний і культурний 
центр Малої Вірменії; давньоадміністративне 
місто в 15-16 ст. (нині Туреччина)), автор наго-
лошує на цінності батьківщини для кожного 
громадянина; Нема Дунаю і Дніпра / Немає 
Ворскли і Стоходу / Йордан лиш крила прос-
тира / Йордан від заходу до сходу / Йордан 
Вкраїною тече / Хрести на ньому бурякові / Бі-
блійне він своє плече / Вмочив ув українській 
крові (“Йордан”) [8, с. 163] – засобом антитези 
(відчутним протиставленням “своє” – “чуже”) 
автор створює нереальну, вигадану картину, що 
відображає авторське заперечення неконтро-
льованої влади християнської віри, представле-
ної у вірші топонімом-символом Йордань; під-
силює емотивний вплив вірша ампліфікований 
ряд потамонімів, що уособлюють Україну, який 
відповідно до структури можна кваліфікувати 
як контактний топонімічний масив. Таке поєд-
нання антитези й ампліфікації виступає важли-
вим композиційним і емотивним елементом по-
етичного тексту, слугує його синтаксичній ор-
ганізації, семантичному наповненню і відобра-
жає головну ідею твору.   

У поетичному дискурсі І. Драча трапляють-
ся структури експресивного синтаксису, зокре-
ма еліпс, що передбачає асоціативне домислю-
вання компонентів, підказуваних загальномов-
ним досвідом читача. Еліпс – стилістична фігу-
ра, побудована на пропуску слова чи словоспо-
лучення, а отже, служить для компресії поетич-
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ної мови, сприяє її експресивності, динамічнос-
ті, виразності. Як правило, еліпсуванню підля-
гають узусні топоніми, виражені прикметнико-
во-іменниковим словосполученням, іноді саме 
в такому скороченому вигляді й закріплені в 
мовленні читачів: Заграло Чорне, в радості бе-
нтежне (“Світанок” Пам’яті О.П. Довженка) 
[16, с. 132]; А мчімо за швидкістю в двісті літ, 
/ Мчімо на Чорну, де чорний той слід… (“На 
Пушкінському святі”) [6, с. 66]. Іноді автор 
ускладнює узусне найменування шляхом поєд-
нання двох топонімічних назв з одним родовим 
поняттям: Полігон водневий за полярним колом 
– / Чорне Карське море в душу їй тече (“Вод-
нева балада”) [4, с. 65]. 

Під час аналізу дистрибуції географічних 
найменувань у реченні найбільш плідним ви-
явився розгляд звертань. За твердженням 
В.М. Калінкіна, саме звертання до топооб’єктів, 
частіше за все у складі метафори чи метонімії, є 
відхиленням від норми, що перетворює їх на 
сильну експресивну фігуру [13, с.350]. За ху-
дожньо-стилістичною роллю в поетичному тек-
сті топонімічні звертання, згідно з класифікаці-
єю, запропонованою І.В. Хлистун [18, с. 21], 
можуть бути поділені на: 1) звертання-
номінації: Над тобою небо, Донбасе, вогненне, 
/ Під тобою земля, Донбасе, – це ти („Велича-
льна”) [6, с. 37]; та 2) звертання-
характеристики: Києве мій, диво моє з очима 
сонця і місяця... („Київ з очима сонця і місяця”) 
[6, с. 23]. За структурою звертання можна поді-
лити на поширені: Пісню ж прийми палку, / 
Друже мій чорнобров, / Місто вітрів – Баку! 
(“Місто вітрів Баку”) [11, с. 62] та непоширені: 
Встаєш ти, Грузіє, в мені / І гоїш крила ( “Ве-
личальна Грузії”) [9, с. 309]. Поширені звер-
тання ускладнені: 1) вигуками: О Влтаво! (“На 
чеський мотив”) [3, с. 372]; 2) прикладками: а) 
поширеними: Краю мій красний, Гуцуліє, сни-
ти б тобою і снити (“Марко Черемшина”) [9, 
с. 316]; б) непоширеними: Скільком синам сте-
лила ти в землі, / Молдаво-мамо, з Ністру до 
Берліна! („Молдавії”) [10, с. 771); 3) приклад-
ками, підсиленими вигуками: Трави синьоока 
матінко / О Русь моя Русь моя Біла (“Як хо-
дить трава” Білоруський мотив) [12, с. 22]. По-
ширеність звертань різноманітними означення-
ми (займенниками, зокрема мій; прикметника-
ми, часто з оцінною семантикою, наприклад, 
красний) та іменниковими замінниками, що в 
сукупності виступають перифрастичними на-
йменуваннями географічних назв, наповнює 
топоніми символічним значенням, демонструє 

теплі почуття поета до зображуваного. Трап-
ляються також випадки повтору звертань, що 
сприяють зосередженню уваги на об’єкті зо-
браження: Кубо! Кубо! Твої блакитні коси / Го-
лову запаморочили планеті (“Кубинський 
етюд”) [10, с. 45]. Л.Ю. Максимов виділяє чо-
тири функції звертань у поетичному тексті: 
власне-кличну; фіктивно-кличну; умовно-
кличну; координаційно-кличну, зазначаючи, що 
перша з них для поетичного мовлення не хара-
ктерна, оскільки трапляється звичайно там, де 
передаються дійсні мовленнєві контакти героїв. 
Друга ж, навпаки, лежить у сфері ліричної по-
езії, пов’язана з прийомом уособлення. Сюди 
належать звертання до предметів, об’єктів та 
явищ, не здатних сприймати мовлення і входи-
ти в контакт з адресантом [14, с. 70]. Оскільки 
топоніми саме і є такими об’єктами, то можна 
стверджувати про функцію звертань як фіктив-
но-кличну. Звертання можливі на початку ре-
чення (препозитивні), в середині (інтерпозити-
вні) та в кінці (постпозитивні). Позиція звер-
тання в ліриці пов’язана з поширенням стриж-
невого слова. Поширені звертання звичайно 
знаходяться в препозитивному або постпозити-
вному розташуванні і найчастіше в емоційно-
забарвленому мовленні. Непоширені звертання, 
як видно з наведених вище прикладів, займа-
ють інтерпозицію. Отже, звертання можна на-
звати одним із найвиразніших засобів поетич-
ної образності, адже поезія – це завжди довір-
лива розмова ліричного героя з читачем, самим 
собою, природою, Космосом, Богом. 

Широкий спектр топонімічних назв реалі-
зують свій стилістико-синтаксичний потенціал 
у складі порівнянь. Можна стверджувати услід 
за В.М. Калінкіним, що порівняння з онімним 
компонентом так само, як і використання мно-
жини ВН, належать до універсалій поетики 
оніма. Наприклад: 1) І дні, мов глечики з Опіш-
ні, / Протяті шпагами вогнів... (“Перо”) [7, с. 
18]; 2) О впертосте, сестрице мої долі... / ... в 
день спіши розповен, мов Дунай... („Є дні тяжкі 
– не викуриш їх димом”) [12, с. 90]. У двох на-
ведених контекстах порівняльні звороти відно-
сяться до загальних назв, що виконують у ре-
ченні функцію: 1) суб’єкта (підмета), 2) озна-
чення. У першому випадку як образ порівняння 
використано топонім Опішня – смт Полтавської 
області, засноване нібито в ХІІ ст., назву якого 
пов’язують із покладами гончарної глини – 
опоки. Один із наймогутніших і найславетні-
ших центрів культурної самобутності україн-
ців, загальновизнана столиця української кера-
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міки. І. Драч усвідомлює важливе значення го-
ловного дійства – гончарства, що плекається в 
Опішному, цьому священному куточку Украї-
ни, для збереження самобутності нашої нації, 
примноження історичної пам’яті українців і пе-
редає це розуміння читачеві, вводячи до складу 
порівняльного звороту лексему глечики та 
розширюючи речення дієприкметниковим зво-
ротом „протяті шпагами вогнів”. У другому ви-
падку характеристика Дунаю як повноводної 
ріки дає змогу авторові створити усічену форму 
ад’єктива „розповен” і означити нею лексему 
день, застосовуючи для цього художній засіб 
метафоризації.  У третьому прикладі автор, 
описуючи Софію Київську, побачену ним на 
малюнках маляра Абрама ван Вестерфельда, 
що прибув разом із князем Яном Радзівіллом до 
Києва після тимчасової поразки і відступу Бог-
дана Хмельницького, використовує для еклезе-
оніма Софія порівняння, яке розміщує в іменній 
частині складеного іменного присудка. Тут си-
туація навпаки: не онім знаходиться у складі 
компаратива, а засобом порівняння описується  
сам онім: Софія ж – як суцільна рана, / Як за-
кривавлена біда! („Над малюнками Вестерфе-
льда”) [9, с. 297].   

Значного розповсюдження в поетичному 
мовленні отримало вживання онімів у формі 
орудного відмінка для позначення способу дії 
через порівняння. Використання онімів, що на-
зивають той чи інший об’єкт або суб’єкт у фо-
рмі орудного відмінка для характеристики дії, 
здійснюваної іншим об’єктом або суб’єктом, 
свідчать, що якість певної дії у вищому ступені 
характерна для об’єкта або суб’єкта, з яким по-
рівнюється той чи інший об’єкт або суб’єкт. 
Достеменно відчутна метонімічність чи навіть 
метафоричність такого прийому надає синтак-
сичній конструкції яскравого емоційно-
експресивного відтінку, „викликає” алюзивні, 
асоціативні, конотативні та інші властивості 
поетоніма, взятого за основу порівняння [13, с. 
354-355]: Европа – беззубой Элладой. / Мы – 
американским Римом – / Вспоим культуру 
тщедушную / Здоровым и диким соком… («Бе-
рест Катерины Билокур») [2, с. 20]. Це слова 
героя вірша, безіменного художника із Нью-
Йорка (про нього нам відомо лише зі слів авто-
ра, що він був із роду Кибальчичів, можливо, 
навіть племінник „геніального царевбивці” Ки-
бальчича Миколи Івановича, революціонера, 
народника, винахідника, учасника замахів на 
Олександра ІІ). Ця безликість художника є од-
ним із низки зображувальних засобів, за допо-

могою яких автор висловлює своє повне не-
сприйняття і заперечення так  званої масової 
культури, за яку так ратує нью-йоркський горе-
художник. Іншим прикладом використання 
орудного відмінка у складі порівняння є вірш 
„Гітара Пабло Неруди”: Скажи мені, Пабло, 
скажи, / Про дні розкажи поночілі, / Де час Бу-
хенвальдом ожив. [6, с.16]. Автор проводить 
паралель між фашистським режимом нацистсь-
кої Німеччини та режимом Піночета в Чилі за-
вдяки влучному використанню топоніма Бухен-
вальд – одного з жахливих концтаборів періоду 
Другої світової війни, що ввібрав до складу 
свого семантичного обсягу людську пам’ять 
про людиновбивства й перетворився на топо-
нім-символ.  

І. Драч звертається до теми війни, оскільки 
сам є дитям війни, і цей топонім-символ щора-
зу по-новому висвітлюється автором, однак по-
стійно несе визначене семантичне навантажен-
ня – нелюдські звірства одних і безвинні поне-
віряння інших.  

Враховуючи класифікацію І.В. Хлистун [18, 
с. 16-17], в ідіолекті І. Драча виділяємо за різ-
ними підставами такі групи порівнянь: 1) за ха-
рактером асоціативних зв’язків між суб’єктом 
порівняння (те, що порівнюється) і об’єктом 
порівняння (те, з чим порівнюється; тут – топо-
нім): а) порівняння, близькі до фразеологізмів, 
часто розщеплених з метою надання вислову 
смислового, оцінного характеру: Тоскливо мне, 
как в Гоморре. / И, как в Содоме, отвратно [2, 
с. 55]; б) порівняння, в основі яких лежать узу-
альні конотації топонімів: Дружба серце по-
внить вовіки, / Як Хазар* (*Хазар – Каспійське 
море; роз’яснено І. Драчем – Т.М.) наповню-
ють ріки (“Місто вітрів Баку”) [12, с. 62]; в) 
порівняння, в основу яких покладено оказіона-
льні конотації топонімів, тобто при їх створенні 
автор керувався власними уявленнями про 
суб’єкт і об’єкт порівняння: Співають півні на 
Сахаліні, / Такі заспівні, як на Вкраїні (“Співа-
ють півні на Сахаліні”) [12, с. 15]; 2) за струк-
турними особливостями: а) сполучникові: І зе-
лень, як в Бурсі, / і прозелень та ж (“Місту Ки-
єву”) [9, с. 299]; б) безсполучникові: Ворсклою 
блискають очі. / Дністер у їх зорі тече (“Діти 
ходять по Києву”) [5, с. 13]; 3) за характером 
логічного зв’язку між суб’єктом порівняння і 
топонімом: а) прямий (або метафоричного ти-
пу), коли асоціації зіставлення йдуть від 
суб’єкта до топоніма-об’єкта безпосередньо: І 
чвал коня, мов шал Везувія, / Ось-ось шпурне 
під заставки (“Так млин шумить…”) [11, с. 34]; 
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б) непрямий (або метонімічного типу), коли 
суб’єкт прямо пов’язаний з апелятивною час-
тиною об’єкта, яка перебуває з топонімом у 
відношеннях логічної, часової чи просторової 
суміжності: Свистіла завірюха, як в Норильсь-
ку (“Калина на тому світі”) [11, с. 60]; 4) за ха-
рактером синтаксичних відношень між компо-
нентами: а) предикативні: Бурхлива, стрімка, 
многоводна ріка – / Він (гідромайстер – Т.М.) 
сам Єнісей по характеру й складу (“Єнісейсь-
кий характер”) [6, с. 51] – у цьому випадку се-
мантика порівняння і певною мірою ототож-
нення передається завдяки тому, що топонім 
конструктивно потрапляє в позицію іменної ча-
стини складного предиката, ототожнення не 
можна вважати абсолютним, бо на перший 
план висувається метафоричність мовленнєвої 
фігури – особа порівнюється з річкою; б) об-
ставинні місця: Київ стоїть на відтятих дес-
ницях, / Як Рим на семи горбах! (“Десниця під 
Києвом”) [12, с. 26]; в) обставинні способу дії: 
приклад див. п. 1) а); г) означальні: приклад 
див. п. 2) а) Розмаїття топонімів, використаних 
автором у складі порівнянь, висвітлюють особ-
ливості його світосприйняття, вказують на орі-
єнтири національного та світового характеру. 

У дискурсі поетичних творів І. Драча трап-
ляється і досить розповсюджена, за тверджен-
ням В.М. Калінкіна, форма порівняння на осно-
ві використання топонімів – так званий тотож-
ний ступінь, або екватив, що виражається за 
допомогою порівняльних зворотів зі значенням 
одного ступеня якості [13, с. 355-356]: Блакить 
його неба – / в Стамбулі така ж [9, с. 299]; 
Ужесточается жизнь. Гримасами человечес-
кими / Химеры века смеются – сплошной тебе 
Нотр-Дам („Жизнь – теннисный корт на пого-
сте”) [2, с. 62] – Нотр-Дам – найвідоміша в сві-
ті архітектурна пам’ятка готичного стилю, інша 
назва – собор Паризької Богоматері, пишно 
оздоблена химерними скульптурними витвора-
ми – символ химерності, незрозумілості сучас-
ного життя, розщепленості буття і вилущеності 
з нього самої його суті. 

Не менш вагомими у конструюванні худож-
ніх образів віршів виявилися прикладки, широ-
ко використовувані поетом для характеристики 
топонімів. У вірші „Місту Києву” (За Назимом 
Хікметом) І. Драч описує Дніпро засобом вжи-
тку трансформованої з онімної лексичної оди-
ниці апелятивної прикладки: Дніпро-чорно-
морець, / Тим наш він і ваш! [9, с. 299]. Авто-
рський новотвір-композита, деонімізований 
апелятив з прикметниково-іменникової топоні-

мічної конструкції Чорне море використаний з 
метою символізувати образ річки, що впадає в 
Чорне море, яке омиває береги й України, й 
Туреччини. Саме ідея єднання цих двох держав 
є лейтмотивом вірша, що яскраво засвідчено 
процитованими рядками. Інша ономастична ле-
ксика, що з’вляється у вірші: Шевченко, який 
пішов удвох до Дніпра з Назимом Хікметом, 
київська блакить неба, що „в Стамбулі така 
ж”, „зелень, як в Бурсі” (оніми у складі компа-
ративів) – теж активно працює на розкриття 
ідеї вірша.  

У вірші „Доньки Ярослава” в уста доньок, 
які вимушені покидати батьківщину навічно, 
автор вкладає такі слова-прощання: – Проща-
вай, Києве-граде! [9, с. 295] – прикладка-
апелятив град, урочиста назва міста, до того ж, 
старослов’янська, занурює читача в середньо-
вічні часи, про які розповідає автор. Вживання 
цього ж апелятива, у тій же синтаксичній ролі 
прикладки, лише у препозиції, у вірші „Київсь-
ке небо” (Спомин війни), яким починається 
цикл „Київське небо”: Тоді почув уперше я ле-
генду, / Як Щек і Кий, Хорив й сестриця Либідь 
/ Жили на кручах ув одній колибі, / Як старший 
Кий град Київ заснував [9, с. 290], створює від-
повідну атмосферу, налаштовує на вивчення іс-
торичного минулого України та осмислення 
витоків світогляду українців. Ці приклади яск-
раво підтверджують роль контекстного оточен-
ня поетонімів, оскільки саме їхня сполучува-
ність і взаємовплив створюють неповторний 
колорит творчого доробку автора і підносять 
поетичне мовлення І. Драча на високий щабель 
класичної поезії. Водночас вжиті автором апе-
лятиви нібито постійно знаходяться на межі 
взаємопереходу до розряду ВН, що знаходить 
підтвердження в інших творах І. Драча, напри-
клад, онімізований апелятив Город у поемі 
“Чорнобильська мадонна”. 

Проведене дослідження засвідчує невичерп-
ність мовнопоетичної творчості І. Драча у фун-
кціональних виявах і взаємозв’язках різних мо-
вних рівнів. Особливим стилістичним потенці-
алом наділені топонімічні мовні одиниці в по-
етичному дискурсі поета, що активно взаємо-
діють між собою у сфері синтагматики з метою 
створення певного стилістичного ефекту. По-
трапляючи в складні, але чітко організовані чи-
сленні синтаксичні фігури, топоніми увираз-
нюють, експлікують свої потенційні семи, а та-
кож слугують засобом синтаксичної організації 
вірша. Актуалізація значення топонімів найбі-
льшою мірою вивляється у складі фігур синта-
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ксичної симетрії чи асиметрії (повторів, еліпсів, 
розривів формульних топонімічних конструк-
цій тощо); водночас це служить підтверджен-
ням думки про народність витоків поетичної 

творчості поета, масштабність поетичного ви-
слову, культурологічні, філософські та історич-
ні орієнтири. 
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STYLISTIC AND SYNTACTICAL PECULIARITIES OF PLACE NAMES IN IVAN 
DRACH’S POETICAL WORK  

This article is devoted to the analysis of stylistic and syntactical peculiarities of the place names  in 
poetic works by Ivan Drach. The place of toponymies in the compound and clearly organizing the numer-
ous syntactical constructions are determined. Proved, that place names are widened their semantics and 
served the way of syntactical structure of the poems. 
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СПЕЦИФІКА АНТРОПОНІМІКОНУ РОМАНУ  
МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА "ДУМА ПРО ТЕБЕ" 

Літературно-художня антропонімія в останні 
десятиліття предметом детального вивчення 
стає досить часто. Піддаються дослідженню не 
лише особливості антропоніміконів окремих 
письменників, а й проводиться зіставний аналіз 
антропонімій різних митців, встановлюється 
специфіка літературно-художніх антропонімів 
(ЛХА), вивчається їхня будова, робиться спро-
ба семантичного групування ЛХА тощо. Про це 
свідчать численні наукові студії Л. Белея, 
І. Генус-Тарнавецької, В. Калінкіна, М. Карпен-
ко, Ю. Карпенка, В. Михайлова та інших вче-
них. 

Для творів Михайла Стельмаха, як і взагалі 
для прози, характерним є вживання значної кі-
лькості антрополексики. З усіх видів ономасти-
чного простору вона складає найбільший і най-
виразніший шар поетонімів та базується на ста-
лій традиції українського іменування. 

Безпосереднім об’єктом наукового дослі-
дження став роман М. Стельмаха „Дума про 
тебе”. Матеріал, зібраний у процесі досліджен-
ня цього твору, дозволяє простежить значення 
одно-, дво- і тричленних літературно-художніх 
антропонімів на основі структурного аналізу 
літературних антропонімів, тому що саме через 
структуру з’ясовуються основні характеристи-
ки антропопоетоніма.  

Усього в обстеженому тексті письменник 
використовує 281 власну назву персонажів. За-
фіксовані ЛХА характеризуються різною час-
тотою вживання: одні реєструються лише єди-
ний раз, а інші мають сотні іменевживань. Най-
частотнішими власними назвами персонажів 
М. Стельмаха є ЛХА Богдан (548 іменевжи-
вань), Ярина (220), Артемон (212), Іван (211), 
Хворостенко (148), Омелян (136), Пасикевич 
(128), Туровець (70). Помітно, що найуживаніші 
ЛХА письменника характеризуються багатова-
ріантністю (наприклад, головного героя роману 
автор називає то Богданом, то Богданом Рома-
нишиним, то Богданом Васильовичем, то Рома-
нишиним).  

Антропонімійна система творів М. Стельма-
ха за частотністю структурних типів може бути 
розмежована за такими моделями: 1) власні 

імена; 2) прізвища, прізвищеві назви або прі-
звиська; 3) імена та прізвищеві назви або прі-
звиська; 4) імена, патроніми і прізвища. Отже, 
найвищою частотою вживання в літературно-
художній антропонімії Михайла Стельмаха ха-
рактеризуються одночленні та двочленні ан-
тропонімійні моделі. Тричленні зустрічаються 
рідше і вживаються з метою познайомити чита-
ча з дійовою особою твору, вказати на її соціа-
льну приналежність. Такі моделі завжди став-
ляться на початку твору або при першому зна-
йомстві з літературним персонажем, завдяки 
чому автор дає можливість познайомитися з ге-
роєм твору: дізнатися при його вік, заняття, 
особливості характеру, уявити зовнішність то-
що. 

Однокомпонентні ЛХА забезпечують тради-
ційність іменувань літературного героя і реаль-
ної особи. Дослідивши антропонімікон роману 
Михайла Стельмаха „Дума про тебе”, можна 
впевнено сказати, що він насичений традицій-
ними українськими власними іменами, вжити-
ми у повній формі (наприклад, Богдан, Іван, 
Омелян, Василь, Андрій, Григорій, Давид, Дани-
ло, Максим, Микола, Юрій, Василина, Марія, 
Олена, Надія, Олеся, Ольга, Тетяна тощо).  

Використання повного імені у творі митця 
мотивується ситуацією та соціальним станови-
щем. Наприклад, головну героїню твору Ярину 
називають Оришкою, коли сердяться на неї: 
„Як тебе звати?” – „Богданом”. – „А мене по-
різному: як не сердяться – Яриною, а як сер-
дяться – Оришкою” [6, с. 13]. 

Характерною рисою української антропоні-
мії є розмаїття здрібніло-пестливих форм на      
-очк-, -чик, -к-, -ик: Богданчик, Василько, Іва-
ночко, Надійка, Марійка, Оленка, Тетянка, Та-
расик, Яринка, Миколка. 

Систему прізвищ автор намагається не вига-
дувати, а обирати серед уже наявної: Романи-
шин, Васюта, Туровець, Холоденко, Фіненко, 
Щур, Шаламай, Шинкарук, Білокінь, Безкоро-
вайний, Погребінський, Радимич, Драгоманов, 
Коцюбинський, Тургенєв, Твардовський тощо. 
Для утворення прізвищ М. Стельмах користу-
ється моделями з антропонімними суфіксами    
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-енк-, (-єнк-), -ак, -ин, -ич, -ук, -ов: Дорошенко, 
Марущак, Громишин, Гринюк, Плетньов тощо. 
Вживання суфіксів -ськ-, -цьк- засвідчує інтелі-
гентність чи шляхетність персонажа: Домбров-
ський, Гумецький, Мирківський. Автор не ко-
ментує прізвищ, але завдяки контексту читачеві 
зрозуміло, чому саме для цього персонажа об-
рано це, а не інше особове найменування. 

Досліджуваний твір містить чимало реаль-
них (історичних) антропонімів, які безпосеред-
ньо не називають дійових осіб. Персонажі ро-
ману згадують їх, відтворюючи історичні події 
тих часів. Одні дослідники вважають недоціль-
ним відносити історичні оніми до літературних 
антропонімів, тому що вони не називають дію-
чих персонажів, відповідно не можуть входити 
до антропонімікону письменника. На цьому на-
голошує Л. Белей: „Зважаючи на те, що літера-
турно-художній антропонім – це власна назва 
персонажа, тобто дійової особи літературно-
художнього твору, до числа літературно-
художніх антропонімів, на нашу думку, не слід 
зараховувати антропоніми, які хоч і вживають-
ся у тексті художнього твору, але називають не 
персонажів, реальних чи легендарних осіб, чиї 
імена з тієї чи іншої причини тільки згадуються 
у літературно-художньому тексті. Найчастіше 
антропоніми, які вживаються у літературному 
тексті, але не є літературно-художніми, входять 
до складу фразеологізмів або принагідно зга-
дуються в діалогах персонажів, але ніяк не сто-
суються жодної з дійових осіб художнього тво-
ру” [1, с. 8 – 9]. Інші ж науковці розглядають їх 
як власну назву, яка несе інформацію, потрібну 
для характеристики персонажів, виражає по-
гляди і почуття автора, є „семантично ущільне-
ними одиницями”. Саме введення в текст назви 
історичної особи передбачає необхідність акти-
візувати енциклопедичну інформацію про ві-
дому людину, надати узагальнюючого значення 
подіям, конкретизувати певну деталь, пов’язану 
зі справжнім носієм імені [6, с. 55]. 

В аналізованому творі зустрічаються давні 
історичні антропоніми (Єва, Брут), наймену-
вання видатних діячів культури різних епох 
(Шевченко, Драгоманов, Грінченко), політиків і 
громадських діячів (Маркс, Ленін, Троцький, 
Петлюра, Гінденбург, Наполеон, Кармелюк, 
Бандера, Кий, Володимир, Мономах), відомих 
педагогів (Песталоцці), ватажків українського 
козацтва (Виговський, Мамай, Морозенко, До-
рошенко, Мазепа, Скоропадський) тощо. До-
сить часто у творі зустрічаються прізвища ві-
домих письменників (Гейне – німецький поет 

початку ХІХ ст., Данилевський – російський та 
український письменник ХІХ ст., Плетньов – 
російський письменник, поет і критик ХІХ ст., 
Тургенєв – російський письменник ХІХ ст., 
Єсенін, Твардовський – російські поети ХХ ст., 
Коцюбинський – український письменник), а 
також відомих літературних персонажів (Гар-
гантюа, Ромео, Джульєтта). 

Особлива роль в літературно-художній ан-
тропонімії відводиться біблійним іменам. Так, 
одночленне ім’я Іуда вживається як синонім до 
слова „зрадник”: І справді, в них була парти-
занська тайна вечеря, з тією різницею від біб-
лійної, що не було тут Іуди, а були справжні 
діти своєї землі, була вірність, була любов [6, 
с. 383]; Каїн – „братовбивця”: В далекому полі 
сходив пізній місяць, на ньому й тепер тумани-
вся Каїн і, напевне, поглядав на свого нащадка, 
що жде в якомусь лігві падіння Москви, падіння 
світу [6, с. 333]; святий Юрій – „мужній, смі-
ливий”: От і зустріли людину, яка була на коні 
святого Юрія і чавила змія чи сучасних левіа-
фанів [6, с. 236]; Єва – „грішниця”: Грішила 
Єва у раю, грішить і ваша сестра на землі, а 
терпимо найбільше ми [6, с. 19]; Ной – „спаси-
тель”: „Ти чув біблійну легенду про сім пар чис-
тих і сім пар нечистих?” – „Чув”. Хворостен-
ко смакує своїм словом: „Так Ной у свій ковчег 
колись міг брати чистих і нечистих, а ми в свій 
ковчег беремо тільки чистих” [6, с. 343]. 

Однокомпонентні ЛХА зазнають трансфор-
мації з боку граматичної форми (переважно це 
стосується множини, яка, як правило, не позна-
чає велику кількість осіб, об’єднаних на основі 
спільної ознаки, а „репрезентує певну власти-
вість або якість” [3, с. 190]. В. Михайлов виді-
ляє два способи використання антропонімів у 
множинній формі, які: 1) позначають певний 
тип діяча, що поширюється на кількісно неви-
значену групу осіб; 2) позначають не стільки 
множинність осіб зі спільною рисою, скільки 
якесь суспільне становище, стан, якість [5, 
с. 28]. 

У романі використані множинні форми як на 
позначення реальних осіб, так і вигаданих: Ха-
рчувались Васюти не краще економських 
строкарів, вбиралися лише в полотно, взува-
лись у лико або сирицю, зате обростали і ор-
ною землею, і лісами [6, с. 18]; Такими ледачи-
ми були князі Вюртемберзькі та Нассау-
Зігени, видно, проциндрювали добро й життя, 
як тутешні магнати, і не полишили по собі ні-
якого наживу [6, с. 325]. 

Ім’я жінки князя Ігоря Ярославни, яка стала 
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відомою завдяки літературному твору, пере-
творилося на конотонім, який символізує вір-
них дружин і турботливих матерів: Тоді б не 
було і тієї пухлини, що зветься Гітлером. Чо-
вен життя його пливе по двох ріках: в одній – 
кров синів, у другій – сльози матерів. Тому й 
потяглися до зброї тендітні руки Ярославен 
[6, с. 369]. 

Двокомпонентна модель літературно-
художнього антропоніма зумовлена властивіс-
тю втілювати в тій чи іншій формі вікову, соці-
альну, національну характеристику персонажа, 
зафіксувати авторську оцінку значеннєвості ге-
роя в певній соціальній групі або традиційності 
називання в ній. 

Склад двокомпонентних ЛХА містить відо-
мості про способи називання осіб у різному 
оточенні. Модель „ім’я та прізвищева назва або 
прізвисько” використовується для іменування в 
основному селян, незалежно від віку та матері-
ального становища (Артемон Васюта, Василь 
Шаламай, Григорій Стрепет, Ганна Романи-
шина, Дорохтей Грицай, Марія Безкоровайна, 
Юрій Гайдамака тощо): Цього ж вечора, не в 
силі приховати зловтіхи, Артемон Васюта на 
якомусь задрипаному грузовику добирався в ра-
йон [6, с. 113]; Перед кабінетом голови непоко-
ївся довгов'язий каміннолиций продавець Анань 
Шпитько [6, с. 59].  

Крім селян, така модель поширюється і на 
інші верстви населення, як українського, так і 
чужоземного, незалежно від епохи (австрійсь-
кий архікнязь Вільгельм Габсбург, Герман Ге-
рінг, Іван Богун, кряйсляндвірт Леонард Мюл-
лер, Марко Поло, фельдмаршал Пауль Гінден-
бург, Степан Васильченко, Тарас Бульба тощо): 
Тепер кабінет кряйсляндвірта Леонарда Мюл-
лера став схожий на хату-лабораторію [6, 
с. 366]. 

Модель „ім’я та прізвище або прізвисько” у 
романі Михайла Стельмаха „Дума про тебе” 
виступає в чотирьох варіантах:  

1) „ім’я та прізвище” (Сергій Білокінь, Мот-
ря Левенець тощо): Першими він побачив бра-
тів Шаламаїв-музик і шоферів, що і в загін 
принесли свої інструменти, і довгообразного, 
завжди заклопотаного завгоспа Сергія Білоко-
ня, який мав у лісі харчову базу, та не мав хар-
чів [6, с. 274]; 

2) „прізвище та ім’я” (Бульба Остап, Доро-
хтей Грицай): Переборюючи хвилювання, Бог-
дан наказав дітям сісти і по класному журналі 
почав знайомитися з ними. ”Бульба Остап”, – 
прочитав перше прізвище, здивувався і зрадів 

[6, с. 158]; 
3) „іноземні форми імені та прізвища” 

(Адольф Гітлер, Пауль Гінденбург): Фельдма-
ршал Пауль Гінденбург мав не менше розуму, 
аніж Адольф Гітлер [6, с. 366]; 

4) „ім’я жінки та андронім (прізвисько за 
чоловіком)” (Тетянка Саливонова). 

Моделлю „ім’я та патронім" митець корис-
тується, коли називає поважних відповідальних 
осіб і людей старшого віку. Таку прерогативу 
мають персонажі, які перебувають серед інтелі-
генції (учитель Богдан Васильович, директор 
школи Володимир Сергійович, учителька Софія 
Петрівна), особи, що стоять на вищому соціа-
льному щаблі (редактор газети Марко Емма-
нуїлович, заступник голови райвиконкому Іван 
Васильович, голова колгоспу Максим Павлович), 
багатших селян (Давид Іванович). 

Двочленні антропоніми, як і одночленні, на-
зивають реальних історичних осіб (Дмитро 
Самозванець, Степан Бандера): „Арештант?! 
– одночасно вигукнули Пасикевич і Шинкарук. – 
Хто ж його заарештував?” – „Нова влада. А з 
ним заарештували й Степана Бандеру" [6, 
с. 326], відомих письменників: Чи то місяць, чи 
війна вчорнили її? І тільки тепер зрозумів, чого 
Степан Васильченко назвав свою новелу про 
війну „Чорні маки" [6, с. 265], літературних пе-
рсонажів: Оглянув його Богдан і посміхнувся: 
„Остапе, а ваш рід іде від Тараса Бульби?" [6, 
с. 158]. 

Текст роману містить і один казковий онім, 
що дає можливість бачити незвичайне, фантас-
тичне у буденному житті: З несподіванки Бог-
дан здригнувся, в думці вилаяв себе за необач-
ність, а вже до нього, неначе Дід Мороз, під-
ходить, посміхається старий пасічник [6, 
с. 380]. 

Варто зазначити, що одно- і двочленні моде-
лі в антропонімійній системі твору практично 
не взаємозамінюються. Епізодично це, звичай-
но, може відбуватися (за умови, коли автор хо-
че показати своє ставлення до дійової особи, 
підкреслити стосунки між персонажами або ж 
для стилістичного забарвлення тексту): так, за-
мість двочленної структури вживатиметься од-
ночленна або (рідше) тричленна: Артемон Ва-
сюта – Артемон, Артемон Давидович Васюта. 
Однак перевага різних моделей в уживанні до-
сить значна, (наприклад, Артемон Васюта 
вжито 11 разів, Артемон – 212, Артемон Дави-
дович Васюта – 1; Максим Туровець – 12 разів, 
Максим – 68).  

Тричленні літературно-художні антропоні-
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ми, які фіксуються у творі, не дуже поширені 
(зустрічаються лише 9 разів), тому що автор не 
прагне  докладно деталізувати персонажів ро-
ману. Офіційне називання за моделлю „ім’я, 
патронім та прізвище” зберігається при зна-
йомстві читача з поважною людиною. У такому 
випадку подається деяка інформація про персо-
нажа: Отже, є зверху думка зняти Туровця і 
сміливо висунути на його місце енергійного 
бригадира Артемона Давидовича Васюту [6, 
с. 215]; Антон Антонович Пасикевич був ни-
жче середнього зросту, мав укорочену шию, на 
якій досить вільно почувала себе зовсім кругла 
з рідким пошиттям голова [6, с. 180]. 

Отже, в поетоантропоніміконі роману 
М. Стельмаха „Дума про тебе” домінують од-

ночленні особові назви. Двочленна модель 
представлена двома формами: „ім’я та прізви-
ще або прізвисько”, „ім’я і патронім”. Тричлен-
ний ЛХА малопоширений у досліджуваному 
тексті.  

Літературно-художня антропонімія у твор-
чому арсеналі Михайла Стельмаха є важливим 
мовним засобом із широкими виражальними 
можливостями. Структура ЛХА відзначається 
різноманітністю і відбиває характерні особли-
вості художнього стилю письменника. 

Перспективи дослідження вбачаються в ана-
лізі функціонально-стилістичних особливостей 
топонімів, космонімів, зоонімів тощо, які фун-
кціонують в романі „Дума про тебе” та в інших 
творах письменника. 
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Lyudmyla Novitska 
THE PECULIARITIES OF THE PERSONAL PROPER NAMES 

IN M. STELMAKH’S NOVEL “THE THOUGHT ABOUT YOURSELF” 
The article deals with the personal proper names which are met in M.Stelmakh’s novel “The 

Thought about Yourself”. It is defined that there are mainly one-member and two- members  
proper names which are represented by the following models: a proper name and a patronymic 
name, a proper name and a surname. 
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ТОПОНІМНІ ЛЕГЕНДИ ТА ПЕРЕКАЗИ  
ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ОНОМАСТИКИ 

Протягом останніх десятиліть власні назви, 
зафіксовані текстами народних пісень, дум, ка-
зок, приказок, прислів’їв і загадок, стали 
об’єктом дослідження в українській ономасти-
ці. Однак один з найоригінальніших і високо-
поетичних жанрів українського фольклору, то-
понімні легенди та перекази, що сягають най-
давнішої доби людської історії, донині перебу-
вають поза увагою мовознавців. Хоча зразки 
саме цього жанру належать до тих перлин на-
родної творчості, у яких, за Лесею Українкою, 
вчуваються “пахощі епохи”. У кожному куточ-
ку нашого краю можна почути розповіді про 
річки, болота, криниці, поля, видолинки, села, 
міста й містечка, у назвах яких збереглися слі-
ди історії.  

Топонімія Буковини, споконвічної східно-
слов’янської землі, що після розпаду Київської 
держави входила до складу Галицько-
Волинського князівства, як і топонімія всієї 
України, складалася поступово, протягом три-
валого часу і має свою довгу та складну істо-
рію, вкриту серпанком таємниці. Цілком оче-
видно, що в кожній географічній назві закладе-
на певна інформація – історична, географічна, 
лінгвістична. Особливий інтерес становлять на-
зви населених пунктів, які виступають цінним 
джерелом для пізнання історії народу, заселен-
ня території, міграційних процесів тощо.  

Топонімні назви Буковини в минулому  ви-
вчалися переважно у зв’язку з дискусією ру-
мунських істориків і філологів про походження 
українців на території давньої Молдавії, до 
складу якої з ХІVст. входили землі Буковини та 
Бесарабії. 

 Першу спробу фіксації топонімів Буковини 
і навіть їх тлумачення (переважно невдале) 
здійснив чернівчанин Д. Веренка, 1895 року 
видавши довідник “Topographie der 
Bukowine…”, у якому подав за алфавітом май-
же всі назви сіл Буковини німецькою мовою. 
Багато цінних зауважень про історію та етимо-
логію топонімічних назв Буковини можна знай-
ти в різних виданнях буковинських та молдав-
ських грамот  Б. Костатеску та ін., а також у 
працях румунської дослідниці Маргарити 

Штифанеску. Цікаво, що саме остання у своїх 
дослідженнях робить висновок, що творцями 
найдавніших назв у краї були предки сучасних 
українців. 

У ХХст. найповніший опис географічних на-
зв краю здійснив Ю. Карпенко [5]. Подаючи 
наукову етимологію топонімів, учений доволі 
часто залучав до розгляду й топонімні легенди 
та перекази, проте, на жаль, у повному обсязі 
топонімні легенди Буковини не тільки не по-
трапили в поле зору жодного з ономастів, але 
не існує навіть видання, яке б їх зафіксувало. 

Збірка В.Сокола «Писана керниця» 1994 ро-
ку подає топонімні легенди Українських Кар-
пат, кілька з яких стосуються буковинської Гу-
цульщини [7]. У 90-х рр. ХХст. місцевими 
краєзнавцями видруковано збірки “Квіти рідної 
землі” (укладачі Й. Гаврилюк, О. Риндюк) і 
“Народні перекази рідного краю” (укладач 
М.Іванюк), які частково зафіксували топонімні 
легенди і перекази Новоселицького й Вижни-
цького районів Чернівецької області [3;4], але 
це лише дещиця того багатого матеріалу, який 
ще, на щастя, зберігає народна пам‘ять. Наші 
дослідження ґрунтуються насамперед на зібра-
ному власноруч фактичному матеріалі. Загалом 
нами зібрано й опрацьовано 55 топонімних ле-
генд і переказів на позначення 44 сіл і містечок 
Буковини.Отже, серед проаналізованих легенд 
та переказів – оповіді про походження назв на-
селених пунктів двох районів Буковини, істо-
рична доля яких та етнічний склад доволі своє-
рідні.  

До розгляду залучено два жанри топонімної 
прози – легенди та перекази. Легенди – мало-
сюжетні фантастичні оповіді міфологічного, 
апокрифічного чи історико-географічного зміс-
ту з обов’язковою спрямованістю на вірогід-
ність зображуваних подій та специфікою побу-
дови сюжету на основі своєрідних композицій-
них прийомів. Їм притаманні драматизм, стій-
кість і завершеність сюжету [6, с.506]. Перекази 
– усні оповіді про життєві факти, явища, драма-
тичні ситуації, пов’язані з конкретними істори-
чними подіями, інформація про які передається 
не очевидцями, а шляхом переповідання почу-
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того [6, с.536]. 
Порівняно з легендами перекази відзнача-

ються більшою достовірністю та документаль-
ністю змісту і є виявом історичної пам’яті на-
роду. 

Згідно з критеріями жанрової класифікації 
неказкової прози переказам властиві такі хара-
ктеристики: 

� час менш давній порівняно з легендами; 
� локально прикріплені до певного гео-

графічного пункту; 
� надприродні персонажі і події відсутні; 
� оповідач знаходиться на зовнішній що-

до зображуваного позиції, як правило, вказу-
ється джерело чи походження розповіді. 

Але зауважимо, що за свідченнями фолькло-
ристів, топонімні легенди належать до розряду 
історичних, які “можна умовно вважати промі-
жною ланкою між легендою і переказом, бо в 
них нерідко вказано особу, з якою відбувався 
описаний епізод, конкретизовано місце події, 
що не властиво для інших жанрових різновидів 
легенд…”[6, c.527]. Сказане вище дозволяє 
зробити висновок, що жанровий поділ не має 
для нас суттєвого значення, отож, не наголошу-
ватимемо на ньому.  

Сюжетно-тематичний та ідейно-змістовий 
діапазон топонімних легенд і переказів букови-
нців надзвичайно багатий, зафіксований у них 
процес найменування географічних об’єктів 
доволі різноманітний, але такий, що може бути 
покласифікований за основними принципами 
номінації географічних назв. Під принципом 
номінації в топонімії розуміємо такий основний 
тип зв’язку, який встановлюється між географі-
чними денотатами та їх найменуванням.  

На основі діахронічного вивчення українсь-
кої топонімії за писемними пам’ятками різних 
хронологічних періодів відомий український 
ономаст Д. Бучко дійшов висновку, що в Укра-
їні, а також на території всієї Славії функціо-
нують такі основні принципи номінації: нази-
вання поселень за їх відношенням до людей, за 
їх зв’язками з сусідніми об’єктами або з сере-
довищем, в якому вони знаходилися, за їх ти-
пом та іншими характерними рисами [2, с.7]. 

На нашу думку, аналогічні принципи номі-
нації можна виділити при аналізі зібраних нами 
топонімних легенд і переказів: 

1. Номінація поселень за їх відношенням до 
людей:  

а) за специфічними рисами або особовими 
назвами людей, які там жили на час наймену-
вання поселення (Малинівка < Малин «перший 

поселенець», Чорнівка< «чорноока дівчина», 
Вашківці – Васко «перший поселенець» ); 

б) за приналежнітсю поселень до певних 
осіб ( Шишківці< Шишко «пан, який володів 
селом», Форосна<Форос, Форосінья «поміщи-
ки цього села», Топорівці < Топор «феодал, 
який жив у цьому селі» ). 

2. Номінація поселень за їх зв’язками з сусі-
дніми об’єктами або з середовищем, в якому 
вони знаходилися: 

Котилево – «долина, у якій розташоване се-
ло, має вигляд котла», Буда – «першою у цьому 
селі була побудована невнлика хатина», Ост-
риця – «названо на честь рідного села, звідки 
прибули перші поселенці», Подвірне – «від 
слова двір, де жив власник села», Рокитне – 
«від слова верба (румунською - рота), саме ці 
дерева росли на території цього села», Багна – 
«село розташоване в болотянистій місцевості», 
Бережниця – «ойконім утворено від назви річ-
ки, на березі якої розташоване село», Бережон-
ка – «таку ж назву має потічок, який протікає 
на території села», Коритне – «долина, у якій 
розташоване село, має вигляд корита», Вали – 
«село було засноване на валах», Виженка – 
«ойконім утворено від назви потічка, який про-
тікає на території села», Рівня – «село розташо-
ване на рівнині», Вовчинець – «назва походить 
від назви лісу, у якому водилися вовки», Воло-
ка – «ойконім утворено від назви річки, на бе-
резі якої розташоване село», Долішній Шепіт – 
«село розташоване поблизу гірської річки, де 
чути шепіт води», Замостя – «село, розташова-
не за мостом, який з’єднує береги Черемошу», 
Кибаки – «місцевість вкрита ямами, які вирила 
вода», Луківці – «назва походить від слова лу-
ки, на яких було розташоване село», Мілієве – 
«назва походить від слова міліти, бо Черемош 
був мілкий у тому місці, де розташоване село». 

2. Номінація поселень за їх типом та інши-
ми характерними рисами:  

Бояни – «від румунського «бой» - бик; на те-
риторії цього села був базар, де продавали би-
ків», Драниця – «в основі назви найменування 
будівельного матеріалу», який використовува-
ли у цьому селі, Мамалига – «назва популярної 
страви, яку варили у цьому селі», Новоселиця – 
«дослівно нове село», Ревківці – «утворено від 
слова ревіти, бо у селі було багато волів, які 
дуже ревіли», Довжок – «назва походить від 
слова довг (борг), який люди мали сплатити 
пану як податок», Слобода – «тут були вільні 
землі, на які поселялися люди після звільнення 
від кріпацтва», Берегомет – «утворено від сло-
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восполучення «метати берегами», Вижниця – 
«на цій території була велика трава, яку вижи-
нали», Велике – «багато хатів, які були розта-
шовані на великій території, об’єдналися і село 
назвали Велике», Іспас – «ойконім походить від 
назви найближчого лісу, який називали Спас», 
Карапчів – «від татарського «кара рчів» - чор-
ний потік», Лопушна – «утворено від словоспо-
лученн лопух», Мигове – «походить від слова 
мигати», Судилів – «татари на цій території 
вчинили суд над жінкою, яка у бочці з росолом 
втопила їхнього ватажка», Черешенька – «на 
цій території першою посадили черешеньку», 
Чорногузи – «перший поселенець був схожий 
на птаха чорногуза», Чортория – утворено від 
словосполучення  «чорт риє». 

Проте, за нашими спостереженнями, понят-
тя «принцип номінації» на матеріалі топонім-
них легенд доволі специфічне. Зіставлення 
принципів номінації ойконімів за топонімними 
легендами з принципами номінації цих же ой-

конімів на основі етимологічного аналізу, здій-
сненого Ю.Карпенком, засвідчило, що прибли-
зно третина з них не збігається. Топонім значно 
частіше мотивує топонімну легенду, ніж навпа-
ки. Пояснити це можна тим, що топонімія і фо-
льклор, взаємодіючи, породжують таке явище 
як фольклорна ремотивація: мотивація фольк-
лорної географічної назви стає мотивом топо-
німічної легенди. Топонім, за образним вислов-
люванням російської дослідниці О Березович, 
«доволі часто стає пружиною для розгортання 
фольклорного тексту»[1, с.34]. Отож, залучати 
топонімні легенди та перекази до з’ясування 
мотивів найменування конкретних геграфічних 
об’єктів треба доволі обережно. А от спроби 
пояснити внутрішню форму топоніма за допо-
могою топонімної легенди або переказу, так 
звана фольклорна ремотивація як один із різно-
видів загальномовної ремотивації, мала б стати 
об’єтом вивчення в українській фольклорній 
ономастиці. 
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ИМЯ И БЕЗЫМЯННОСТЬ В ПОЭТОНИМОСФЕРЕ РОМАНА  
В. НАБОКОВА «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 

Как правило, персонажами художественного 
произведения являются люди, оно антропоцен-
трично и не может существовать без дейст-
вующих лиц. Однако не всегда персонажи в 
тексте имеют онимную идентификацию. К за-
дачам поэтики онима, помимо исследования 
функций собственных имен, относится изуче-
ние “безымянности” как “новой возможности 
интерпретации смысловых связей текста”, осо-
бенно в оппозиции к персонажам поименован-
ным [3, с. 8–12]. 

Именно эта оппозиция представляет собой 
важную характеристику поэтонимосферы ро-
мана В.В. Набокова «Король, дама, валет». Раз-
витие романа по известной схеме (жена Х и её 
любовник задумывают убийство Х1) разреша-
ется по-набоковски неожиданно. Марта, жена 
богатого коммерсанта Курта Драйера, и его 
племянник Франц, став любовниками, задумы-
вают убийство Драйера. В конце романа стече-
ние обстоятельств приводит, однако, к смерти 
Марты. В центре повествования – взаимоотно-
шения трёх персонажей: Марты, Франца и 
Драйера. Скудость поэтонимного пространства 
не мешает автору “играть” с читателем. Скорее, 
она способствует запутанности, сложности иг-
ры. На протяжении всего повествования автор 
манипулирует вниманием читателя, погружая 
его по очереди в сознание то одного, то другого 
героя. Благодаря этому читатель находится в 
привилегированном положении. По сравнению 
с героями романа, читателю известно гораздо 
больше. Это дает возможность предвидеть не-
удачную для любовников развязку. Текст на-
сыщен литературными аллюзиями, позволяю-
щими понять тщетность намерений Франца и 
Марты. Читатель ожидает смертельного исхода 
для одного из героев, но искусная игра автора 
не дает возможности “раскрыть карты” до са-
мого конца. Роман построен на образах, свя-
занных с карточными играми, выигрыш в кото-
рых зависит от воли случая. Само название ро-
мана уже содержит намёк на неудачу: комби-
                                                 
1 Ср.: «Леди Макбет Мценского уезда» 
Н.С. Лескова. 

нация “король, дама, валет” является проиг-
рышной в преферансе [4, с. 698]. Карточный 
мотив символизирует прихотливость и непред-
сказуемость судьбы, спутывающей игрокам все 
карты. 

Поэтонимосфера романа полностью подчи-
нена принципам и правилам игры. Главный иг-
рок – автор – создатель персонажей-кукол. «…в 
романе «Король, дама, валет» использует обра-
зы и ситуацию игры не как эпизод, а как сюже-
тообразующее начало, участие в игре – не про-
сто прием психологической характеристики ге-
роев, но их способ жить, потому что игра – суть 
жизни, ее имманентное свойство» [2, с. 29]. 

Двоемирие и куклы-маненкены – излюблен-
ные темы творческой манеры В. Набокова – 
присутствуют и в «Короле, даме, валете». Мар-
та, Франц и Курт Драйер принадлежат к низ-
шему из миров – материальному. Эти персона-
жи наделены именами, подобно куклам из дет-
ства, с которыми играют маленькие девочки в 
«дочки-матери». Несмотря на наличие имен, в 
отношениях героев периодически проявляется 
ощущение их безымянности. Так, на протяже-
нии всего романа жена не обращается к мужу 
по имени. Она употребляет лишь обращение на 
“ты”. Только перед предполагаемой смертью 
мужа Марта переступает “порог онимной обез-
личенности”, что приводит к повороту в пове-
ствовании. Марта Драйер в первый и в послед-
ний раз называет его Куртом. Возможно это 
была жалость с ее стороны, особенно после то-
го как Драйер предугадал истинное положение 
вещей: “В сущности говоря, нынче мой по-
следний день, – сказал Драйер” [1, с. 286]. Имя 
Курт всплывает в тексте еще один раз при раз-
говоре Драйера с бывшей любовницей Эрикой. 
При этом Набоков буквально водит читателя за 
нос, обезличивая Драйера, называя его “госпо-
дином в сером” [1, с. 242]  

Второстепенные на первый взгляд персона-
жи Изобретатель и старичок-домовладелец 
Менетекелфарес, на самом деле оказываются 
теми, кто вершит судьбу любовного треуголь-
ника. Первый из них – создатель автоманекенов 
– не имеет конкретного имени и назван Изо-
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бретателем. Он создает механические манеке-
ны, в которых символически можно усмотреть 
главных героев. Автор специально наделяет его 
неясным, “размытым” именем, т.к. это не важ-
но для повествования: «…незнакомый госпо-
дин с неопределенной фамилией и неопреде-
ленной национальности. Он мог быть чехом, 
евреем, баварцем, ирландцем, – совершенно де-
ло личной оценки. …На карточке, определив-
шей его минуты на две, было под фамилией 
отмечено “изобретатель”» [1, с. 187]. Однако 
функция, возложенная автором на Изобрета-
теля, оказывается гораздо значимее: “То, что 
судьба поселила изобретателя именно там, – 
знаменательно. Этот путь проделал Франц, – 
судьба вдруг спохватилась, послала – вдогонку, 
вдогонку, – синещекого человека, – который об 
этом, конечно, ничего не знал, и никогда не уз-
нал, – как вообще об этом никогда не узнал ни-
кто” [1, с. 200]. Только благодаря его изобре-
тению Драйер остается живым. 

На стороне любовников есть свой благоде-
тель Менетекелфарес, который покровительст-
вует страсти и спасает их от разоблачения. В 
основу этого имени автором положен апелля-
тивный комплекс, фонетически полностью по-
вторяющий слова, начертанные во дворце ва-
вилонского царя Валтасара “мене, текел, фа-
рес”. Слова эти были расшифрованы иудей-
ским пророком Даниилом как “сочтено, взве-
шено, разделено” и поняты как предзнаменова-
ние гибели Вавилона и раздела власти между 
мидянами и персами. [4, с. 701]. В имени Ме-
нетекелфарес сосредоточена неудачная для 
всех героев романа развязка: иллюзионист и 
фокусник Менетекелфарес одним движением 
волшебной палочки просто уничтожает их: “Он 
отлично знал, что никакого Франца за дверью 
нет, что Франца он создал легким взмахом во-
ображения, – но все же нужно было шутку до-
вести до конца, – проверить, спит ли его слу-
чайный вымысел, не жжет ли он по ночам 
электричество. Этот долговязый вымысел в 
черепаховых очках уже порядком ему надоел, 
пора его уничтожить, сменить новым. Одним 
мановением мысли он это и устроил. Да будет 
это последнею ночью вымышленного жильца. 
<…>. Так, изобретя нужный конец, Менете-
келфарес присочинил к нему все то, что долж-
но было, в прошлом, к этому концу привести. 
Ибо он отлично знал, что весь мир – собствен-
ный его фокус, и что все эти люди – Франц, 
подруга Франца, шумный господин с собакой 
…, – все только игра его воображения, сила 

внушения, ловкость рук. <…> Такой уж был он 
превосходный фокусник, – Менетекелфа-
рес...” [1, с. 276–277] 

И изобретатель, и иллюзионист принадле-
жат к абстрактному миру, неопределенному и 
таинственному, их имена подвергают сомне-
нию материальность этих персонажей. Скорее 
они являются плодом авторского сознания. Как 
только они становятся ненужными, автор из-
бавляется от них.  

В финале романа в роли фоновых персона-
жей появляются вовсе безымянные “иностран-
ка в синем платье” и “загорелый мужчина в 
старомодном смокинге” [1, с. 291]. Франц не-
смотря на близорукость “давно заметил эту 
чету – они мелькали, как повторный образ во 
сне, как легкий лейтмотив… Но только теперь 
он осознал этот образ, понял, чту он значит” 
[1, с. 291]. Цветовая синестезия в описании 
этой пары дает возможность угадать, что за 
этими безымянными персонажами скрывается 
сам автор и его жена2 (к этому приему Набоков 
впоследствии прибегал неоднократно). Изба-
вившись от Менетекелфареса и Изобретателя, 
автор сам творит судьбу своих героев. Он осво-
бождает Франца, “снимает” его зависимость от 
Марты, тем самым подтверждая функцию ис-
тинного творца повествования. 

Топонимия романа также безымянна. В на-
поминающих шарады зашифровках имени ев-
ропейской столицы, читатель угадывает назва-
ние “Берлин”: “Столица... В самом названии 
этой незнакомой еще столицы – в увесистом 
грохоте первого слога и в легком звоне второго 
– было для него что-то волнующее” [1, с. 139]. 
В тексте ни разу не упомянуто название города, 
не названы его улицы. Франц путешествует по 
неизвестной ему столице, “…по знаменитому 
проспекту, обсаженному исполинскими древ-
ними липами”3, потом “…по улицам безымян-
ным, потом по гладкому шоссе, мимо сосновых 
рощ, полей, неизвестных деревень” 
[1, с. 139, 297–298]. Возможно, таким образом, 
автор хочет избежать всяких совпадений с ре-
альностью.  
                                                 
2 Подробнее см. об этом у Э.А. Кравченко «Поэтика 
имени автора в произведениях В.Набокова» // Вос-
точноукраинский лингвистический сборник: Сбор-
ник научных трудов / Отв.ред. Е.С.Отин. – Вып.10. – 
Донецк: Тов «Юго-Восток, Лтд», 2006. – С. 83-97. 
3 В лаконичном описании, однако, опознается зна-
менитая улица Берлина Unter den Linden ‘под липа-
ми’. Любопытно, что первый компонент этого на-
звания Unter переводится также как ‘валет’.  
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Таким образом, присутствие имени в оппо-
зиции с его отсутствием дает дополнительные 
возможности для реализации авторского за-
мысла, игровой поэтики в художественном тек-
сте. Поэтонимосфера романа представлена 
тремя категориями именований, которые вы-
страиваются на шкале “имя→безымянность” в 
такой последовательности: 1) “неодушевлен-

ные” имена; 2) “размытые” имена и 3) “нуле-
вые” (отсутствующие) имена. Ни одно имя в 
романе не является истинным именем, т.к. по-
вествование и персонажи представляют собой 
вымышленный, бездушный мир. И только ре-
альный его творец мог бы обладать настоящим 
именем, но предпочел остаться не названным.  
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПСЕВДОНІМІВ 
Українські псевдоніми висвітлені у працях 

О. Дея, В. Еппеля, П. Чучки, В. Німчука, 
М. Лесюка, О. Петрової. Ключем для розкриття 
псевдонімів, криптонімів письменників, журналі-
стів, публіцистів, критиків та інших діячів куль-
тури стала відома праця О.І. Дея – “Словник 
українських псевдонімів та криптонімів (ХVІ-
ХХ ст.)” (1969). У словнику розкрито 10000 псев-
донімів, криптонімів та різних умовних знаків, 
якими підписувались письменники, критики, ху-
дожники і громадські діячі України дожовтневого 
і радянського періодів. О. Дей кваліфікує термін 
псевдонім як узагальнююче  поняття, в науково-
бібліографічній літературі, яке включає в себе рі-
зні види творення й графічної передачі прибра-
них імен і позначень прихованого авторства. Різ-
новидами псевдонімного прикриття авторства 
О. Дей вважає власне псевдоніми (справжні псев-
доніми) або ще їх називають фіктоніми (fiktion – 
вигадка, onoma – ім’я) і узагальнюючі псевдоніми 
– в них справжнє ім’я й прізвище автора змінене 
узагальнюючою вказівкою на його національ-
ність, територіальну приналежність, соціальне 
становище, партійність, вік, особисті, прикмети, 
стан в момент писання. 

Продовженням і доповненням “Словника” 
О.І. Дея стали “Нові матеріали до словника укра-
їнських псевдонімів” (1999) В. Еппеля. Пропоно-
вана праця, на думку автора, є лише невеликим 
кроком на шляху до створення нового Словника 
українських псевдонімів. Вона містить розкриття 
близько 1400 псевдонімів та криптонімів. Крім 
псевдонімів, записаних абеткою, вміщено також 
невеликий розділ псевдонімів латиною. У бага-
тьох випадках укладач подає ще й “основний” 
псевдонім, під яким автор нерідко є більш зна-
ним, аніж під справжнім прізвищем. Появу “Но-
вих матеріалів” спричинило те, що за 30 років, що 
минули з часу видання Словника-1969, з’явилося 
багато нового, чимало нерозкритих або нерозі-
браних псевдонімів залишилося із попередніх де-
сятиліть, особливо ж – псевдоніми українських 
авторів, що живуть або жили поза Україною. 

Ґрунтовно псевдоніми висвітлено у статті 
П. Чучки “Українські псевдоніми: статус, струк-
тура і функції” (2001), у якій автор перераховує 
інтегральні ознаки українських псевдонімів, про-

понує дефініцію поняття, визначає його ономас-
тичний статус, розглядає структуру класу та вну-
трішню структуру самих псевдонімів, їх інфор-
мативність. Псевдоніми, вважає П. Чучка, є само-
назвами, які факультативно використовує творча 
особа поряд з її справжнім прізвищем чи іменем з 
метою приховати своє авторське “я” або для ма-
ніфестації свого ідеологічного кредо [5, с. 82]. 

Цікавим є комплексний аналіз літературних і 
публіцистичних псевдонімів німецької та україн-
ської мов О. Петрової [Особливості номінації в 
псевдонімії німецької та української мов. Авто-
реферат дисертації на здобуття ступеня кандида-
та філологічних наук. – Донецьк, 2005]. Авторка 
здійснила зіставне дослідження принципів, спо-
собів і засобів псевдонімної номінації в зазначе-
них мовах, виявила спільне й особливе у псевдо-
німії порівнюваних мов, розкрила національну 
зумовленість творення псевдонімів. У роботі ре-
презентований підхід до розуміння псевдоніма як 
псевдоантропоніма. О. Петрова виокремила три 
спільні ознаки, які окреслюють режим функціо-
нування псевдоніма: 1) псевдонім існує парале-
льно із справжнім іменуванням особи; 2) псевдо-
нім є самоназвою, яку присвоює собі автор;         
3) використання псевдоніма пов’язане із суспіль-
ною, передусім творчою діяльністю його носія. 

Варто зазначити, що увага вище зазначених 
дослідників приділялась виключно або переваж-
но літературно-мистецьким псевдонімам. Полі-
тичні ж псевдоніми, зокрема членів Організації 
Українських Націоналістів (ОУН) та учасників 
Української Повстанської Армії (УПА), увійшли 
в коло наукових інтересів М. Лесюка і В. Німчу-
ка. 

Псевдоніми тих членів УПА, що воювали на 
теренах Прикарпаття, тобто колишньої Станіс-
лавської області, або були вихідцями з прикар-
патських сіл, а також псевдоніми старшин УПА, 
провідних членів ОУН, членів УГВР, поданих 
П. Содолем, представлені М. Лесюком у статтях 
“Псевда вояків Української Повстанської Армії 
(1999), “Неофіційний антропонімікон УПА” 
(2002).  

М. Лесюк акцентує увагу на факторах, що ві-
дігравали роль при виборі псевдоніма, семантич-
ній структурі, шляхах виникнення та походженні 
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псевдонімів. Дослідник оунівської псевдонімії 
відзначає розмаїття найменувань та велику сло-
воутворювальну фантазію повстанців й подає та-
ку дефініцію: “псевдонім – це неофіційна конота-
тивна назва особи, яка відображає якусь певну її 
характерну ознаку, несе інформаційне та емоцій-
не навантаження і відома певному колу осіб” [3, 
с. 179]. Запропонована М. Лесюком дефініція є 
достатньо повною і слушною, проте, за нашими 
спостереженнями, не кожен псевдонім є конота-
тивною назвою особи (скажімо, такі як “Явір”, 
“Береза”, “Клен” і под.). 

Переконливі висновки про псевдоніми учас-
ників національно-визвольних змагань зробив 
В. Німчук, обстеживши псевдонімікон ОУН-
УПА збірника “Сколівщина”, що побачила світ 
у 1996 році. В. Німчук слушно зауважує, що не 
всі псевдоніми є самоназвами, а відтак – харак-
теристиками осіб із позитивного боку. У підпі-
льних політичних організаціях та кримінальних 
структурах псевдонімами стають не тільки са-
моназви, а й антропоніми, які тій чи іншій особі 
дають люди з її оточення. Тут промовисті псев-
доніми, зазначає автор, трапляються, але вони 
не бажані, бо за ними носіїв можуть пізнати і 
викрити. У підпіллі “Кучерявим” можуть на-
звати лису людину, а “Велетом” людину серед-
нього або невисокого зросту [4, с. 31]. Автор 
вважає, що основною причиною, що спонукає 
людину тимчасово або назавжди брати нове 
ім’я є прагнення особи уникнути відповідаль-
ності за свої вчинки та висловлені думки, конк-
ретно – бажання сховатися за псевдонім від пе-
реслідувачів, ворогів, властей (влади) і т.д. А 
виконує псевдонім свою функцію, поки він 
знаний вузькому колу довірених людей. Коли ж 
стає відомим непосвяченим у таємницю, то 
відповідна особа змушена прибирати нове ім’я. 

Таким чином, псевдоніми різних структур-
них класів (літературні, мистецькі, політичні) 
мають не тільки багато спільного, а й особли-
вого. 

Предметом нашого дослідження є українська 
псевдонімія ХХ століття (громадсько-політична і 
літературно-мистецька). Об’єктом дослідження – 
псевдоніми українських діячів культури, учасни-
ків національно-визвольних змагань (ОУН-УПА), 
радянських підпільників та партизанів. Джерела-
ми дослідження слугували “Словник українських 
псевдонімів та криптонімів ХVІ-ХХ ст.)” О. Дея 
(1969) , “Нові матеріали до словника українських 
псевдонімів” В. Еппеля (1999), матеріали до біб-
ліографічного словника “Українські письменни-
ки”, вип. 1-5 (1995-1998),  “Українська літератур-

на енциклопедія” (1990), “Енциклопедія україно-
знавства” (1994), “Мистецтвознавство України” 
(1997), Літописи УПА основної серії (т.1 – т. 41), 
(1989-2004 рр), Літописи УПА нової серії (т.1– 
т.7) (1995-2003 рр), спогади та документальні ма-
теріали колишніх членів ОУН та воїнів УПА, пе-
ріодичні видання та ін. література. 

Метою нашого дослідження є комплексний 
аналіз української літературно-мистецької та 
громадсько-політичної псевдонімії ХХ ст., зіста-
вне дослідження принципів, способів, засобів 
псевдонімної номінації, виявлення спільного та 
особливого у доборі та використанні псевдонімів 
кожного структурного класу.  

У контексті досліджуваної теми важливим ви-
дається питання про функціональні можливості 
псевдонімів. Як і кожна власна назва псевдонім 
виконує номінативну функцію, функцію умовної 
номінації особи. Окрім основної, псевдоніми мо-
жуть виконувати також додаткові функції. На ос-
новну функцію псевдонімів можуть нашаровува-
тися характеристична, оцінна, експресивна, сим-
волічна, естетична, функція вираження самоіронії 
та ін. Важливе місце серед функцій псевдоніма 
займає езотерична функція (пор. езотеричний – 
Той, що містить внутрішній, глибинний або тає-
мний, прихований сенс; прот. екзотеричний. 
Езотеричне знання – Таємне вчення, відоме лише 
вузькому колу обраних осіб – ВТССУМ, 255). 
Співвідношення основної і додаткових функцій 
може бути різним і залежить передусім від сфери 
вживання псевдонімів. У політичних псевдонімів 
найяскравіше виступає езотерична функція, але 
присутніми в них можуть бути й інші – емоційно-
естетична, соціально-характеристична. Суттєвою 
особливістю літературних псевдонімів є складна 
взаємодія функцій, більший їх набір щодо інших 
типів псевдонімів. У сценічних псевдонімах на 
перше місце висувається естетична функція. Та-
ким чином, “об’єм” езотеричної функції у різних 
типів псевдонімів неоднаковий. Про те, що у псе-
вдонімії номінація має особливий езотеричний 
характер, зазначає Т. Суркова [Псевдонимы как 
особый тип антропонимов // Русская ономастика, 
–  Рязань, 1977]. 

Серед додаткових функцій як у літературній, 
так і в політичній псевдонімії репрезентативними 
є характеристична, оцінна, експресивна та симво-
лічна функції. 
Характеристична функція яскраво проявля-

ється у псевдонімах, перенесених від номенів на 
позначення діячів за професією, постійним або 
тимчасовим заняттям, функціями, посадами. Дія-
чі культури прибирали собі переважно такі псев-
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доніми, як Літератор1, Імпресіоніст, Літописець, 
Байкар, Критик, Рецензент, Редактор, Театрал, 
Гімназист, Студент, Педагог, Професор та ін. 
Підпільників, зокрема членів ОУН та воїнів УПА, 
псевдоніми характеризували як представників 
сільськогосподарських та робітничих професій: 
Сівач, Хлібороб, Рибак, Пасічник, Кравець, Тесля, 
Ткач, Чабан. 

Характеристичними є псевдоніми, сформовані 
від назв осіб за становищем у суспільстві: Бурма-
ка, Сірома, Волоцюга, Бродяга, Ватажок, Панич, 
Скиталець, Шляхтич та ін.; від етнонімів: Украї-
нець, Гуцул, Верховинець, Грек, Ляшок, Черкес, 
Подоляк, Бойко та ін.; від номенів на позначення 
зовнішності, вікових особливостей: Кучерявий, 
Лисий, Щербатий, Сорокатий, Чорнобривий, Ру-
сявий, Сивий, Вусатий, Горбатий, Старий, Мало-
літній та ін. 

Характеризують своїх носіїв псевдоніми, пере-
несені від назв предметів, зброї, знарядь праці, ви-
творів людських рук тощо: Шпилька, Шпичка, До-
вбня, Бомба, Стріла, Сокира та ін.  
Оцінна функція притаманна переважно псевдо-

німам прикметникового походження: Дика, Віль-
ний, Спостережливий, Дивний, Об’єктивний, 
Скромний, Благий, Недолугий, Шпетний (пор. 
шпетний – діал. Поганий, бридкий – ВТССУМ, 
1404); похідним від атрибутивних назв осіб: Негі-
дник, Бережко, Гуляка, Забіяка, Доброволець, Ве-
редун, Причепа та ін. 
Експресивна функція проявляється у псевдоні-

мах, сформованих від субстантивованих прикмет-
ників: Лагідний, Ласкавий, Тихий, Ярий, Сумний, 
Веселий, Грізний, Лютий, Ясний та ін.; від назв то-
пографічних об’єктів: Вир, Хвиля, Прірва, Верши-
                                                 
1 З метою спрощення друку псевдоніми подаватимемо без 
лапок. 

на, Пік та ін.; від назв на позначення гірських по-
рід: Скеля, Кремінь, Криця та ін.; від назв на по-
значення явищ природи: Легіт, Хмара, Гроза, 
Грім, Блискавка, Крига, Холод та ін.; від назв на 
позначення світлових та звукових явищ у природі: 
Іскра, Грякіт, Свист, Шум тощо. 

Варто зазначити, що більшість псевдонімів є 
поліфункціональними. На основну функцію мо-
жуть накладатися одночасно і характеристична, і 
оцінна, і експресивна. 

Серед додаткових функцій псевдонімів особ-
ливе місце має символічна функція. До складу та-
ких псевдонімів входить лексика, що має виразні 
національні конотації. Це, передусім, опоетизовані 
рослини, тварини, фольклорні образи: Голуб, Гор-
лиця, Ластівка, Буревісник, Лебедик, Соколик, Ка-
лина, Черемшина, Рута, Любисток, Барвінок, 
Материнка та ін.  

Рідше  псевдоніми діячів культури наділені фу-
нкціями самоіронії та стилізації: Фріц Мазня, Бов-
дур, Дід Василь недобитий, фельдшер геодрапіч-
них наук, Параска з-під солом’яної стріхи, Старе-
нька Муха, Зоотехнік історичних наук, Дід Пере-
бендя, Хлоп з міста та ін. Найменування такого 
типу у політичній псевдонімії трапляються вкрай 
рідко: Панько Хрін, Панько Торба. 

Псевдоніми, будучи поліфункціональними, ви-
ражають думки, настрій своїх носіїв, беруть участь  
в їх творчому задумі, визначають їхнє світобачен-
ня, передають національний колорит, фольклор, 
обрядову символіку тощо. 

Щодо інформативності українських псевдоні-
мів, то її ступінь дуже високий, і тому псевдоніми 
заслуговують значно більше уваги з боку мовозна-
вців та літературознавців, ніж це було дотепер [ 5, 
с. 82]. 
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Natalia Pavlykivska 
FUNCTIONAL POSSIBILITIES OF PSEUDONYMS 

Pseudonyms fulfil the function of conventional nomination of a person. Except the main function, pseudo-
nyms can fulfil additional functions: characteristic, evaluating, expressive, symbolical ets. Each pseudonym 
has in it its own shade of, esoterical meaning, that means secret, hidden sense “Volume” of the esoterical func-
tion  of various types of pseudonyms is different. 

Political pseudonyms have less additional functions than pseudonyms of artists. 
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СПЕЦИФІКА ОНІМНОГО ПРОСТОРУ  
ПОВІСТІ-КАЗКИ РОАЛДА ДАЛА “THE WITCHES” 

Власна назва як складовий елемент компо-
зиційно-смислової структури творів відіграє 
визначальну роль у процесі упорядкування ху-
дожньої інформації у текстовій тканині [6, c. 5]. 
Важлива якість онімії є її багатофункціональ-
ність – здатність одночасно називати, диферен-
ціювати й ідентифікувати, також характеризу-
вати носія, відмічати соціально, емоціонально 
тощо [3]. Взагалі, поетика Дала без власних на-
зв просто немислима. 

У казковій повіcті “The Witches” Роалд Дал 
описує відьом, головна мета яких – знищувати 
дітей. При цьому, якщо у казці BFG серед веле-
тнів хоч один був дружнім, то серед відьом та-
ких не виявилося. 

Відьми – то звичайні на вигляд жінки, що 
працюють на звичайних роботах і звичайно, як 
усі, одягаються. Однак, говорить автор, лозунг 
усіх відьом: “One child a week is fifty-two a year. 
Squish them and squiggle them and make them 
disappear”[12, c. 8]. Хоч відьми і зазнають зре-
штою поразки, але такий докладний опис зла 
свідчить про те, що на схилі віку Р. Дал значно 
вдосконалив свою і без того високу майстер-
ність, але жовчність його теж зросла, що спри-
чинило зокрема появу гострих сатиричних мо-
тивів у казці. 

Передусім це проявляється у описі суспіль-
ної згуртованості відьом. Всі вони входять у 
національні осередки секретної міжнародної 
організації відьом Secret Society of Witches, які 
підпорядковані головній відьмі, The Grand High 
Witch Of All The World, що мешкає у штаб квар-
тирі the secret Headquarters of The Grand High 
Witch, і якій вони щорічно звітують на зборах у 
Борнмуті Annual Meetіngs in Bohrnemouth. Як 
бачимо, всі ці “громадські установи” позначені 
ергонімами, які підсилюють сатиричну скеро-
ваність, особливо це стосується назви всесвіт-
ньої організації відьом the Royal Society for the 
Prevention of Cruelty to Children [12, c. 57], з аб-
ревіатурою RSPCC [12, c. 55] – Королівське То-
вариство по запобіганню жорстокості відносно 
дітей. Назва є пародійною і за формою (реально 
існує таке королівське товариство, скероване 
проти жорстокого ставлення до тварин: у назві 

товариства відьом діти прирівнені до тварин) і 
за змістом, бо назва прямо протилежна сутності 
“товариства”. 

Головну відьму The Grand High Witch автор 
характеризує за рахунок мовленнєвого портре-
ту: відьма грассує і не вимовляє звук [w]: “Mis-
errrable vitches!”, вона перекручує вимову сло-
ва England та English, в наслідок чого вони пе-
ретворюються у смішні слова Inkland (чорниль-
на країна) та Inklish (чорнильна мова). Крім то-
го відьма розтягує слова, руйнуючи їх усталену 
форму і утворюючи нові словникові одиниці: 
“the most rrree – spectable ladies of the Rrroyal 
Society for the Prrree – vention of Crrruelty to 
Children” [12, c. 72, 90]. Написання rrree-
spectable, Prrree-vention засвідчує, що тут після 
розтягнутого приголосного подовжується і го-
лосний (не [i], a [i:]), а поза тим відповідні сло-
ва пов’язуються у Великої Відьми з ree “просі-
вати” і pree “пробувати”.  

Самі відьми онімічно не позначаються. На-
віть та, яка засумнівалася в заклику знищити 
всіх дітей (“We can’t possibly wipe out all of 
them”[12, c. 73]), сама була знищена Великою 
Відьмою, на ім'я не називається. Імена пробли-
скують як деталі при зустрічі відьом, що при-
бувають на збори: “Millie dear”, “Oh hel-lo Bea-
trice!” [12, c. 61]. Втім, коли одна відьма виню-
хала хлопчика, що сховався за ширму, вона на-
діляється повним іменем: the witch called Mil-
dred [12, c. 61]. Можливо, це та ж відьма, що 
раніше мимохідь названа фамільярною гіпоко-
ристикою Millie. 

Винюханий хлопчик – це головний герой ка-
зки і її наратор. Розповідь ведеться від його 
імені. Проте самого його імені ніде не згадано. 
Він себе називає, зрозуміло, займенником I, що 
стає в творі контекстуальним антропонімом. 
Пор. зауваження К.Б.Зайцевої, що досліджува-
ла антропонімію С.Лікока: “У Лікока найчасто-
тнішими контекстуальними антропонімами 
стали І – оповідач та you – слухач / читач” [2, 
c. 16]. Герой мешкає в норвезькій родині, що 
переїхала до Англії. Це нагадує біографічні да-
ні самого Р.Дала. Батьки героя загинули в авто-
катастрофі, і він живе лише з бабусею, яку на-
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зиває при звертанні Grandmamma, а в розпові-
дях про неї my grandmother, тобто в першому 
випадку йдеться про контекстуальний антро-
понім, а в другому – про апелятив. Бабуся, в 
свою чергу, називає онука my darling чи інши-
ми звертальними словами, не вживаючи оніма. 
Відсутність імені головної героїні нам уже тра-
плялась y казці “The Magic Finger” [8], причому 
там вона не є нaратором. У казці ж “The 
Witches”, великому і розгалуженому тексті, го-
ловний герой нібито мав би йменуватись онімі-
чно. Письменник цього не зробив, можна дума-
ти, через загальний “деонімізований” тип по-
етонімосфери (відьми ховають свої імена), а 
можливо також у зв’язку з норвезьким похо-
дженням героя, бо якщо хлопчик-оповідач ро-
дом з Норвегії, то й ім’я його мало б бути скан-
динавським, а це незвично для англомовного 
читача-дитини. 

У бесідах онука з бабусею увесь час спливає 
тема відьом. Виявилося, що за зовнішньою зви-
чайністю у них є і дуже незвичні риси, напри-
клад синя слина, відсутність волосся на голові 
(тому всі в перуках) тощо. Але головне, бабуся 
пояснила, що головна мета відьом – знищення 
дітей. Навела ряд прикладів, причому йдеться 
про події в Норвегії, де бабуся жила раніше. 
Тому і діти жертви відьом, мають скандинавсь-
кі наймення. Так, дівчинку на ім'я Ranghild 
Hansеn заманила і забрала відьма. Дівчинку 
Solveg та хлопчика на ім'я Christiansen відьма 
перетворила в частину картини, причому дів-
чинка на картині могла змінювати своє розта-
шування. Ось, до речі, одне з джерел бігаючих 
персонажів картин у Дж. Ролінг. Маленьку 
Birgit Svenson відьма перетворила в курча. 
Хлопчика на ім’я Harald відьма перетворила в 
камінь. Хлопчик Leif був перетворений відь-
мою в дельфіна, одержав наймення Leif the 
Porpoise і охоче катав малюків [12, c. 16-23]. 

Таким чином, хлопчик-наратор був уже доб-
ре інформований щодо відьом, і це виявилося 
життєво істотним, особливо в Борнмуті, на пів-
дні Англії, куди бабуся за порадою лікарів по-
їхала з онуком, щоб зміцнити своє здоров’я. 
Вони оселилися в тому ж готелі “Magnificent”, 
де Велика Відьма зібрала Щорічні Збори відьом 
усієї Англії. 

У хлопчика була мрія – стати в майбутньому 
господарем Famous White Mouse Circus [12, 
c. 59]. Згадаймо, перегук із мотивом цирку у ка-
зці “The Twits”. Любить Роалд Дал певний мо-
тив (або певну ж назву) повертати на всі боки, 
давати альтернативні розв’язання. Від бабусі 

хлопчик одержав подарунок – двох білих ми-
шок, дав їм людські імена Mary та William, по-
стійно з ними грався, уявляючи свій Famous 
Circus. При цьому він мусив ховатися, бо мене-
джер готелю Mr Stringer дуже осудливо ставив-
ся до його забави. Не випадково прізвище 
Stringer (Стрiнгер) походить від англ. string 
“вірьовка, линва”[1, c. 7]. Гнеться, куди треба. 
Треба, щоб у готелі не було мишей, – і він пе-
реслідує головного героя. Треба, щоб були за-
можні постояльці, – і він гнеться перед відьма-
ми, намагається прислужитись. 

Одного разу хлопчик сховався від менедже-
ра за ширмою в найбільшій залі готелю “The 
Ballroom”, і тут почувся голос Стрингера, що 
запрошував до зали учасників зборів Товарист-
ва по відверненню жорстокості відносно дітей. 
Хлопчик принишк. Він знав про ці збори з ого-
лошення на дверях і спочатку навіть подумав, 
чи не попросити “do а bit of сruelty-to-children 
preventing at my school” [12, c. 61], переінак-
шуючи назву Товариства. А потім побачив, що 
тут щось не те. Жінки на зборах увесь час чуха-
лись. Подумав, може, в них воші, що їх мав “а 
boy at school called Ashton” [12, c. 62]. Характе-
рна риса Далової онімії. Необов’язкові оніми 
він охоче вживає, щоб уточнити розповідь, до-
дати їй достовірності для малих читачів, а го-
ловному герою обов’язкового імені не надає.  

Але коли жінка, що з’явилась на сцені, до-
зволила всім присутнім зняти перуки і рукави-
чки (у відьом були не нігті, а кігті, тому вони 
завжди були в рукавичках), наратор зрозумів: 
усе це відьми. Отут розповіді бабусі дуже зна-
добилися, він зіщулився і слухав. Почув багато 
цікавого, а головне про FORMULA 86. Як її 
кваліфікує Велика Відьма, “my very latest and 
grrreatest magic formula! This is known as FOR-
MULA 86 DELAYED ACTION MOUSE-MAKER” 
[12, c. 81-82]. Це Формула 86 уповільненої дії – 
перетворювач у мишей. Це магічна речовина, 
одної краплини якої досить, щоб дитина, зали-
шаючись тривалий час самою собою, по прихо-
ді до школи за 26 секунд перетворилась на ми-
шу. 

Маємо не перший випадок появи магічних 
речовин у казках Роалда Дала. Згадаймо 
Wonka-Vite й Vita-Wonk чудотворця Вонки [9], 
Marvellous Medicine Джорджа [11]. В даному 
тексті спостерігаємо ще один приклад альтер-
нативної розробки улюблених мотивів Дала. 
Слід визнати, що кожна така розробка не є по-
вторенням досягнутого, а є поглибленням, ру-
хом уперед, новим неочікуваним розв’язанням. 
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І в кожному випадку назва відповідної магічної 
речовини є власною назвою (хрематонімом).  

Продиктувавши відьмам рецепт Формули 
86, такий же дикувато-казковий і неймовірний, 
як і склад інших згаданих вище магічних речо-
вин (такі рецепти Дал завжди докладно опи-
сує), Велика Відьма зажадала від усіх присут-
ніх негайно звільнитися з роботи, відкрити 
крамниці солодощів та дитячі кафе і почати 
труїти дітей. Для наочності було продемонст-
ровано дію Формули 86 на хлопчикові на ім’я 
Bruno Jenkins, який проживав з батьками в тому 
ж готелі. Його заздалегідь запросили на соло-
дощі, і він уже стукав у двері. Хлопчик швидко 
з’їв запропонований молочний шоколад і тут 
же перетворився в мишу, бо там було більше 
одної краплі Формули 86. Отже, таки став 
Bruno коричневим, мишачого кольору, виправ-
дав своє ім’я. 

Мілдред винюхала схованого наратора. Ві-
дьми його схопили і теж перетворили на мишу. 
Утім, миша зберегла свій розум і продовжила 
нарацію. Передусім миша відшукала Бруно і, 
хоч у них особливої приязні не виникло, бо 
Бруно був дуже нечемним хлопчиком (як і його 
батьки), вони удвох помандрували до бабусі 
наратора. Та була украй схвильована, але шви-
дко взяла себе в руки і уважно вислухала всю 
історію. Виникло питання: що далі робити? 
Хлопчик говорить : “So I’m not really an ordi-
nary mouse at all [...] I’m a sort of mouse-person” 
[12, c. 132]. Оповідач хоче помститися відьмам, 
тому він вирішує стати мишею-грабіжником 
(Mouse-Burglar), попасти у кімнату Великої Ві-
дьми і поцупити у неї магічну речовину, щоб 
нагодувати нею відьом. Коли хлопчик-миша 
виконує свій план, він стає Mouse-Maker, бо ви-
ливши перетворювач Formula 86 у суп для ві-
дьом він перетворив їх усіх на мишей. Таким 
чином, бачимо, що розгортання кореферентно-
го ланцюжка онімів: Mouse-Person –> Mouse-
Burglar –>Mouse-Maker маркує розгортання 
сюжету казки.  

 Протягом усієї цієї історії з’являється тіль-
ки один антропонім – знову ж таки неочікува-
ний і зовсім необов’язковий: William, офіціант 
у ресторані, що обслуговував бабусю. А ось 
один з кухарів, якому миша-наратор на кухні 
залізла в штани і навколо якого розгорілась ці-
ла катавасія, на ім'я не названий, хоч тут антро-
понім був би доречнішим. Це одна з онімічних 
особливостей казок Дала, що вже було відзна-
чено вище: давати імена малоістотним персо-
нажам і не давати їх істотним, що і бачимо в 

аналізованій казці. Антропоніми служать засо-
бом пожвавлення тексту. Факультативна, побі-
жна розповідь оживляється власним іменем. 
Розповідь головна, лейтмотивна, може й при-
ховати ім’я: хай читач буде заінтригований. У 
випадку ж офіціанта на ім’я William маємо ще 
й суто Далівський підтекст. У наратора були 
білі миші William та Mary, які кудись утекли 
після захоплення наратора. Сам наратор був 
хлопчиком, а став мишею. Миша William зник-
ла, а тут приходить молодий офіціант, якого 
звуть William. Це, зрозуміло, не колишня миша. 
Але якась суб’єктивна ілюзія такого 
взаємоперетворення навівається. І нарешті від-
булося те, що в казці справедливо названо трі-
умфом. Усі відьми заверещали і почали швидко 
перетворюватися на мишей. Зчинилась загальна 
паніка, яку спокійно і з задоволенням спостері-
гали лише двоє – бабуся і наратор. 

Бруно, увесь час їв, переважно бабусині ба-
нани. Бабуся зразу ж після повернення двох 
хлопчиків-мишок зробила спробу передати 
Бруно батькам. Однак ті їй не повірили і брута-
льно прогнали, причому Mr Jenkins припустив, 
що бабуся втратила глузд, а Mrs Jenkins запро-
понувала звернутися до менеджера, щоб її ви-
селили з готелю. Сам Бруно мовчав, бо в нього 
був повний рот їжі. Вдруге вже містер Джен-
кінз підійшов до бабусі в ресторані і запитав 
про сина. Бабуся дістала з сумки мишку, а та 
пропищала: “Hello, Dad”. Батько тільки міг пе-
релякано пробурмотіти: “B-b-but B-B-Bruno!” 
[12, c. 181] Бруно сказав, що бути мишею на-
віть краще, бо не треба ходити до школи, щоб 
лишень не було кота. Бабуся віддала Бруно ба-
тькові і пішла геть від цієї мало симпатичної 
сімейки, а потім і з готелю. 

Бабуся з мишкою-наратором попливла до 
Норвегії і оселилася в бабусиному будинку. 
Вона подзвонила шефові поліції Борнмута і, на-
звавшись шефом поліції всієї Норвегії, попро-
сила адресу жінки, що мешкала в готелі “Роз-
кішний” у номері 454. Той дав їй необхідну ін-
формацію, але письменник з цієї адреси в казці 
повідомив лише: Castle, Norway [12, c. 202] – 
Замок, Норвегія. 

Облаштувавши своє життя: 1) наратор про-
никає в Замок, а бабуся оселяється десь побли-
зу; 2) роздобута наратором інформація накопи-
чується у бабусі; 3) вони виготовляють достатні 
порції Формули 86; 4) з її допомогою оберта-
ють у мишей усіх мешканців Замку – new Grand 
High Witch та Assistant Witches; 5) напускають 
у Замок котів, щоб ті поїли мишей. Після цих 
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подій перед ними відкриються всі темниці ві-
дьомської Штаб Квартири, якою і є Замок. А 
найголовніше – списки та адреси всіх відьом 
світу. Можна їздити по світу і усіх поступово 
перетворювати на мишей. 

“We saved the children of England” – говорить 
бабуся, а наратор запитує: “What about America 
and France and Holland and Germany? And what 
about Norway?”[12, c. 199]. Порахували, що 
миші живуть 9 років, та і бабуся вже старенька, 
більше не проживе. Але за 9 років можна зро-
бити дуже багато. Сповнені ентузіазму, герої 
готові до тривалих і важливих дій. Роалд Дал, 
зазначимо, після написання цього тексту про-
жив 7 років. 

Як видно з наведеного викладу, у цій казці 
багато топонімів. Це потрібно письменникові 
передусім для акцентації всесвітньої діяльності 
відьом. У творі взагалі топонімів найбільше, 
антропонімів трохи менше, а решта онімічних 
розрядів представлені значно бідніше. Третю 
позицію займають ергоніми (тільки відьомські), 
четверту – зооніми, і останню – хрематоніми. 
Хрематонімів два – Формула 86 та назва вази, 
яку розбила бабуся, збуджено вимахуючи сво-
єю паличкою. Характерна при цьому її реакція: 
“Forget it […] It’s only Ming” [12, c. 203] – “Не 
варто про неї говорити. Це тільки Мінь”. 

Йдеться про китайський фарфоровий витвір ча-
сів династії Мінь, який має бути шалено доро-
гим, чим одначе нехтує бабуся [4, c. 19]. Р. Дал 
не прямо, одним конкретним штрихом, часто 
онімічним, вміє передати інформацію. 

Аналізуючи кількісний склад онімів у творі 
“The Witches”, відзначимо, що письменник за-
діяв п’ять розрядів онімів, які впливають на 
сюжетну лінію твору. Уподобання автора на-
лежать антропонімам, які кількісно визначені 
17 онімами. Наступний показник належить 
хрематонімам –3 оніми, що виявляє певну 
впливовість хрематонімів у тексті твору Роалда 
Дала. Наступний онім – ергонім, який займає 
третє місце у вживаності в творі з показником 
5, топоніми складають 13 та зооніми склали на-
ступний показник 3. Відмічається зміщення то-
понімів та зоонімів на користь хрематонімів та 
ергонімів, які в даному творі разом з антропо-
німами стали облігаторними та відіграють одну 
з основних ролей у казці та несуть інформацію 
читачеві. Отже, наявний антропоцентризм, 
який є одним із секретів майстерності Р.Дала, 
та використання хрематонімів, і ергонімів у 
сюжетній лінії твору вказує на вміле викорис-
тання та клопітку роботу з власними назвами 
різних розрядів такого майстра слова, як Роалд 
Дал.  
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PECULIARITIES OF ONYM SPACE IN ROALD  
DAHL’S FAIRY TALE THE WITCHES 

Anthropocentrism which is one of the secrets of Dahl’s mastery and use of chrematonyms and er-
gonyms in the plot of the novel that indicates mastery use of proper names of different classes not only 
numerically but also qualitatively by such a connoisseur of word as Roald Dahl. 
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ПРОПРІАЛЬНА НОМІНАЦІЯ НЕЧИСТОЇ СИЛИ В 
УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЧАРІВНИХ КАЗКАХ 

(У ЗАПИСАХ ХІХ СТ.) 
Образ нечистої сили репрезентований у де-

монології усіх давніх світових культур. Він про-
тиставляється доброму началу як негативне, чу-
же, належне до того світу. Здебільшого у фольк-
лорі чорт постає в антропоморфній іпостасі з пе-
вними відмінними рисами — роги, хвіст, копита, 
чорна шерсть. Також йому притаманно перевті-
люватися у інші образи. 

Ми досліджували пропріальну номінацію не-
чистої сили у текстах українських народних ча-
рівних казках. Архаїчність цього міфічного пер-
сонажа зумовлює побутування у казках ряду ва-
ріантних найменувань, яких відображено пев-
ною мірою особливості ставлення до нього. 
Крім загально відомих назв чорт, дідько, біс, 
диявол, лихий, лукавий, нечистий, прокля-
тий, злий дух, нечиста сила тощо, поширені 
евфемістичні номінативні одиниці (номінативні 
одиниці –– надалі НО): щезби, куций, кривий, 
рогатий, халабудник і т.д., які відображають 
табу на вживання номенів на означення нечистої 
сили. 

У слов’янському фольклорі нечиста сила діє 
у більшості жанрів — прислів’ях, приказках, ле-
гендах, биличках, замовляннях, піснях та в но-
велістичних і фантастичних казках. В українсь-
кому казковому епосі він контамінується з ін-
шими образами, що належать до того самого 
функціонального типу, і, зважаючи на пошире-
ність образу чорта у досліджуваному матеріалі, 
можна стверджувати про адаптацію його до цьо-
го фольклорного жанру. Здебільшого чорти на-
лежать до типу супротивників героя і є втілен-
ням злих сил. Існують різні погляди на його по-
ходження та місце у структурі чарівної казки. На 
думку Е. Померанцевої, цей чинник визначаєть-
ся в основному віруваннями, пов’язаними з хри-
стиянським культом [7, с. 123]. Дослідниця по-
діляє погляди Л. Рериха щодо складності образу, 
яка зумовлена переплетенням різних тенденцій в 
уявленні про нього. Л. Рерих у праці „Казки і ле-
генди про чорта” зазначає, що розквіт уявлень 
про чорта припадає на пізнє середньовіччя, а йо-
го стабільний і традиційний портрет у німець-
кому фольклорі з’являється не раніше ХІІ ст. 

[Там само]. Натомість В. Гнатюк наголошує на 
фольклорному походженні образу чорта, який, 
однак, зазнав значного впливу християнства, че-
рез що втратив свої первинні ознаки [2, с. 386]. 
Також фольклорист стверджує, що „під впливом 
християнства затиралася поволі різниця між чо-
ртом, домовиком, водяником, болотяником, па-
січ-ником, скарбником і т.д., усе те була „нечис-
та сила” і як така зводилася під один знаменник 
чорта” [2, с. 385]. Проте у чарівних казках в 
окремих випадках проявляються відмінні риси 
різновидів чортів, як, для прикладу, образ Лю-
ципера і Оха. Специфіка міфічного образу нечи-
стої сили ґрунтовно досліджена у працях 
М. Костомарова, І. Огієнка, О. Потебні, В. Проп-
па, Д. Зеленіна, у новітніх розвідках В. Вой-
товича, М. Поповича, О. Тищенка та інших вче-
них. 

Щодо лінгвістичного аналізу особливостей 
позначення цього міфічного персонажа, то в 
україністиці немає значних напрацювань з цієї 
проблеми, за винятком деяких принагідних сту-
дій та дисертаційного дослідження В. Гуторова, 
в якому висвітлено проблему міжмовних 
зв’язків міфологеми „чорт” в експресивно-
зниженому узусі на прикладі української, поль-
ської та англійської мов. Обмежена кількість 
праць, присвячених цій темі, зумовлює актуаль-
ність пропонованого дослідження. 

Мета дослідження — виокремлення в опра-
цьованих текстах українських народних чарів-
них казок (у записах ХІХ ст.) пропріальних назв 
на позначення нечистої сили та з’ясування по-
ходження, структури, внутрішньої форми і се-
мантико-функціональних особливостей номіна-
тивних одиниць (НО). 

Окрім апелятивів та дескрипцій на позначен-
ня нечистої сили у досліджуваних текстах зафік-
совано ряд НО, виражених власними назвами: 
Бильзбух, Гордув, Крікус-Какус, Лакцібрада 
(Лекцібрада), Льох, Люципир (Lucypir), Ох, 
Рукомнять, біс-Сідун (старий Сідун), Сім 
шкір калита, по коліно борода, Krywyj. Серед 
них узагальнене значення притаманне лише но-
мінатемі Люципир, яку у текстах передано гра-
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фічними варіантами – Lucyper, Lucypir. Про-
стежується також написання з малої літери: lu-
cypyr, lucypir. Люципир, за народними уявлен-
нями, найстарший серед чортів. Це підтверджу-
ється текстами казок: Ałe tot Lucypir jak swyśny, 
a to takie si złekiło jak trawy ta łystu, a win kaŜe: 
”kotryj majete ceho mołodcie zapys, to wyrnit″ 
[15, с. 147]. Такий статус персонажа, очевидно, 
став однією з причин називання його власним 
іменем із метою вирізнення з-поміж інших. За 
властивою йому функцією він близький до змія, 
бо спокушає сестру героя, перетворюючи її та-
ким чином на братову супротивницю: Але дові-
дався Люципир. Взяв до неї [до сестри] ходити 
[12, с. 409]. Виявляючи певний зв’язок із хрис-
тиянською традицією, Люципир, зважаючи на 
специфіку казки, набуває особливих рис та фун-
кцій. Так, він бере на себе роль керівника обряду 
ініціації ще ненародженої дитини: SkaŜu tobi 
suny mij dorohyj, szczo ja né znav czu ty je na switi, 
i ja zapysav tebe lucypyrowy [15, с. 156]. Аналізо-
вана НО трапляється у фольклорних творах різ-
них жанрів, тому вона набуває узагальненого 
значення. 

У казці „Ох”, в якій також відображено ініці-
альний процес, нечисту силу уособлює Ох: Тіль-
ки це сказав [Ох] — аж з того пенька — де не-
взявся — вилазить такий маленький дідок, сам 
зморщений, а борода зелена аж по коліна […]. 
„Я, каже дідок, лісовий царь Ох” [13: ІІ, с. 108]. 
Ох є не просто втіленням нечистої сили, а й про-
образом лісовика. Це закодовано у тексті: пер-
сонаж сам називає себе лісовим царем. Його зо-
внішній вигляд збігається з традиційним описом 
лісовика: „Найчастіше він [лісовик — примітка 
М. Р.] змальовується як старезний, кошлатий 
дід, який, на відміну від людей, не має тіні. Зда-
тність лісовика до перевтілення та відсутність 
тіні визначають його як представника нечистих 
духів” [9, с. 390]. В. Голобородько вважає, що 
„казковий персонаж Ох є антропоморфізованою 
метафорою зеленого дівочого вінка”, обґрунто-
вуючи це тим, що „до метафоричної трансфор-
мації [вінка] слід віднести всі казкові образи, які 
містять ознаку „бути тим, що зелене” [3, с. 39]. 
Це метафоричне трактування Оха, основане на 
обрядовій семантиці вінка, репрезентує ще один 
аспект у розумінні образу. 

Назву Ох утворено шляхом онімізації вигука 
ох. Такий спосіб номінації — це відгомін табу на 
пряме називання нечистої сили, яке існувало в 
давніх слов’ян. Лексема, яка лягла в основу цьо-
го міфоніма, певним чином відтворює визначену 
вигукову семантику, а тому набуває нового зміс-

ту в контексті. Побутування поряд із онімною 
одиницею Ох НО дідок та лісовий царь як ко-
референтних впливають на з’ясування сутності 
аналізованого персонажа. 

Спорідненою за семантико-функціональним 
навантаженням із досліджуваною одиницею є 
номінатема Крікус-Какус, яку ми вважаємо 
оказіональним утворенням, близьким за похо-
дженням до вигукових. Те, що це номінація чор-
та, розкрито у тексті: — Туй, — каже, — є напи-
сано: Крікус-Какус. Та й дораз з’явиться тот 
чорт – бо то чортови на мня так було 
[11, с. 224]. Це двокомпонентне найменування є 
асемантичним з огляду на недостатньо з’ясовану 
природу твірних лексем, що ввійшли до його 
складу. Тому воно безпосередньо не виражає 
функціонального значення, яке розкриває кон-
текст. Припускаємо, що образ чорта є пізнішим 
нашаруванням на персонажа, названого Крікус-
Какус, оскільки у слов’янській міфології побу-
тує жіночий демонічний образ, номінований крі-
кса, крикса, крікса-варакса, який належить до 
злих сил [10, с. 304]. Незважаючи на можливість 
проведення певних паралелей між міфонімом 
крікса та аналізованим іменем, воно залишаєть-
ся невмотивованим і з непрозорою семантикою. 
Композит Крікус-Какус виник також на ґрунті 
давніх мовних табу, що стосувались називання 
нечистої сили. 

Міфонім Лакцібрада (Лекцібрада) утворе-
ний шляхом поєднання слова брада з компонен-
том лакці- (лекці-), який, очевидно, виражає мі-
ру довжини бороди казкового персонажа. Це 
підтверджує текст казки, у якому вказано на такі 
риси номінованої дійової особи, як невисокий 
зріст і довга борода: Муй брат, ваш стрико, у 
Шедзмерицькум краю учив са за ковача. Як са 
навчив за ковача, то нихто не знав, де са задів, 
лем принесли єдно пісмо, та так було у пісмі — 
тото пісмо приніс дябол — али вун їм є за кова-
ча, ушитім трьом шарканьом і їх стрикови, Ла-
кцібрада: сам був на ряф і таку бороду велику 
мав [11, с. 235]. Наведений контекст наштовхує 
на думку, що складник аналізованого композита 
лакці- є своєрідною звуковою формою, співвід-
носною з лексемою лікоть (порівн. пол. łokieć, 
словацьк. laket’), яка в українській мові ужива-
лась і на позначення міри довжини. Таким чи-
ном в імені Лакцібрада закодовано портретну 
характерис-тику персонажа, який у казці „Суч-
кир Янко і його подвиги” виступає ще як чорт 
(дябол) – ковач трьом зміям (шарканьом). Тут 
беззапе-речним є взаємозв’язок між образами 
зміїв і чорта, названого в цьому випадку Лакці-
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брадою. 
Персонаж Рукомнять також близький до 

розглянутих образів за подібними ознаками: А 
тот хлоп був на локоть завдовжки, а на муг бо-
роду мав; а прузвище му Рукомнять [11, с. 252]. 
Та в основу імені покладено іншу його особли-
вість — здатність далеко сягнути рукою: Най-
дете там єдну дичку коло путя, а на туй дичці 
лежить єден чоловік на єднум листови, а другим 
листом ся прикрив, та би-сьте му ся поклонили 
аж до землі, бо як му ся не поклоните, та на сім 
миль руков вас досягне, та уд вас возьме і сонце, 
і місяць, та тогди дармо-сьте ходили...[11, с. 
252]. Тому, ймовірно, міфонім утворено шляхом 
поєднання діалектної словоформи руком- та ін-
фінітива йняти, тобто взяти. Дієслово йняти 
виникло в результаті „видозміни давнішої зву-
кової форми яти (< jęti) „брати”, яка в поєднанні 
з префіксами вън-, сън- […] після того, як прий-
менники въ, съ кінцеве –н втратили, стала 
сприйматися як проста основа з початковим с і в 
такій звуковій формі закріпилася і при інших 
префіксах” [ЕСУМ: ІІ, с. 326]. Таким чином се-
мантика імені відображає функціональну харак-
теристику, розкриту у тексті казки. Проте осно-
вною для нього є інша функція. Рукомнять — це 
охоронець межі між світами, яку символізує ди-
чка як прообраз світового дерева. Гіперболізація 
здатності персонажа сягнути рукою „за сім 
миль” акцентує на його чарівній властивості. 

В одному з аналізованих текстів виявлено 
онім Сідун. Цікаво, що у заголовку казки фігу-
рує назва біс-Сідун, та надалі вона не викорис-
товується. Поєднання у наведеній НО міфоніма і 
апелятива біс допомагає визначити належність 
персонажа до певного типу. Семантика на-
йменування Сідун акцентує увагу на сивині ді-
йової особи як однієї з особливостей біса, зма-
льованого у казці, проте розгорнутого опису 
цього персонажа не знаходимо у тексті. Про по-
ходження назви від лексеми сідий стверджуємо, 
спираючись, зокрема, на її сполучуваність із 
означенням старий. Онім Сідун утворений за 
допомогою суфікса –ун від основи вказаного 
прикметника. 

Серед пропріальних номінатем на позначення 
чорта зафіксовано назву Гордув: А тот дябол, 
Гордув, упереч Палирожі мав жону Миш-бабу, 
що коли хотіла, та жона була, а кидь са погні-
вала, до діри втекла, до землі [11, с. 221]. Кон-
текст не розкриває мотивації та семантики імені. 
Можливо, аналізована НО етимологічно 
пов’язана з прикметником гордий, що має пра-
слов’янський відповідник „*gъrdъ „гордий”; 

значення „страшний”, звідки „огидний”, у пів-
деннослов’янських мовах вторинне, переконли-
во вбачати тут початково два окремих слова — 
псл. *gъrdъ „гордий”, *grъdъ „огидний” [ЕСУМ: 
І, с. 564]. Зважаючи на те, що аналізований мі-
фонім утворено від прикметника і що за струк-
турою він наближений до прізвищ ві-
дад’єктивного типу із суфіксом –ув, зафіксова-
них в антропонімній системі Лемківщини [6, с. 
71], цілком вірогідним вважаємо творення каз-
кового оніма від основи горд-, що зумовлює на-
кладання на внутрішню форму НО семантики 
твірної основи. 

Міфонім Krywyj функціонує у казці „Zbój 
Iwan” поряд із апелятивом  krywyj. Онімізація 
апелятива не впливає на семантику найменуван-
ня та на місце відповідного персонажа у системі 
образів: A win tohdy kaŜe: "Anu porachujte, cy-ste 
je wsi!" Wny porachuwaly-si taj kaŜut: "Nyma Kry-
woho, taj ny znaty de win" [15, с. 152]. Тому ана-
лізований міфонім, утворений шляхом онімізації 
субстантивованого прикметника кривий, є бага-
тогранною і має глибоке коріння у народному 
світогляді. У слов’янській міфопоетичній систе-
мі існувало протиставлення прямого і кривого. 
В’яч. Іванов та В. Топоров вважали, що криве 
означало щось велике, шкідливе, загрозливе 
[5, с. 173]. Також дослідники стверджують, що 
„кривий — ознака причетності до нечистої си-
ли” [1, с. 253], а також, що „такі аномальні фізи-
чні риси, іпостась зовнішнього вигляду, як куль-
гавість, чорний колір обличчя — явні стереоти-
пні атрибути хтонічної, потойбічної сфери, чу-
жого, десь навіть старого світу або нижчої де-
монології” [8, с. 51]. Розкрита семантика імені 
визначає і семантико-функціональне наванта-
ження названого персонажа. І найменування є 
цілком вмотивованим. 

Крім цих семантично наповнених НО, у до-
сліджуваному матеріалі зафіксовано назви із за-
темненою мотивацією. Це, зокрема, кореферен-
тні найменування одного персонажа Льох  та 
Бильзбух. Належність їх до нечистої сили ви-
значається лише контекстуально. Так, у казко-
вих текстах побутують портретні описи, які за-
свідчують близькість відповідних персонажів до 
образу чорта: Виліз він на тую гору. Ось ту при-
ходит до него цар, що єму назвіско Льох [Биль-
збух]: в чорні куртці, шараварках, в капилюшку, 
і на довгім цибусі курит люльку [12, с. 455]. Саме 
так традиційно змальовували перевтіленого у 
людську подобу диявола. Ці назви розглядаємо 
як оказіональні номінативні утворення. На під-
ставі опрацьованих нами фольклорних, міфоло-
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гічних і лінгвістичних джерел важко встановити 
мотиви появи цих онімів у структурі української 
чарівної казки, тому відносимо їх до невмотиво-
ваних НО. 

Отже, дослідження масиву пропріальної но-
мінації нечистої сили, виокремленого у номіна-
тивній системі української народної чарівної ка-
зки, засвідчило архаїчне походження більшості з 
них та відображення у їх семантиці етномовного 
компонента, який виник у процесі нашарування 
світоглядних та культурних орієнтирів носіїв 
фольклору. Розкриття етимології та внутрішньої 
форми назв нечистої сили водночас поглиблює 
трактування і самого міфічного образу чорта, 
адаптованого до жанрових умов чарівної казки. 
Примітно, що саме у текстах казок зафіксовано 

значну кількість онімних одиниць на означення 
нечистої сили порівняно з іншими фольклорни-
ми жанрами. Усі з аналізованих назв є семанти-
чно наповненими і лише окремі (Льох, Бильз-
бух і частково Крікус-Какус) в процесі побуту-
вання втратили свою вмотивованість і тому роз-
глядаються як семантично неясні. Порівняно із 
НО, вираженими апелятивами, семантико-
функціональне навантаження пропріальних назв 
є більш значним. Також неоднорідними аналізо-
вані одиниці є за структурою: зафіксовано одно- 
та двокомпонентні найменування. Загалом цей 
пласт у номінації чарівної казки є вагомим і спе-
цифічним з погляду обмеженого побутування у 
фольклорних творах інших жанрів, за винятком 
міфоніма Люципер. 
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THE PROPER NOMINATION OF DEVILDOM IN THE UKRAINIAN FOLK TALES 

(WRITTEN DOWN IN XIX CENTURY) 
The article deals with the proper nomination of devildom in the Ukrainian folk tales written down in 

XIX century. Analysis of semantics, internal form and structure of these mythonyms show new aspects in 
the realization of image of devil in the fairy tales.  
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КОНЦЕПТ ЕВРОПА В ОНОМАСТИКОНЕ ПОЭЗИИ В. БРЮСОВА 
В последние десятилетия термин концепт 

прочно вошел научный обиход, однако по-
прежнему нет однозначности в его толковании. 
Концепт рассматривают  как часть классиче-
ской сенсуальной системы «предмет – ощуще-
ние – восприятие – представление –  понятие» и 
логической  деятельности мышления человека, 
как означаемое в составе модели семантическо-
го треугольника, как синтез означаемого, озна-
чающего и обозначаемого. Н.И.Занегина при-
держивается точки зрения Н.Ю.Шведовой, что 
концепт – понятие, стоящее за значением слова, 
«относящееся к ментальной, духовной или 
жизненно важной материальной сфере челове-
ческой деятельности, опирающейся на опыт 
народа, на его традиции и историю» [3, с.116], 
Ю.Степанов рассматривает его как сгусток 
культуры в сознании человека, т.е. то, в виде 
чего культура входит в ментальный мир чело-
века и то, с помощью чего человек входит сам в 
культуру, а в некоторых случаях и влияет на 
нее  [7, с.40].  В словаре когнитивных терминов 
говорится, что этот термин служит объяснению 
единиц ментальных или психических ресурсов 
нашего сознания и той информационной струк-
туры, которая отражает знания и опыт человека 
[5, с.90]. 

Это объясняется тем, что концепт – понятие 
многогранное, которое может быть рассмотре-
но как с точки зрения проявления в нем куль-
турных ценностей и мировоззрения, так и с 
точки зрения его когнитивного наполнения, т.е. 
рассмотрения его как единицы, формирующей-
ся в культурной среде, окружающей человека. 
Языковым материалом для интерпретации та-
кого концепта могут служить имена собствен-
ные. 

Следует отметить, что на фоне современных 
тенденций лингвистических исследований, по 
мнению В.И.Супруна, «русская ономастика как 
самостоятельная лингвистическая дисциплина 
остается в основном в рамках традиционно-
описательной лингвистики; видимо, этим и 
объясняется ее экстенсивное изучение» [8, с.2], 
но сегодня перед ономастикой (в том числе и 
перед литературной ономастикой) открываются 
дополнительные перспективы благодаря обра-

щению к конгнитивным аспектам языка.  
Е.Карпенко признает необходимость выде-

ления когнитивной ономастики и рассматрива-
ет концепт как актуальные, работающие едини-
цы информации, формирующиеся в процессе 
человеческого мышления, т.е. на ментальном 
уровне. Автор отмечает, что основную часть 
ментального лексикона составляют имена соб-
ственные [4, с.50]. 

Цель статьи – определить смысл концепта 
‘Европа’ в ономастиконе поэзии Валерия Брю-
сова и его место в топонимной карте мира по-
эта. 

Топонимная карта мира, по мнению 
Л.М.Дмитриевой, отражая определенное, инди-
видуальное видение мира, представляет модель 
реальной действительности, которая имеет 
временные и пространственные характеристики 
[2, с.3]. 

Со школьной скамьи мы знаем, что Европа – 
часть света, образующая вместе с Азией Евра-
зию, омывается Атлантическим и Северным 
Ледовитым океанами, и у каждого есть свое 
представление  о ней. В «Словаре коннотатив-
ных собственных имен» Е.С.Отина зафиксиро-
вано несколько созначений этого мегатопони-
ма: 1) цивилизация, цивилизованное демокра-
тическое общество, цивилизованная страна;    
2) культура, признаки культуры, прогресса;     
3) бытовые удобства; 4) не наше, не отечест-
венное; 5) страны (или отдельная страна) За-
падной Европы; заграница [6, с.135-136]. 

В поэзии Валерия Брюсова мегатопоним 
Европа занимает одно из центральных мест в 
его топонимной карте мира – 20 употреблений. 
Из всех значений, перечисленных в словаре 
Е.С.Отина, у Брюсова наиболее часто встреча-
ется в значении страны Западной Европы. 
Напр.: 

И в грозный день, когда над Неманом стоял, 
И злость Европы ты орлами окрылял (“1812-

1912”, 2, 184)1; 
...под зарницей ужасной, 

                                                 
1 Здесь и далее цит. по: Брюсов В. Собрание сочине-
ний в семи томах. Т.1-3. – М.: Худож.лит., 1973-
1974, где после названия стихотворения первая 
цифра – том, вторая – страница.  
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Шумя, Европу обняла война (“Революция”, 
3, 387). 

О культурном компоненте идет речь в сти-
хотворении “Невозвратность” (3, 171): “Пусть 
фильму Эйнштейн волочит по Европе!/ Строф 
не трать на обстрел”, а о Европе как символе 
цивилизованого мира, напр.:  

Чья, в напряженной воле выя, 
За плату рабств, спасла Европу 
От Чингиз-хановой пяты? (“Россия”, 3, 47); 
Он повернул лицом к Европе 
Русь, что смотрела на Восток (“Петербург”, 

2, 186). 
Более полно раскрывают представления по-

эта о Европе конструкции с характеризующим 
определением, “поскольку топоним – имя су-
ществительное, то потенциально оно имеет при  
себе позиции для презентации признаков-
определений разного рода” [ 1 , с.7]. В сознании 
Брюсова она «старая», «смятенная»:  

 Но Рок подымает вопрос: 
Кто мы в этой старой Европе? («Старый 

вопрос», 2, 141) и 
Пусть там, в Европе, смятенье, 
Всплески испуганных рук. <…> 
Пока в смятенной Европе 
Над нашим разгромом – стон! («К Варша-

ве!», 3, 54-55), и усиливает ощущение чего-то 
безвозвратно потерянного указательное место-
имение «это». 

Дважды Брюсов употребляет поэтоним Ев-
ропа в форме множественного числа: 

 …В новой магистрали 
Сольют свой путь все племена Европ <…> 
Чтоб скрыть в цветах былых столетий гроб 

(«Магистраль» , 3, 161), или 
 Но за рынками гонка – покрепче арака, 
 Хмельны взоры Америк, пьяны лапы 

Европ! («Развертывается скатерть, как в расска-
зе о Савле», 3, 425). В данных примерах поэто-
ним Европы употреблен в значении «страны 
Западной Европы». 

В начале прошлого века Брюсов много пу-
тешествовал. Он побывал в Финляндии, Шве-
ции, Испании, Италии, Франции, Бельгии, 
Швейцарии и Голландии. Знание почти всех 
европейских языков помогало ему познавать в 
этом путешествии. В его поэзии Европа – это 
не только «вся Европа», как единое целое, но и 
отдельные государства, входящие в ее состав, 
их города, реки, озера, моря,  и т.д., что и соз-
дает индивидуальную художественную топо-
нимическую картину мира.  Европа  ассоцииру-
ется у поэта с Францией, Грецией, Италией, 

Польшей, Британией, Германией, Голландией и 
др. Всего 19 государств.  

Притягательным центром Европы для поэта 
является Италия, а точнее – древний Рим: Рим – 
36 (употр.), Венеция – 6, Помпеи – 6, Равенна – 
2, Тибр – 2, Флоренция – 1, Верона –1, Герку-
ланум –1. 

Древний Рим, этот «вечный город», «Рим 
золотой, обитель богов, меж градами первый» 
(«Рим», 3, 511), его история всегда интересова-
ла поэта, но больше всего – события, имевшие 
место в IV веке, связанные с восстанием против 
христианства в пользу язычества. Время не 
властно над этим городом, поэтому он «чарода-
тель единственный, / Ужасный в величьи своем 
(«Италия», 1, 301). 

 Для Брюсова Греция – это Древняя Эллада 
(3 и 16 употреблений соответственно), ее горо-
да Афины, Карфаген, Сиракузы, Троя (Итака, 
Илион, Илия). «Прекрасен, светел, венчан, зла-
токрыл, / Цвел гений Греции…», – пишет поэт в 
стихотворении «Эллинизм и Рим» (3, 384), или 
в «Празднике Труда» – «С весной пробуждают-
ся в Греции / Античных столетий Химеры… (3, 
391), т.е. восприятие, ощущение, осознание  и 
Италии, и Греции у него идет только через вре-
менную призму. Их современное состояние и 
история для поэта нераздельны, и как результат  
–  «На светлом пламени Эллады / Зажженный – 
наших песен свет! («К армянам», 2, 236).  

О «древней», «надменной», «слепительной», 
но «несчастной» Трое Брюсов говорит в 13 
стихотворениях, используя при этом разные ва-
рианты именования – Илион (4) и Троя (9). То-
поним Илион более древний, согласно мифоло-
гии, название связано с именем основателя го-
рода Илом. В поэтической речи Брюсов стили-
стически их не разграничивает, они употреб-
ляются как синонимы. Ср.:  

Пал Илион, чтобы славить Гомеру! («Гря-
дущий гимн», 3, 103) и 

Нет, не замкнут взлет палящий цикла! 
Пламя Трои, то, что спас Гомер («Кубок Эл-

лады», 3, 115). 
В обоих примерах автор связывает их с име-

нем Гомера, что позволяет нам говорить о на-
личии аллюзивного компонента в данных по-
этонимах – намек на поэму Гомера «Илиада». 

Франция (6 употр.) воспринимается  с пози-
ций современника как «милая», «беспечная» и 
«несчастная». Франция – это Париж (13 
употр.): 

 Я к тебе пришел, о город многоликий, 
К просторам площадей, в открытые дворцы; 
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Я полюбил твой шум, все уличные крики 
<…> 

Я полюбил твой мир, как сон многообраз-
ный 

И вечно дышащий, мучительно живой… 
Твоя стихия – жизнь, лишь в ней твои со-

блазны, 
Ты на меня дохнул – и я навеки твой («Па-

риж», 1, 302). 
Франция – это не только Париж, но и Реймс 

(1), и Сена (10 ), и Notre Dame (2 ), и Лувр (1). 
 И если Италия для поэта «прекрасная»,  то 

Шотландия для него «немилая», а Голландия – 
«своя» и «суровая», Финляндия (Суоми) – 
«страна тишины», Швеция – «женственная», 
где Стокгольм – «Витязь пленительный Севе-
ра» , а Польша – «родная» и «истерзанная». 

Европа в восприятии поэта не только ее 
страны и города, но и отдельные территории: 
Даликарлия – в Швеции, Моравия – в Чехии, 
Ахайя – в Греции, Лукания и Кампания – в 
Италии. Топонимы Моравия, Ахайя, Лукания, 
Кампания употреблены в прямом значении, Да-
ликарлия  и Балканы – в переносном. Даликар-
лия – гористая и лесистая местность Швеции – 
встречается в составе сравнительного оборота 
для обозначения Стокгольма. Образ этого го-
рода, видимо,  окутан у Брюсова особой поэти-
ческой аурой. Город не только сравнивается с 
сосной, он воспринимается поэтом как могучий 
витязь. Ср.: 

Ты, как сосна Даликарлии, ––  
Строен, задумчив и прям. 
Годы тебя не состарили, 
Снегом скользнув по кудрям. 
Витязь пленительный Севера, 
Ты головой не поник! («Стокгольм»,1, 454). 
Балканы употреблены в значении страны 

Балканского полуострова, участвовавшие в 
русско-турецкой войне: «гром на сцене Балкан» 
(«Развертывается скатерть, как в рассказе о 
Савле», 3, 425). 

Перифразы неоднократно встречаются в по-
эзии Брюсова. Особенно много их в стихотво-
рении «Над картой Европы 1922 г.»:  

От былых Столбов Мелькарта  
 До Колхилской крутизны» <…>  
Там, где [1] гений Александра  
В общий остров единил  
Край Перикла, Край Лиссандра,  
Царства Мидий, Древний Нил <…> 
Там, где [2] гордость Газдрубала… 
Беспощадно разрубала 
Рима пламенная сталь? 

Там, где [3] папы громоздили 
Вновь на Оссу Пелион? 
Там, где [4] огненных идиллий 
Был творцом Наполеон? 
О том, что в данном случае речь идет о тер-

ритории, указывают, во первых, предложная 
конструкция «от…до», где  перифраза Столбы 
Мелькарта – это Гибралтарский пролив, а Кол-
хидская крутизна – древнегреческое название 
Западной Грузии, т.е. они употреблены в зна-
чении «все страны Западной Европы»; во-
вторых, конструкции «там, где». Таких конст-
рукций четыре. В первом случае речь идет о 
империи Александра Македонского, объеди-
нившей Аттику, Спарту, Персию и Египет; во 
втором – намек на поражение карфагенян в 
борьбе с Римом, а территориально – на Среди-
земноморское побережье; в третьем – намек на 
сказание о борьбе гигантов с Зевсом, т.е. на 
Грецию; в четвертом – на Францию. Таким об-
разом, рассматривая карту современной ему 
Европы, поэт погружается в ее прошлое, отчего 
пространственное временные координаты пе-
реплетаются, и формируется индивидуально-
авторская топонимическая карта. 

На этой карте нашли свое место не только 
реальные географические объекты, но и вы-
мышленные: Город Вод, Храм Прозрачного 
Света и Холм Покинутых Святынь. В сборнике 
«Сны человечества»  Брюсов вспоминает Ат-
лантиду, центром которой и был, для него, этот 
мифический город: «С моря далеко горело 
/Чудо всесветной столицы, /Дивного Города 
Вод!», в котором «Высилась в центре громада 
/Храма Прозрачного Света – /Дерзостей воли 
мечта» («Город Вод»,2, 318). В книге «Шедев-
ры» есть маленький цикл стихов «Холм Поки-
нутых Святынь» своеобразное небольшое пу-
тешествие юного поэта в прошлое. Он путеше-
ствует по Персии, Франции, России, его «Холм 
Покинутых Святынь», возможно, имеет отно-
шение к  Капитолийскому холму в Риме. 

На поэтической топонимной карте Европы 
Брюсова отражены не только сухопутные гео-
графические объекты, но и многочисленные 
водные: моря (Черное и Балтийское), реки (Се-
на, Двина, Рейн, Эльба, Висла и др.), проливы 
(Па-де-Кале, Гелла, Мелькарн) и т.д. 

Культурными и историческими репрезен-
тантами концепта ‘Европа’ являются и антро-
понимы, именования видных политических, ис-
торических деятелей разных эпох, а также дея-
телей культуры – писателей, поэтов, художни-
ков, музыкантов. Европа – это не только стра-
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ны, города и реки, это и люди. Такая ассоциа-
тивная цепочка существует всегда: Германия – 
Гете, Кант, Мартин Лютер; Италия – Лео-
нардо да Винчи, Польша – Шопен, Франция –  
Бодлер, Верлен, Пьер Абеляр и т.д.  

Таким образом, концепт ‘Европа’ в онома-
стическом пространстве поэзии Валерия Брю-
сова состоит из совокупности различных ре-
презентантов, взаимодействующих между со-
бой и взаимодополняющих друг друга. Это 

связь макротопонимов, ойконимов, региони-
мов, урбанонимов, оронимов, потамонимов, 
пелагонимов, лимнонимов и антропонимов, ко-
торая актуализирует данный концепт, деклари-
рует его на ментальном уровне. Восприятие ре-
презентантов концепта неразделимо в про-
странстве и времени, что позволяет говорить о 
больших возможностях ИС в создании индиви-
дуально-авторской концептуальной картины 
мира. 
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Violetta Rogozina  
CONCEPT EUROPE IN ONOMASTICON A POETRY OF  V.BRUSOV 

Opportunities of proper names in realization of onomastic concept 'Europe' in Valery Brjusova's po-
etry, and also their role  in creation in the art text of a conceptual view of the world are considered. 
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ ТА ОНОМАСТИЧНИЙ ПРОСТІР 
МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА ЯК ЧИННИК НАЦІЄТВОРЕННЯ  

Буття визначає характер імени – 
ім’я творить буття.   

Чи був би М. Шашкевич символом нації, як-
би його філософське трактування мови не 
вкладалося в нову і визначальну для цього часу 
романтично-націєтворчу парадигму: "в нім [у 
„язику”, у мові – авт.] являється душа народу, 
степінь його просвічення, глибина або міль його 
мислей, його присмотрювання ся природі і її 
дійствам. Є то величественний, із много голо-
сів зложений красно звучний голос народу, сих 
великих і ніколи не теряємих гусел природи. А 
сли язик прозовемо великою, многосложною, 
согласною музикою народу, то словесність бу-
де прекрасним і вірним його образом" [5, с. 
124]. У фрагменті "До читателя” мислитель 
цитує російського письменника О. Шишкова: 
мовою живиться самолюбство і гордість на-
роду. Думаю, це одне з гасел, що поривало М. 
Шашкевича на мовотворчу діяльність. Не ви-
падково письменники-романтики – це лінгвісти 
не так у сенсі граматичного опису мови (хоч і 
це також), як в усвідомленні її онтологічної та 
екзистенційної сути: буття мови визначає хара-
ктер і можливості літератури. Це і державні 
мужі – бо закладають духовий фундамент тво-
рення нації та держави. Відомий мислитель і 
письменник У. Еко завважує, що "література, 
долучаючись до процесу творення мови, надає 
визначености та згуртованости конкретній 
спільноті" [6, с. 234]. 

Шашкевичеве творення мовної спільноти 
русинів мало непросту дорогу. У його родині 
говорили та листувалися польською мовою, йо-
го перші поетичні спроби також польською. У 
бережанській гімназії, де він здобував початко-
ву освіту, як завважив Б. Лепкий, „про „русь-
ке” – нікому навіть не снилося”. І навіть біль-
ше – якби хтось, забувшись, заговорив до това-
риша по-руському, то отримував так званий 
signum або Sprachzeichen. Це була книжечка, 
оправлена у дощечки, і її носив винуватець на 
шиї доти, поки не приловив иншого на тій са-
мій провині. До книжечки вписували ім’я та 

прізвище винуватця. У суботу професор огля-
дав signum і призначав усім записаним кару. 
Якщо у молодших класах карали фізично, то до 
старших промовляли небезпечну погрозу: „ich 
werde Sie in die Kamaschen stecken lassen” [8, с. 
29, 35-36]. 

Восени 1829 року Маркіян вступив до 
Львівської духовної греко-католицької семіна-
рії і водночас став слухачем першого року фі-
лософського факультету Львівського універси-
тету. Одначе невдовзі, 21 лютого 1830 року, йо-
го відрахували із семінарії за порушення її ста-
туту та режиму. Ця нещаслива пригода оберну-
лася згодом … у духовне зрушення Галичини. 
За три роки перебування поза мурами семінарії, 
у Львові, мешкаючи у вуйка по матері З. Авди-
ковського, він активно студіював світську літе-
ратуру. Про це свідчить щоденник читального 
залу бібліотеки Інституту Оссолінських про 
видачу книг, серед яких праці Й. Лелевеля 
„Badania staroŜytności w[e] wzglęzie geografii”, 
І. Раковецького „Правда Руська”, М. Макси-
мовича „Малороссійскія пhсни”, П. Шафарика 
„Geschichte d[er] slav[ischen] Sprache u[nd] 
Lit[eratur], Я. Длуґоша „Kronika”, Т. Лівія 
„Historia Rzymu”, В. Маєвського „O słowia-
nach”, В. Копітара „Gram[atyka] słowiańska”, 
„Slavin”, Й. Домбровського „Slawischer Ety-
mol[ogicon]”, Известия Российской Академии 
Наук, Ф. Челаковського „Slovanské [národní] 
pisne”, Н. Карамзина „История государства 
Россий-ского”, В. Караджича „Српски реч-
ник”,  М. Смотрицького „Грамматїка славен-
скія…” [12, с. 18]. У той час на М. Шашкевича 
мав вплив історик, згодом очільник галицьких 
москвофілів Д. Зубрицький – автор „Хроніки 
Ставропігійського Інституту”, яку він дав 
Маркіянові, аби той переписав її по-
польському. Відтак Д. Зубрицький скерував 
юнака до дяківської бурси Ставропігійського 
інституту, щоб разом із дяками Маркіян навчи-
вся читати кирилицею та писати гражданкою. 
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Саме там наступає „зворот до мови свого на-
роду” – і дороги навчителя та учня різко розхо-
дяться: „він, цей усунений з духовної семінарії 
студент, зумів відтак у короткім часі зруши-
ти Галицьку Русь із вікового сну і звернути її на 
одвертий шлях українського ренесансу” [25, с. 
95-96].  

Восени 1833 року М. Шашкевич поновив 
навчання на теологічному факультеті Львівсь-
кого університету і в Духовній греко-
католицькій семінарії, а вже у листопаді – гру-
дні 1833 року з його ініціятиви у семінарії 
створено гурток шанувальників руської старо-
вини, народної мови та культури. Це був ви-
клик тим полонізаційним рухам, які ширили 
думку, що „в Галичині нема Руси і що в полі-
тичній географії „jest tylko Polska i Moskwa”” 
[25, с. 96]. Спогади про це залишив 1881 року 
Я. Головацький: "Он сблизился со мною, пря-
модушно открыл свои думы, сказав, что русин, 
и заявил решительно, что нам, молодым руси-
нам, нужно соединиться в кружок, упраж-
няться в славянском и русском языках, вводить 
в русских кругах разговорный русский язык, по-
днять дух народный, образовать народ и, про-
тивоборствуя полонизму, воскресить русскую 
письменность в Галичине" [12, с. 297]. Із цього 
ентузіязму однієї людини, підтримки десятка 
инших (серед наставників семінарії підтриму-
вав хіба М. Малиновський, серед владик – єпи-
скоп І. Снігурський) та зневаги і насмішок бі-
льшости виник молодий руський рух на роман-
тично народницьких засадах на противагу до 
консервативного плекання церковно-
слов’янщини і полонізаційного наступу. Ректор 
І. Лаврівський (до 1820 р.) пильно дбав, аби ви-
хованці писали проповіді церковно-
слов’янською мовою. Попри благі наміри, це 
нагадувало боротьбу за оживлення мертвого і 
викликало небачений спротив серед спудеїв, які 
навіть відмовлялися складати іспит з церковно-
слов’янської… Відтак, після відходу І. Лаврів-
ського, "ректорат послуговувався між собою 
польською мовою, з питомцями списувано уря-
дові протоколи в польській або німецькій мові, 
львівська консисторія писала по рік 1848 ви-
ключно латинською або німецькою. Питомці 
говорили польською мовою, а до обрядів, до 
церк[овно]слов[‘янської] мови відносилися не 
то байдужно, але й не раз ворожо" [17, с. 
ССХХХІV]. Саме тоді, коли в руській семінарії 
йшла польська конспіраційна пропаганда, М. 
Шашкевич створив громаду своїх прихильників 
[17, с. ССLV]. Молоді люди присягнули спіл-

куватися лише руською мовою і творити на 
благо власного народу. Одначе, як згадував Я. 
Головацький, більшість, себто "коллеги называ-
ли нас в насмешку "русская тройца" [12, с. 
297]. Тоді ніхто і припустити не міг, що ця іро-
нічно народжена назва („руська трійця”) зго-
дом як хвала звучатиме серед народу і навічно 
увійде в історію української літератури [24, с. 
40]. 

 Основним двигуном цього руху стала на-
родна мова: "Бо чи ж се не протест, – конста-
тував І. Франко, – ввести в літературу бесіду і 
пісні того народу, котрий між освіченими па-
нами вважається худобою, а не чоловіком" 
[цит. за 12, с. 292]. Як наслідок, від 1830-их до 
1850-их років гімназія виплекала стільки пись-
менників і культурних діячів, як ніколи більше: 
М. Устиянович, А. Могильниць-кий, 
Й. Лозинський, Й. Левицький, А. Лужець-кий, 
М. Козанович, Й. Скоморовський, Ю. Ве-
личковський, Р. Мох, І. Гушалевич, музикант 
М. Вербицький, І. Лаврівський та ин. … – "був 
се рішучо найкращий час в історії львівської 
руської духовної семінарії та в історії житя 
руського духовенства […]. Керманичем 
зав’язку  сего культурного движеня став Мар-
кіян Шашкевич" [17, с. ССLІІ]. 

 Нетиповою і зухвалою формою протесту 
стала не лише мова, але її наймісткіший націо-
нальний ідентифікатор – антропонім. Саме в 
контексті онтологічної та екзистенційної при-
роди мови антропоніми – це "згущені" слова чи 
найсуттєвіші словесні знаки у її пізнанні і ви-
вченні, що більшою мірою, ніж апелятиви є 
"пінистою енергією Духа і фокусами суспільної 
енергії" [28, с. 368]. Як завважує О. Огоновсь-
кий, "Всі они прибрали собі слов’янські імена, 
оказуючи сим почином, що бажають свої мо-
лоді сили присвятити слов’янщині, а іменно 
матери-Руси" [9, с. 14]. Через те прибрані іме-
на гуртківців викликали неабияку агресію з бо-
ку духівництва і влади. Як згадує 
Я. Головацький, новостворена "трійця" і всі, 
хто бажає до неї приєднатися, мали присягнути 
все життя "действовать в пользу народа и воз-
рождения русской народной словесности. 
Чтобы освятить то обещание, мы приняли 
славянские имена: Шашкевич – Руслана, Ваги-
левич – Далибора, я – Ярослава. Затем явились 
Велимир – Лопатынский, Мирослав – Илькевич, 
Богдан – мой брат Иван, Ростислав – Бульвин-
ский…; явились Всеволоды, Мстиславы, Воло-
дари и пр. [ … ] – движение между  молодым 
поколением было сильно" [12, с. 298] – семіна-
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рія повнилася розмовами про руський народ та 
про його просвіту народною мовою. Завважмо, 
що обітницю "освячено" новими іменами. У 
цьому надважлива і багатозначна роль антро-
понімного знака, по-перше, як етнічного іден-
тифікатора; по-друге, як носія окремішньої і 
водночас спільної, зокрема слов’янської куль-
тури; по-третє, як креативного чинника: люди-
на, змінюючи ім’я, омовлену форму свого інди-
відуального буття, – змінює чи маніфестує по-
требу зміни своєї сутности [3, с. 66]. Саме це і 
демонстрували гуртківці. Згадаймо, як послідо-
вно робили це наші князі і княгині в добу хрис-
тиянізації Руси: Аскольд, охрестившись, став 
Миколою, княгиня Ольга – Оленою, Володи-
мир – Василем, його дружина Рогніда – Надією 
або Анастасією (у літописах через нещасливе 
життя названа Гореславою), Ярослав Мудрий – 
Юрієм, а його дружина Ірина (Інгігерда) стала 
у чернецтві Анною, Борис та Гліб охрестилися 
Романом і Давидом. Цікаво, що Єлизавета, доч-
ка Ярослава Мудрого, вийшовши заміж за нор-
везького короля, не змінювала свого імени, а 
отже, віри, однак сам Геральд прийняв східне 
християнство з іменем Юрія, тоді як Анна Яро-
славна – королева Франції, прийняла латинство 
і в новому охрещенні Агнеса [20, с. 197]. 

 Об’єкт нашого дослідження засвідчує такий 
самий процес зміни імен, але протилежний за 
ідеологічно-релігійною суттю: християнські 
імена в контексті визрілої суспільно-
ідеологічної атмосфери змінено на слов’янські, 
себто на ті, яким православна християнська це-
рква оголосила війну щонайменше від часу 
прийняття християнства, а вже із середини ХІІІ 
століття композитні імена зникають з ужитку у 
княжому середовищі. Щойно з ХV століття у 
народній свідомості стався злам щодо прадав-
ніх імен: вони, переходячи у прізвищеві назви, 
поступаються зайшлим гостям – візантійським 
іменам, під якими розуміємо кращі за загаль-
ним значенням лексеми і найбільше милозвучні 
імена (з погляду греків) тих народів, з якими 
греки контактували, тобто давньоримські, дав-
ньоєврейські і, як окремі вкраплення, давньо-
єгипетські, халдейські, сирійські, вавилонські і 
навіть невідомі [26, с. 11].  

Війна з язичницькими антропонімами мала 
ідеологічний характер: це був агресивний на-
ступ на прадавні світоглядові концепти наших 
предків. Своїм походженням композитні ан-
тропоніми сягають праіндоевропейської епохи, 
становлячи межимовну універсалію у системі 
називання особи. Їхня самобутність –  не лише 

у складній будові, а в особливій язичницькій 
мотивації виникнення і надання їх новонаро-
дженому. Переконливою є думка тих учених, 
які вважають, що іменам-композитам первісно 
передувало ціле розгорнуте речення, яке місти-
ло в собі відповідне побажання немовляткові  
[4, с. 35]. Відтак це антропонімне речення 
спростилося до складного слова-антропоніма з 
доленосною функцією: буття визначає характер 
імени – ім’я творить буття. Як завважує М. Ху-
даш, "вибір імени новонародженому базувався 
у давніх слов’ян, як і в инших народів, на віру-
ваннях у його містичну силу та на вірі в те, що 
надане дитині власне ім’я вплине на її подаль-
шу долю" [23, с. 154].  У таких міркуваннях не 
складно віднайти ідейно-свідоглядову спорід-
неність між ідеалістичними віруваннями у міс-
тичну силу слова наших древніх предків та лін-
гвістичними концептами Романтизму на почат-
ку ХІХ століття, як, зрештою, і таку саму агре-
сивну реакцію духівництва та влади. Цензори 
"Зорі" ( 1835 р.) професор богослов’я В. Леви-
цький та митрополит М. Левицький псевдонім 
М. Шашкевича Руслан прочитали як Russland 
(той, що з російської землі), вбачаючи у цьому 
не лише сепаратистське зухвальство, але й ба-
жання до крамольної єдности з Росією та пра-
вослав’ям, а в инших іменах – нахил до поганс-
тва [12, с. 63; 1, с. 55]. Із цього приводу М. Воз-
няк слушно завважив, що на карб рецензентам 
"треба покласти те, як вони потрапили із "Ру-
слана", більш романтично-поетичного ніж 
слов’янського імення, зробити "Russland" – Ро-
сію"  [2, с. 26]. Одначе вони мали певні підста-
ви з огляду на політичну атмосферу в духовній 
семінарії, де серед вихованців ширилися і про-
російські настрої. Зокрема, за свідченням учас-
ника семінарійного підпілля Д. Мохнацького, 
на 1835 рік у львівській семінарії було три пар-
тії: демократична, російська і партія прихиль-
ників високого уряду. До найсильнішої проро-
сійської партії начебто входив М. Шашкевич, 
який був "найманцем російського уряду". Ці 
безпідставні вигадки Д. Мохнацького спросту-
вав генерал-губернатор Галичини Ф. д’Есте  29 
жовтня 1842 року у записці міністрові внутрі-
шніх справ Й. Зедльніцькому [12, с. 223], нато-
мість реаль-ну ситуацію в семінарії зображено 
в есе І. Брика "Із записок дідуня": "Громада 
Русланців розростається… Наш гурток нена-
видять, називають нас москалями, кажуть, що 
ми все робимо за московські гроші, та що на-
віть святкуємо царські іменини, що хочемо 
прилучення Галичини до Росії. Та найбільше чо-
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гось ненавидять і московським наймитом на-
зивають самого Маркіяна" [1, с. 51–52].  

Ім’я Руслан набирає нових обертів – із 
"слов’янського" псевдоніма перетворюється  в 
похідний апелятив "русланці". Характерно, 
що про ім’я Руслан у всіх згадках ідеться як 
про слов’янське, зокрема у праці О. Пипіна і В. 
Спасовича "Історія слов’янських літератур": 
"Чтобы закрепить свое народно-славянское 
направление, они приняли  славянские имена Ру-
слана, Далибора, Ярослава, Мирослава и пр." 
[12, с. 295] чи в згаданому есе І. Брика, де в 
уста М. Шашкевича вкладено: "… ми працюва-
ти хочемо, як усі слов’янські народи, – то й по-
прибирали собі слов’янські імена", – на що його 
співрозмовник відповідає: "А я хай буду 
Мстислав" [1, с. 32], чи у вищезгаданій цитаті 
О. Огоновського „Всі они прибрали собі 
слов’янські імена…” [9, с. 14]. Ми не віднайш-
ли особистих міркувань Шашкевича про моти-
вацію його псевдоніма і тим паче про його по-
ходження. Можливо, спрацьовувала народна 
етимологія як співзвучність цього антропоніма 
з етнонімом русин, позаяк такі талановиті лінг-
вісти, як М. Шашкевич чи Я. Головацький лег-
ко дійшли б до його неслов’янського похо-
дження, тип паче, що він єдиний серед усіх 
псевдонімів некомпозитний за будовою. Під-
тверджує це наше припущення семінарійна 
промова перед керівництвом та вихованцями, 
яку 29 січня 1837 року під впливом Маркіяна 
виголосив руською мовою студент 
Р. Пасічинський. У ній він назвав наш народ 
"русланами": "Галіцкая земля жіє, жіють на 
ней таже руслани [вид. – авт.], котриї аж 
надто добре знають, що ся колись діяло, а що 
ся тепер діє … Пам’ятаймо, братя! Же русла-
нами єстесьмо… Голос галічанъ розлягається 
зъ радосты, нутитъ ехо о Карпаты щастя по-
дъ отческом панованіємъ австрійскихъ царей… 
Що за щастя спотикаєтъ нас, братя, отъ ро-
ку 1772! Погребшіи билисьмо, воскресшіи 
нын∴" [15, с. 566]. Місце, причина виголошен-
ня проповіди та її лояльно-подячний зміст да-
ють підстави сумніватися у можливості швид-
кого процесу деантропонімізації антропоніма 
Руслан. Радше навпаки: фонетично воно спів-
звучне з етнонімом русин, через те і набуває 
етнонімних ознак. Як завважує О. Петраш, ми-
слитель назвав "свої псалми Руслановими не ви-
падково – адже сам він і його друзі у виступах 
та товариських розмовах вживали ім’я Руслан 
як синонім до слова "русин", тобто українець" 
[10, с. 44].    

 Антропонім Руслан тюркського походжен-
ня (тур. arslan, чув. араслан), що оначає "лев", 
себто це антропонімний синонім до українсько-
го Лев (із гр. leon), грецьких Леон, Леонт (гр. 
leon "лев", лат. leo) і композита Леонід (від leon 
та eidos "зовнішність" – буквально: подібний до 
Лева), прикметникового грецького утворення 
Леонтій (гр. leonteios "лев’ячий, левиний"), ні-
мецького Леонард (нім. Leonhard; двн. lewo  і 
двн. hart "сильний, сміливий" –  буквально: си-
льний, сміливий, як лев) [14, с.71–72, 95; 19, 
с. 192–193, 318]. Джерело цього антропоніма – 
в античній грецькій мітології, себто в язичниц-
тві: лев був однією із тварин супутників богині 
Артеміди, а обожнювання тварин (зоолатрія) – 
складова частина раннього язичництва. Аж до 
раннього Середньовіччя спостерігаємо залишки 
тотемного характеру особових імен такого типу 
[7, с. 129]. Після прийняття християнства греки, 
на відміну від східних слов’ян, не викорінюва-
ли нещадно язичницьких імен (хоч згідно з рі-
шенням відомого Тридентського собору 1545–
1563 рр. дитина під час народження 
обов’язково мала отримати християнське ім’я), 
а синтезували їх з новою ідеологією, і аж так, 
що поділилися ними з цілим світом [21, с. 309]. 

Русланці послідовно були вірні 
слов’янським іменам-композитам як історичній 
пам’яті, що гарантує майбутнє. Своєрідним 
свідченням "ваги давньої державницької тра-
диції з княжої доби стала започаткована ни-
ми [вид. – авт.] практика надання своїм дітям 
хресних імен за взірцем імен княжих. М. Шаш-
кевич, наприклад, дав своїм дітям імена Воло-
димира і Святослава, І. Вагилевич – Воло-
димира, Я. Головацький – двом Володимира і 
одному Всеволода, М. Устиянович – Володи-
мира, Ольги, Богдана. Їхній приклад наслідували 
й инші освічені галичани-патріоти…" [16, 
с. 27]. Незважаючи на те, що сьогодні збереже-
но близько 200 автохтонних імен композитів 
(за словником Н. Тупікова їх було понад 5 ти-
сяч, а церковно-християнських імен в українсь-
кій мові функціонує близько 600 чоловічих та 
понад 450 жіночих) [22, с. 258], саме їх як фо-
кусовані знаки суспільно-духового поступу ви-
користовує у пікові періоди історії наша інтелі-
генція для називання своїх дітей. Недаремно 
ономастика у перекладі з грецької – мистецтво 
давати імена, а на думку Платона, давати їх 
можуть не всі, а лише майстри своєї справи. 
Сама ж майстерність полягає у здатності осяга-
ти сутність речей, яка проступає через прави-
льне іменування [27, с. 99].  
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Закономірно, що М. Шашкевич як творець 
нового антропонімійного простору виявляв 
ономастичні зацікавлення, відображені у його 
двох граматичних "Фрагментах" [11, с. 222]. 
У них ідеться про походження українського гі-
дроніма Буг та галицької і сербської назв Чор-
ногора і Чорногорія та їхніх похідних. Дослі-
джуючи фонетичний склад гідроніма Буг у ва-
ріянтах Bug, Bog, Boh, автор спростовує думку 
деяких учених про те, начебто назва цієї річки 
походить від апелятива бук, позаяк маємо похі-
дні на зразок BuŜanie, WerchobuŜe, які б, усупе-
реч фонетичним законам, мали звучати як Buc-
zanie, Werchobucze. Отож, фонетичні закономі-
рності, а не народна етимологія, є підставою 
для наукових висновків. Так само автор зазна-
чає на правильності уживання [о], а не [u], по-
заяк назва походить не від бука, а від Boga. Ці 
висновки М. Шашкевича актуальні не тільки з 
огляду на наукову обґрунтованість, але й тому, 
що і сьогодні гідронім Бог функціює у сполоні-
зованій формі Буг. Щодо Чорногори у Карпатах 
і Чорногорії у Сербії, то мислитель, використо-
вуючи контрастивний українсько-сербський 
мовно-історичний аналіз, висловлює слушне 
припущення, "чи ці сербські чорногорці не ви-
йшли з околиць Черногори Галицької десь у VІІ 
ст.?" –  і багатозначно додає: "Чи не знайдемо 
в мові слідів правди?". Історики, як відомо, до-
вели, що придунайські та південно-західні 
слов’яни – це здебільшого вихідці з північних 
Карпат.  

Ще один різновид оніма активно використо-
вують русланівці – етнонім та топонім. Перша 
рукописна збірка вихованців семінарії, порів-
няно з альманахами "Зоря" і "Русалка 
Днhстровая", мала "промовисту, найбільш 
національно акцентовану назву" –  "Син Руси" 
(1833 р.) [13, с. 3]. Повна назва цієї збірки міс-
тить також національно акцентова-ний топонім 
та географічне окреслення: "Син Руси ілі Соб-
раниє стихотворов в рускім язику от клєру Се-
мінариї  єнєральной в Л[ь]вігороді, руского 
краю [вид. – авт.] Метрополиї". Натомість нім-
ці вже називали Львів Лямбергом, поляки не 
визнавали ніякого "руского краю", чех 
П. Шафарик у творі "Slovenský narodopis" 
(1842 р.) на поміщеній карті всіх слов’янських 
країн дві третини Галичини називає Малоросі-
єю і позначає кольором Російської імперії – і, 
як підтвердження цього, назви міст, усупереч 
свідченню історії і всупереч мовному вживан-
ню, наводить московською мовою: Лямберг – 
Львов, Гродек – Городок, Злочев – Злочов, Тре-

мбовля – Теребовль [12, с. 217] – топоніми ста-
ють знаками російсько-панславістської орієн-
тації. Натомість русланці акцентують на засно-
вникові міста – Левові і його руській належнос-
ті.  

Ту саму національно-етнічну заакцен-
тованість маємо у назвах поетичних творів з 
обов’язковим етнонімом: "До синов Руси" 
(О. Г.), "Слово до чтителей руского язика" 
(М. Ш.), "Роксолян, ілі танец рускій" (М. М.), 
"Русин" (Й. Левіцкій з Авг.), "Псалми Русла-
нові", а також пізніший фрагмент 
М. Шашкевича "Руська мати нас родила…". Ці 
твори пройняті наскрізною ідеєю: "Русин я си 
зроду, тим ся величаю…". Слушно висловився 
з приводу етнічної ідентифікації русланівців у 
їхніх творах К. Студинський  "…сі заяви прина-
лежности до руської народности в […]  авто-
рів треба щиро пошанувати, бо висловлені вони 
в часі, коли до неї так мало людей признавало-
ся" [18, с. ІV]. Етнонімно знаковою є назва не-
щодавно опублікованого із фондів 
Я. Головацького в Інституті літератури ім. 
Т. Шевченка НАН України (Ф.104) німецько-
мовного автографа "Die Ruthener" ("Русини"), 
де рукою Я. Головацького зазна-чено "Собст-
венноручная статья М. Шашке-вича", орієнто-
вний час написання якої 1835–1836 роки [15, с. 
563]. Основна ідея цієї безцінної знахідки – ак-
центування на самодостатніх та окремішніх 
ознаках русинів, перша з яких – мова: "…ця на-
ція має свої безсумнівні особливі прикмети в 
мові і характері, які відрізняють її як від поля-
ків, так і від великоросів настільки, що вважаю 
своїм обов’язком поділити думку тих, що за 
подібністю мови поляків і великоросів вважа-
ють ближчими, ніж котру-небудь із цих націй 
до русинів". Перелічує М. Шашкевич і різні на-
зви нашого народу: "…той самий народ, лише 
під різними іменами (русинів, червонорусів, ма-
лоросів, козаків) [15, с. 570-571]. 

На квінтенсенцію русинської ідентифікації і 
за змістом, і за використаним етнонімом-
антропонімом-псевдонімом натрапляємо у пі-
знішому матеріялі, але зародженому в цьому 
часові: йдеться про статтю ще не змосквофіле-
ного Я. Головацького "Станови-ще русинів у 
Галичині" (1846 р.), що підписана як Гаврило 
Русин. Її можна вважати політичною класикою, 
що завжди актуальна, як наприклад: "Передусім 
бракує руському народові здібних керівників і 
проводирів, центру і органічного зв’язку окре-
мих частин, а освіченим русинам – необхідної 
моральної сили, знання справи, любови до ба-
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тьківщини і самопожертвування. Народ роз-
членований, пригноблений і ледве животіє без 
самосвідомости, а його вожді, денаціоналізо-
вані і чужі йому, спокійно присипляють його 
дальше в цьому сні" [12, с. 248–249]. 

Отож, комунікативний та ономастичний 
простір зачинателя нової української літерату-
ри та українського мовотворця в Галичині 
М. Шашкевича є побільшувальним дзеркалом 
тодішньої історичної доби в ідеологічному кон-

тексті. Ідеологія Романтизму захопила виром 
Західну та Східну Европу. Визначальні роман-
тичні первні – мова, фольклор, історія – почали 
творити новітню історію окремих націй. Про-
пріяльна лексика (антропоніми та етноніми), як 
водночас універсальна та унікальна, посіла у 
цьому незамінне місце національного ідентифі-
катора, себто того спресованого в онім народ-
ного голосу, що звучить неповторно і життє-
ствердно.  
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MARKIYAN SHASHKEVYCH’ COMMUNICATIVE AND ONOMASTIC SCOPE 
REGARDED AS THE NATION CREATION FACTOR 

The article’s main idea is to reveal the Markiyan Shashkevych’ communicative and onomastic scope 
as the fundamental spiritual factor of the Ukrainian nation creation. The focus is on the formation of 
Ukrainian communicative space despite the colonial social atmosphere and owing to the newest romantic 
ideology with its linguistic preferences. Proprium vocabulary (anthroponyms and ethnonyms), being as 
the same time unique and universal, played the essential role of nation’s identifier. 
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СПЕЦИФІКА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ АНТРОПОНІМІЇ 
РОМАНУ М.ТОМЧАНІЯ „ЖМЕНЯКИ” 

Дослідники спадщини творчої М.Томчанія 
справедливо вважають, що його роман “Жме-
няки” позначений високою майстерністю ши-
рокого епічного полотна, він продовжує багаті 
реалістичні традиції української та світової лі-
тератури [2, c. 14] Реалізм як літературний ме-
тод справив свій вплив, окрім іншого, і на 
склад та функціонально-стилістичні можливос-
ті літературно-художньої антропонімії. Цей 
вплив стає очевидним при розгляді власних на-
зв персонажів-українців роману “Жменяки”: 
правдивість, реальність літературно-художніх 
антропонімів – головний критерій, за яким 
М.Томчаній формував ономастикон досліджу-
ваного роману. Оскільки, очевидно, автор по-
ставив перед собою завдання переконливо від-
творити події, що відбувалися в середині ХХ 
ст. саме в закарпатському селі, то цілком зро-
зумілим є той факт, що більше 70% ЛХА рома-
ну “Жменяки” – це  власні назви персонажів, 
покликані одназначно та вичерпно ідентифіку-
вати денотатів-персонажів з погляду їх похо-
дження.  

Такими національно або регіонально значу-
щими ЛХА в романі М.Томчанія “Жменяки” 
стають передусім власні імена людей та їх варі-
анти, які мають як загальноукраїнське поши-
рення. Напр.: Андрій, Василь, Іван, Ілько, Йо-
сип, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, 
Юрко, Варка,  Марія, Маруся, Олена тощо. Су-
то закарпатоукраїнські іменні утворення на зра-
зок Йожко, Верона, Ганя, Ганька, Жужка, Йо-
лана, Юлка виступають колоритним засобом 
вираження місцевого закарпатського колориту, 
оскільки це типові для західних районів сучас-
ного Закарпаття іменні варіанти [3, 18-19]. 

   Якщо більшость власних імен персонажів 
роману “Жменяки” М.Томчанія  мають загаль-
ноукраїнське поширення, то серед ЛХА-
прізвищ переважають суто закарпатські утво-
рення, запозичені автором з реального антро-
понімікону Ужгорода та його околиць. Напр.: 
Бодор, Дюриняк, Дзвонарик, Галайда, Гоблик, 
Головка, Горняк, Гримайло, Гриць, Гусинка, Гу-
слярик, Логовник, Колесар, Коник, Крижаник, 
Микула, Млинар, Набиваник, Петричко, Роля, 

Романюк, Синиця, Сивуляк, Скиба, Стрипський, 
Четвертак, Чоботар, Шипош та ін.[див.: 6]. 

Очевидно, щоб автора не запідозрили у ви-
користанні промовистих імен персонажів, 
М.Томчаній у романі “Жменяки” лише зрідка 
використовує для номінації персонажів ЛХА-
прізвиська, антропонімійний клас дуже попу-
лярний у сільському ономастиконі Закарпаття. 
Так, нами виявлено лише одне ЛХА-прізвисько 
– Шепелявий, а також двох персонажів, емігра-
нта в США та дружину емігранта в США, 
М.Томчаній називає номенами “американтош” 
та “американтошка”, які, безсумніву, треба 
кваліфікувати ЛХА, проте, судячи з написання 
цих назв з малої літери, автор не наважився 
кваліфікувати їх власними назвами. 

Виразна регіональна стилістична значу-
щість притаманна низці народнорозмовних з 
походження ЛХА-андронімів типу Плисканя, 
утворених від прівищ чоловіків за допомогою 
специфічних суто закарпатських суфіксів -аня, 
-уля, -ыня, -анка, -ина [5, c. 159-161].  Частот-
ність таких утворень, однак, на сторінках рома-
ну явно поступається частотністю андронімів у 
реальному закарпатоукраїнському антропоні-
міконі [5, c. 159], а замість ЛХА-андронімів за-
карпатських регіоналізмів для номінації жінок-
персонажів автор використовує прізвища чоло-
віків або ЛХА-патроніми, утворені від прізви-
ща батька за допомогою посесивного суфікса -
ова (останні поширені не лише на Закарпатті, а, 
за свідченням П.П.Чучки, на всій території 
України) [5, c. 161]. Пор.: тітка Плиска, Марія 
Гуслярик, Верона Олійник, Марія Роля, Марія 
Гусинко, Маруся Млинарова, Юлка Петричко-
ва, Марія Лободякова, Олена Гримайлова, Ма-
річка Колесарова та ін. Таку особливість літе-
ратурно-художнього антропонімікону роману 
“Жменяки” М.Томчанія, на нашу думку, можна 
пояснити прагненням автора (або ж редакторів 
видання) усунути з тексту твору надмірну регі-
оналізацію, яка за тогочасними ідеологічними 
приписами важалася шкідливим пережитком 
минулого. 

Правдивість відтворення регіонального за-
хіднозакарпатського колориту засобами літера-
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турно-художньої антропонімії роману “Жменя-
ки” М.Томчанія порушує вживання ЛХА, утво-
рених за формулою “апелятив+власне ім’я або 
прізвище”, де у ролі апелятива використано 
східноукраїнські з походження терміни родин-
ності та свояцтва дядько, тітка. Напр.: дядьку 
Іване, дядьку Михайле, тітка Плиска тощо. 
Лише зрідка М.Томчаній вживає ЛХА типу 
стрико Юрко, вуйна Марія, які є характерними 
для традиційного антропонімікону Закарпаття 
[пор.: 1, с. 36]. 

У строгій відповідності до реальної антро-
понімії М.Томчаній у романі “Жменяки” доби-
рає власні назви персонажам-неукраїнцям, най-
чисельнішу групу яких складають антропоніми 
євреїв. Напр.: Дувид Мерменштейн, Нейман, 
Лейба, Гланц, Зісель, Янкель та ін. В окремих 
випадках М.Томчаній навіть вдається до своє-
рідних “етимологічних коментарів”, пояснюю-
чи, що “єврейське Мехел, по-нашому Михайло”. 
Висока питома вага єврейських з походження 
ЛХА у романі, присвяченому життю українсь-
кого закарпатського села середини ХХ ст., 
спричинена прагненням автора правдиво від-
творити засобами літературно-художньої ан-
тропонімії тогочасну демографічну ситуацію. 

Окрім єврейських з походження ЛХА, у ро-
мані “Жменяки” автор вживає низку інших чу-
жомовних ЛХА, якими іменує персонажів-
неукраїнців. Пор.: Йожка Бесермені, Палфій, 
Бейла, Шоні (угорці), Берці, Марцін (цигани), 
Вінер, Шлангер, Гутман (німці), Вавро, Кріжа-
нік, Франтішек Копржіва (чехи) Ашот Евті-
сян (вірменин). Прикметно, але у тексті твору 
цілковито відсутні російські з походження 
ЛХА, хоча розвиток сюжетної лінії роману не 
виключає появи персонажів-росіян, а тогочасні 
канони соціалістичного реалізму вимагали на-
явності у кожному творі радянської доби пози-
тивних персонажів-росіян. 

У тексті роману “Жменяки” М.Томчанію 
вдається майстерно відтворювати закарпато-
український колорит за допомогою неукраїн-
ських з походження антропонімів. Так, чеські 
жандарми називають Юрка Чоботаря чеським 
відповідником імені – Їржі, а на військовій 
скриньці Юрка Жменяка був напис Їржі Жме-
няк. У проповіді місцевий священик називає 
Варку Барбарою. Щоправда, названі ЛХА Їржі 
та Барбара, окрім регіональної, передають ще 
й відчутну соціальну стилістичну значущість: 
засвідчуть  активність чехізації українців на те-
риторії сучасного Закарпаття у міжвоєнний пе-
ріод. 

М.Томчаній у романі “Жменяки” засобами лі-
тературно-художньої антропонімії показує не 
лише чехізацію україців Закарпаття в 20-30-х рр., 
а й мадяризацію поч. 40-х рр. ХХ ст. Так, автор 
майстерно вплітає у текст роману історію прі-
звища селянина Коника, який “уже не Коник, а 
Кекенєші, бо, на думку односелів, хоче ся добре 
мати”. Щоправда сам Коник-Кекенєші лука-
вить, пояснюючи зміну прізвища так: ”Це я то-
му так зробив, бо мадяри важко вимовляють – 
Коник”. Факти мадяризації українських прі-
звищ на території Закарпаття на поч. 40-х рр. 
відзначає, наприклад, відомий дослідник закар-
патської антропонімії П.П.Чучка у статті ”Су-
часні процеси у класі прізвищ” :”За окупації 
ряду родин було поміняно українські прізвища 
на угорські: Гусинка, Коник, Матійко, Жецик 
на Гаршфолвої, Кіралі, Мезеї, Жолної” [4, 
c. 221]. 

З-поміж майже п’ятдесяти ЛХА роману 
М.Томчанія “Жменяки” лише один онім можна 
зарахувати до числа інформаційно-оцінних, 
онімна семантика якого була створена автором 
під конкретного персонажа. Це ЛХА-прізвище 
головного героя – Івана Жменяка. На перший 
погляд може здатися, що етимологічно непро-
зорий ЛХА Жменяк, як і решта ЛХА-прізвищ 
роману, є нейтральним. Проте, подаючи порт-
рет головного героя, М.Томчаній пов’язує апе-
лятив жменя з характером персонажа-денотата: 
”Рукавом витер піт з обличчя, потім пригладив 
неслухняну чуприну, яка зроду не підкорялася 
йому. Всіх близьких скрутив Іван і тримав їх у 
жмені, а волосся лише згиналося під його до-
лонями…”. Лише для старшого сина Івана – 
Михайла прізвище Жменяк стає характеристи-
чним: у тексті роману знаходимо такі авторські 
асоціації: ”Ось він іде борозною за плугом, 
тримає в руках чепіги, тисне їх у жменях, тисне 
аж до болю… А ті жмені ростуть, ростуть, і 
світ закривають перед ним…” Прикметно, що 
прізвища решти Іванових синів – Юрка, Степа-
на – ніде в тексті роману не пов’язуються з 
апелятивом жменя, а самі денотати мають ін-
шу, м’якшу натуру, ніж батько Жменяк. У то-
му, що ЛХА Жменяк справді несе значний ін-
формаційно-оцінний потенціал, виступаючи 
вузловим онімом літературно-художнього ан-
тропонімікону роману, нас переконує і той 
факт, що на базі цього ЛХА було утворено на-
зву роману – “Жменяки”. 

В історію новітної української літературно-
художньої антропонімії М.Томчаній увійшов як 
неперевершений майстер реалістичної манери 
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побудови літературно-художнього ономасти-
кону. Власне, навіть національно-мовне україн-
ське самоусвідомлення до М.Томчанія прийш-
ло ще в 30-х рр. ХХ ст. завдяки правдивому 
відтворенню місцевої, тобто української мовної 
(у т. ч. антропонімійної) традиції. Глибоке 
знання традиційного закарпатоукраїнського ан-
тропонімікону забезпечило не лише кількісне 

багатство літературно-художньої антропонімії 
творів М.Томчанія, але й дозволило письмен-
никові творити ЛХА усіх функціонально-
стилістичних типів. На нашу думку, літератур-
но-художня антропонімія творів М.Томчанія 
може слугувати надійним джерелом вивчення 
закарпатоукраїнської історичної ономастики. 
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Olha Chyzhmar 
PECULIARITIES OF CHARACTER NAMES IN  

“ZHMENYAKY” BY M.TOMCHANIY 
The scientific research is devoted to the proper names of the characters of “Zhmenyaky” by Zakap-

tattyan writer M.Tomchaniy. The proper names  are  truthful, genuine, and natural. They reflect historical 
and territorial peculiarities of Zakarpattya.   
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ПОЭТИКА ИМЕН ОТКОННОТОНИМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
(на материале произведений Ш. Бодлера) 

Важную роль в создании поэтического мира 
Ш. Бодлера играют условно-поэтические име-
на. В арсенале выразительных средств значи-
тельное место принадлежит античным мифо-
нимам, библейской онимии, литературным 
именам, онимам-аллегориям, помогавшим соз-
давать символические образы. Как справедливо 
заметил В.А. Никонов  [7, с. 237], “Возвратясь в 
поэзию вторично, эти имена употреблялись уже 
как поэтическая условность, своеобразные на-
рицательные, снова принимающие функцию 
имён собственных…”. Символическое значение 
имени собственного у Ш. Бодлера, опирается 
не только на общеязыковые символы, но и на 
возникающие в процессе чтения семантические 
ассоциации, свойственные данному произведе-
нию, которые оживляют имя, делают его важ-
ным подспорьем в понимании глубинного 
смысла произведения. Согласно мнению 
Е.С. Отина [8, c. 279], условно-поэтические 
онимы, у которых денотативное значение со-
существует с общеязыковыми или индивиду-
альными коннотациями, можно называть кон-
нотонимами. В произведениях Бодлера они 
употребляются как в прямом значении, так и в 
переносном, функционируют в перифрастиче-
ских конструкциях, сравнительных оборотах и 
других конструкциях.  

Обратимся к примерам. В стихотворении 
Бодлера “Le Cygne” поэтоним Andromaque вы-
ступает как символ. Античное предание о вдове 
великого Гектора, побывавшей в плену у Пир-
ра, а затем доставшейся ничтожному Гелену, 
пробуждает ситуативные ассоциации, связан-
ные с горькой судьбой Франции, попавшей, не-
смотря на своё славное прошлое, под власть 
Наполеона III: / Andromaque, je pense à vous! Ce 
petit fleuve, / Pauvre et triste miroir où jadis 
resplendit / L’immense majesté de vos douleurs de 
veuve, / Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs 
grandit, // Andromaque, des bras d’un grand 
époux tombée, / Vil bétail, sous la main du superbe 
Pyrrhus, / Auprès d’un tombeau vide en extase 
courbée / Veuve d’Hector, hélas! et femme 

d’Hélénus! / («Le Cygne»)1. Между античностью 
и современностью устанавливается связь: “если 
живая действительность получает воплощение 
в художественной образности, то одновременно 
и легендарность прошлого, как бы проходя че-
рез призму современности, становится ближе и 
понятней. Смещение пространственных и вре-
менных категорий утверждает непреходящее 
смысловое содержание и экспрессию, являю-
щихся, собственно, основой имени-символа” [6, 
c.188]. Потамопоэтоним ce Simoпs menteur 
(‘этот ложный Симоент’) сохранил в своей 
семантике коннотацию “ручей воспоминаний”, 
идущую из Энеиды Вергилия (III, 302), где Си-
моент – это маленький ручеёк, ложу которого 
пленная Адромаха придала подобие Симоэнта, 
реки у стен Трои, чтобы вспоминать и сокру-
шаться о Трое и о Гекторе. Адъектив menteur 
(‘лживый’) сигнализирует о смене референтов: 
‘река’ заменена на ‘ручей’.  

Коннотативное содержание поэтонима 
Sisyphe (‘неутомимый труженик’) носит окка-
зиональный характер. Общеязыковая коннота-
ция ‘бесполезная, безрадостная работа’, при-
сущая устойчивому словосочетанию Сизифов 
труд, в тексте оригинала и в переводах не ак-
туализируется: / Pour soulever un poids si lourd, / 
Sisyphe, il faudrait ton courage! / Bien qu’on ait 
du cœur a l’ouvrage / («Le Guignon»)2.  

Интерлингвальная узуальная коннотация 
поэтонима Venus (Венера) – ‘любовь’ актуали-
зируется под влиянием контекста в стихотворе-
ния «Un Voyage à Cythère» и в его переводах: / 
De l’antique Venus le superbe fantôme / Au-dessus 
de tes mers plane comme un arôme, / Et charge les 
                                                           
1 / Андромаха! Полно моё сердце тобою! / Этот 

грустный, в веках позабытый ручей, / Симоэнт, 
отражавший горящую Трою / И величие вдовьей 
печали твоей, // Андромаха, в ярме у могучего 
Пирра, / Над пустым саркофагом, навеки одна, / 
В безответном восторге поникшая сиро, / После 
Гектора – горе! –Элена жена / («Лебедь», 
В.Левик). 

2 / О, если б в грудь мою проник, / Сизиф, твой дух, в 
работе смелый, / Я б труд свершил рукой уме-
лой! / («Неудача», Эллис). 
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esprits d’amour et de langueur. // Dans ton île, ô 
Vénus! je n’ai trouvс debout / Qu’un gibet 
symbolique où pendait mon image… / («Un 
Voyage à Cythère»)3.  

Прономинанты4 Phœbus (Феб), Phœbé (Фе-
ба), Cynthia (Цинтия), обозначающие источни-
ки света, произошли от теонимов: Феб – один 
из постоянных эпитетов-эпиклес древнегрече-
ского бога Аполлона, указывающий на чистоту 
и блеск солнечного божества; Феба и Цинтия – 
лунные богини: / J’aime le souvenir de ces 
époques nues, / Dont Phœbus se plaisait à adorer 
les statues / («J’aime le souvenir de ces époques 
nues...»)5.  

Поэтонимы Phœbe и Cynthia – образные эк-
виваленты словосочетания “лунный свет” – вы-
ступают как прономинанты-синонимы: / La 
gerbe épanouie / En mille fleurs, / Où Phœbé 
réjouie / <...> / Tombe comme une pluie / De 
larges pleurs / («Le Jet d’eau»)6; / ô Lune 
qu’adoraient discrètement nos pères. <...> / Ma 
vieille Cynthia, lampe de nos repaires / («La Lune 
offensée»)7.  

Употребляя в стихотворении «Водограй» 
оним Селена, в греческой мифологии олице-
творявший собой лунное сияние, переводчик 
М. Москаленко расширяет синонимический ряд 
прономинантов: / Букет, що незбагненно / Во-
гнем зацвів, / Тут радісна Селена, / <...> / Мов 
злива цілоденна / Рясних плачів / («Водограй», 
М. Москаленко). По мнению О.Н. Заикиной, 
прономинанты “опираются на прецедентный 
текст и обладают спецификой в сочетаемост-
ном плане, т.к. у них наблюдается два вида лек-
сической сочетаемости – атропоморфная и не-
антропоморфная” [3, c.213]. 
                                                           
3 / Витает над тобой великолепной тенью / И в ду-

шу льёт тебе любовное томленье / Венеры дав-
них дней нетленный аромат. // Столб виселицы 
там, где все – в твоем цвету, / Столб символи-
ческий… мое изображенье… / («Пездка на Кифе-
ру», И.Лихачев). 

4 По определению А.П. Квятковского, 
А.А. Реформатского, прономинанты – это они-
мы, заменяющие имена нарицательные. 

5 / Люблю тот век нагой, когда теплом богатый, / 
Луч Феба золотил холодный мрамор статуй / 
(«Люлю тот век нагой, когда, теплом бога-
тый…», В.Левик).  

6 / Как сноп, что расцветает / Гирляндой роз, / Где 
Феба пролетает / <...> / Широко ниспадает / 
Волною слёз / («Водомет», Г.Иванов).  

7 / Луна! Кумир отцов <...> / О Цинтия, фонарь 
убежищ потаённых / («Оскорбленная Луна», 
Андриан Ламбле). 

Под влиянием контекста стихотворения «Le 
Muse malade» у теонима Phœbus актуализиру-
ется референтная коннотация ‘покровитель ис-
кусств’, а у поэтонима Pan – ‘бог природы’: / 
Comme les sons nombreux des syllabes antiques, / 
Où règnent tour а tour le père des chansons, / 
Phœbus, et le grand Pan, le seigneur des moissons 
/ («Le Muse malade»)8. 

В поэтониме l’Antiope, функционирующем в 
определительной конструкции les hanches de 
l’Antiope (‘бёдра Антиопы’), присутствует ок-
казиональное семантическое созначение ‘кар-
тина Корреджо, Ватто или Энгра, изобра-
жающая широкобедрую Антиопу’. / Je croyais 
voir unis pour un nouveau dessin / Les hanches de 
l’Antiope au buste d’un imberbe / («Les Bijoux»)9. 
Общеязыковая коннотация ‘предводительница 
амазонок’ в художественных целях не исполь-
зуется.  

Коннотативное содержание поэтонима 
Mégère узуально. С именем Мегеры, одной из 
трёх Фурий (из древнеримской мифологии), 
связаны представления о завистливой и мсти-
тельной женщине. Благодаря тому, что антро-
поэтоним Proserpine с индивидуально-
авторской коннотацией ‘распущенная женщи-
на’, оказывается в позиции именной части со-
ставного сказуемого, актуализируется семанти-
ка сравнения, т.е. сравнение предопределено 
позицией предикации поэтонима Proserpine. В 
семантической структуре библионима le Styx на 
референтное значение “река, девять раз обте-
кающая преисподнюю” накладывается аллю-
зийный компонент, связанный с озорными сти-
хами Овидия о девятикратных объятиях. Лите-
ратурная аллюзия становится очевидной благо-
даря минимальному контексту. Поэтоним le 
Styx, функционирующий как атрибутив в соста-
ве номинативного предиката, выступает объек-
том отрицательного сравнения. Ясно ощущае-
мая метафоричность компаратива придаёт син-
таксической конструкции яркую эмоциональ-
но-экспрессивную окрашенность, пробуждает 
аллюзивные свойства поэтонима, использован-
ного в качестве объекта сравнения: / Je ne suis 
pas le Styx pour t’embrasser neuf fois, // Hélas, et 
je ne puis, Mégère libertine, / Pour briser ton 
                                                           
8 / Как звуки гордые античного пэана, / В которых 

царствует родитель песен, Феб, / И вседержав-
ный Пан, дарующий нам хлеб! / («Больная Муза», 
Андриан Ламбле). 

9 / На смаглім тілі грав чудесний блиск окрас! / По-
груддя отрока і стегна Афродіти / 
(«Коштовності», М.Москаленко). 
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courage et te mettre aux abois, / Dans l’enfer de 
ton lit devenir Proserpine! / («Sed non satiata»)10. 

Коннотативный компонент онима Cybèle – 
“буйное плодородие” носит интерлингвальный 
узуальный характер: / Cybèle alors, fertile en 
produits généreux / Ne trouvait point ses fils un 
poids trop onéreux / («J’aime le souvenir de ces 
époques nues...»)11. Бодлер создаёт образы 
грешников, используя общеязыковую коннота-
цию имени Harpagon – ‘скупец’ и узуальное 
внутриязыковое созначение имени Célimène – 
‘распутница’: / Harpagon qui veillait son père 
agonisant, / Se dit, rêveur, devant ses lèvres déjà 
blanches: / “Nous avons au grenier un nombre 
suffisant, / Ce me semble, de vieilles planches?” / 
(«L’imprévu»)12; / Célimène roucoule et dit: “Mon 
cœur est bon, / Et naturellement? Dieu m’a faitе 
très-belle” / – Son cœur racorni, fumé comme un 
jambon, / Recuit à la flamme éternelle! / 
(«L’Imprévu»)13. В поэтониме Électre актуали-
зируется референционная коннотема ‘женщи-
на-друг’: / “Pour rafraîchir ton cœur nage vers 
ton Électre!” / («Le Voyage»)14. В основу алле-
горического образа Bacchus легла пейоративная 
коннотация имени ‘пьяный разгул’: / T'appellent 
au secours de leurs fièvres hurlantes, / Ô Bacchus, 
endormeur des rémords anciens! / («Femmes 
damnées»)15; / le doux Bacchus lui versant du 
bourgogne / («Sur les débuts d’Amina Boschetti au 
                                                           
10 / О, полно жечь меня, жестокая Мегера! / Пойми, 

ведь я не Стикс, чтоб приказать: „Остынь”, / 
Семижды (в оригинале девять раз) заключив те-
бя в свои объятья! / Не Прозерпина я, чтоб ис-
пытать проклятье, / Сгорать с тобой дотла в 
аду твоих простынь! / («Sed non satiata», 
А.Эфрон). 

11 / И в тягость не были земле её сыны, / Средь изо-
билия Кибелой взращены / («Люблю тот век на-
гой, когда теплом богатый…», В.Левик). 

12 / У смертного одра отца, при ночнике, / Задумал-
ся скупец под стон и хрип недужный: / “У нас 
есть, кажется, запас на чердаке / Досок, уж ни 
на что не нужных / («Непредвиденное», Андри-
ан Ламбле).  

13 / А Селімена так воркує: «Бог мені / Дав серце 
лагідне, красу непереборну”. / Те серце – окорок, 
закурений в брехні, / І сажу видно в ньому чорну / 
(«Непередбачене», Д.Павлычко). 

14 / Чтоб сердце освежить – плыви к своей Элек-
тре! / («Плаванье», М.Цветаева). 

15 / Зовут тебя, о Вакх, вопя от жаркой дрожи, / 
Чтоб ты им совести укоры усыпил / («Обречен-
ные женщины», С.Петров). 

théâtre de la monnaie, à Bruxelles»)16.  
Коннотативные свойства поэтонима 

l’Eumenide17 эксплицируются в ономастической 
перифразе la soif de l’Eumenide (‘жажда Эвме-
ниды’) со значением ‘жажда мести’: / Rien ne 
rassasiera ce monstre gémissant / Et ne rafraîchira 
la soif de l’Euménide / Qui? la torche à la main? 
je brûle jusqu’au sang / («Femmes damnées. 
Delphine et Hippolyte»)18. 

Внутриязыковая узуальная коннотация, при-
сущая топониму Minturnes19, – ‘опасный и 
ужасный край’ в тексте стихотворения «La 
Muse malade» не актуализируется, её заменяет 
индивидуально-авторское созначение ‘удру-
чающее состояние поэзии’: / Le cauchemar, d’un 
poing despotique et mutin, / T’a-t-il noyée au fond 
d’un fabuleux Minturnes? / («La Muse malade»)20. 
Для передачи сравнительно-сопоставительной 
семантики используется библионим Moise, вво-
димый союзом comme. Поэтоним пробуждает 
ветхозаветные реминисценции, усложняющие 
экспрессивный фон поэтического контекста: / 
Je te frapperai sans colère / <...> / Comme Moise 
le rocher! / («L’Héautontimorouménos»)21.  

В основе перифрастической конструкции ‘Je 
préfère tes clavicules / А celles du roi Salomon’ 
(‘Я предпочитаю твои ключицы, ключицам ца-
ря Соломона’), включающей библионим 
Salomon, лежит метонимический перенос. Под 
ключицами Соломона подразумеваются жёны и 
наложницы Соломона: / Nargue des amants 
ridicules / Du melon et du giraumont! Je préfère 
tes clavicules / A celles du roi Salomon! / («Le 
Monstre ou le Paranymphe d’une Nymphe 
macabre»)22.  
                                                           
16 / Пусть Бахус лучшего вина ему предложит / («На 

дебют Амины Боскетти в театре „Ламоннэ” в 
Брюсселе», М.Яснов). 

17 Эвменида – в греческой мифологии одна из бо-
гинь-мстительниц.  

18 / Чудовище меня, рыдая стережёт; / Скажи, как 
утолить мне жажду Эвмениды, / Чей факел 
кровь мою неумолимо жжёт? / («Проклятые 
женщины. Дельфина и Ипполита», 
В.Микушевич). 

19 Болота близ Рима, носившие название Minturnes 
(Минтурнские), имели у древних репутацию 
опасного и страшного края. 

20 / Чи кулаком важким, немов скали відрога, / Кош-
мар топив тебе в Мінтурнських болотах? / 
(«Хвора муза», .Д.Павлычко). 

21 / Тебе я битиму без гніву. <…> / Як скелю бив 
пророк Мойсей! / Д.Павлычко). 

22 / Арбуз и тыква для тупицы. / Привержен тощим 
я плечам, / И предпочту твои ключицы / Я Соло-
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Объектом имплицитного сравнения олице-
творённой любви выступает библипоэтоним 
Lazare с актуализируемой общеязыковой кон-
нотацией ‘воскресший человек’. “Антропологи-
ческое” созначение поэтонима усиливает про-
цесс перcонификации: / Où, Lazare odorant 
déchirant son suaire, / Se meut dans son réveil le 
cadavre spectrale / D’un vieil amour ranci, 
charmant et sépulcral / («Le Flacon»)23.  

Поэтоним Cresus (Крез) вводится в текст 
стихотворений «Les Litanies de Satan», «Le 
Couvercle», «L’Examen de Minuit» с общеязы-
ковой коннотацией ‘жадный, жестокий бо-
гач’: / Toi qui poses ta marque, ô complice subtil, / 
Sur le front du Crésus impitoyable et vil / («Les 
Litanies de Satan»)24; / Mendiant ténébreux ou 
Crésus rutilant / («Le Couvercle»)25; / Comme un 
parasite à la table / De quelque monstrueux Crésus 
/ («L’Examen de Minuit»)26. 

Поэтоним Sirene с пейоративной индивиду-
ально-авторской коннотацией служит основа-
нием для метафоры: / Cauchemar de mes nuits, 
Sirène sans corsage, / Qui me tirez, toujours 
debout а mon cфté / («Bribes. Fragments et 
Reliques»)27.  

В контексте стихотворения «Hymne à la 
Beauté» актуализируется индивидуально-
авторское созначение поэтонима Sirene – ‘кра-
савица’: / De Satan ou de Dieu, qu’importe? Ange 
ou Sirène, / Qu’importe, si tu rends, – fée aux yeux 
de velours, / Rhythme, parfum, lueur, ô mon unique 
reine! / («Hymne а la Beauté»)28. 

Синергатическая семантика контекстно за-
висимого сочетания rêve d’Eschyle (‘мечта Эс-
хила’), употребленного в функции обособлен-
                                                                                           

моновым ключам / («Чудовище, или Паранимф 
жуткой нимфы», В.Микушевич). 

23 / Возникнув из пелен, как Лазарь воскрешенный, / 
Там оживает тень любви похоронённой / («Фла-
кон», А.Эфрон. 

24 / Ненадежный сообщник и сеятель зла, / Подлых 
Крезов клеймящий за злые дела / («Литании Са-
тане», В.Левик).  

25 / Чи ти хмурий бідак, а чи блискучий Крез / («По-
кришка», Д.Павлычко). 

26 / Ти, наче Креза служка гречний, / Падлюці кла-
нявсь до колін / («Опівнічний іспит», 
Д.Павлычко). 

27 / Кошмар моих ночей, Сирена без корсажа, / Ко-
торая притягивала меня к себе / (перевод наш – 
Т.Ч.) 

28 / Послал ли Сатана иль Бог тебя, Сирена / Иль 
Ангел? Все равно! Ведь светятся зрачки / твои, 
и в их лучах, кумир мой вожделенный / («Гимн 
Красоте», Андриан Ламбле). 

ного приложения к отконнотативному поэто-
ниму Lady Macbeth, обусловлена переносным 
значением апеллятива rêve (‘мечта’). Актуали-
зированная контекстом референтная коннотема 
имени Эсхил – ‘отец трагедии’ – способствует 
дополнению грамматической субъектно-
определительной семантики сочетания. Конге-
неративная поэтика сочетания метафорична: / 
Ce qu’il faut à ce cœur profond comme un abîme, / 
C’est vous, Lady Macbeth, âme puissante au 
crime, / Rêve d’Eschyle éclos au climat des autans 
/ («L’Idéal»)29.  

Индивидуально-авторская коннотация ми-
фопоэтонима Phénix приобретает отчетливо 
пейоративную окраску под влиянием мини-
мального контекста, представленного, в первую 
очередь, определением dégoutant (‘вызываю-
щий отвращение’) и приложением fils et père de 
lui-même (‘сын и отец в одном обличьи’): / 
Aurais-je, sans mourir, contemplé le huitième, / 
Sosie inexorable, ironique et fatal, / Dégoûtant 
Phénix, fils et père de lui-même? / – Mais je 
tournai le dos au cortege infernal / («Les Sept 
vieillards»)30.  

Референционная коннотема антропоэтонима 
saint Antoine ‘высоконравственный человек’ 
выступает антитезой содержанию поэзии 
«Femmes damnees», в котором Бодлер осуждает 
извращённое поведение лирических героинь, 
противопоставив их порочные нравы мораль-
ной чистоте монаха: / Où saint Antoine a vu 
surgir comme des laves / Les seins nus et pourprés 
de ses tentations / («Femmes damnées»)31.  

Весь спектр общеязыковых коннотаций с 
отрицательной аксиологической оценкой имени 
La Circé: ‘обольстительная женщина’, ‘ковар-
ная женщина’ – проявляется в стихотворении 
«Le Voyage» («Плаванье») и его переводах. Ин-
дикатором нарицательного значения поэтонима 
выступает определённый артикль la: / Astrolo-
gues noyés dans les yeux d’une femme / La Circé 
tyrannique aux dangereux parfums («Le 
                                                           
29 / Нет, сердцу моему, повисшему над бездной, / 

Лишь, леди Макбет, вы близки душой железной, 
/ Вы, воплощенная Эсхилова мечта / («Идеал», 
Б.Лившиц). 

30 / Чи міг я восьмого вбачати мить єдину – / 
Щонайлихішого з фатальних двійників, / Гидкого 
Фенікса, собі ж і батька, й сина? / – Я від пе-
кельного кортежу зір одвів / («Сім старих», 
М.Москаленко). 

31 / Святой Антоний зрил, и груди грозной лавой / 
Валили на него, терзая наготой / («Окаянные 
женщины», С.Петров). 
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Voyage»)32.  
Дополнительные понятийные оттенки ми-

фологического топонима Eldorado и поэтонима 
Icarie33 носят интерлингвальный узуальный ха-
рактер – “счастливый край”. Коннотативное 
значение поэтонимов актуализируется в кон-
тексте стихотворения «Le Voyage»: / Chaque 
îlot signalé par l’homme de vigie / Est un Eldorado 
promis par le Destin // Notre âme est un trois-mâts 
cherchant son Icarie / («Le Voyage»)34.  

По утверждению В.П. Григорьева, всякая 
перифраза “может рассматриваться как случай 
подтекста”. Глубинный смысл ономастической 
перифразы, содержащей имена, которые стали 
символами какого-либо явления, существенной 
черты характера, открывается, в первую оче-
редь, благодаря их общеязыковым коннотаци-
ям. Совокупная семантика перифразы ombre 
d’Hamlet (‘тень Гамлета’) результирует взаи-
модействие семантики апеллятивного компо-
нента словосочетания –ombre с коннотемами 
имени Hamlet: ‘бонвиван’, ‘бродяга’, ‘фигляр’, 
‘бездельник’ и ‘вечно сомневающийся человек’. 
Определительная семантика ономастической 
конструкции может быть описана как ‘весель-
чак, исполненный внутренних противоречий’. 
Под влиянием иронического контекста семан-
тика перифразы пополняется коннотацией пей-
оративного плана ‘неумелый подражатель’: / 
“Contemplons à loisir cette caricature / Et cette 
ombre d’Hamlet... («La Béatrice»)35.  

В словосочетании le Faust de la savane (‘Фа-
уст саванны’) в переносном значении употреб-
лены и онимный, и апеллятивный компоненты. 
Определительная семантика перифрастической 
конструкции формируется, в первую очередь, 
под влиянием интерлингвальной коннотации 
поэтонима Фауст ‘союзник дьявола’ и может 
быть описана как африканский колдун. Контек-
стный синоним – лексема obi ‘негритянский 
колдун’ подтверждает значение ономастиче-
ской перифразы: / Œvre de quelque obi, le Faust 
                                                           
32 / От жестокой Цирцеи, от запахов пряных – / За-

блудившийся в женских глазах звездочет / («Пу-
тешествие», В.Левик). 

33 Икария – название утопической коммунистиче-
ской страны, описанной в книге Э. Кабе “Путе-
шествие в Икарию”. 

34 / Найменших острівців принадність величава – / 
Як Ельдорадо, плід болючого ждання // / Душа в 
нас – корабель, що в край Ікара лине / («Подо-
рож», М.Москаленко). 

35 / Вы видите вон там, внизу, карикатуру? / Безу-
мец Гамлета задумал корчить сдуру! / («Беатри-
че», Л.Остроумова). 

de la savane / («Sed non satiata»)36  
Под влиянием контекста «Les petites vieilles» 

в онимном словосочетании Prêtresse de Thalie 
(жрица Талии) актуализируется значение ‘ак-
триса’: / Vestale enamourée; / Prêtresse de Thalie, 
hélas! dont le souffleur / Enterre sait le nom; 
célèbre evaporée / Que Tivoli jadis ombragea dans 
sa fleur / («Les Petites vieilles»)37.  

Теопоэтоним L’Erèbe, олицетворяющий 
подземное царство мертвых, употребляется в 
прямом значении: / L’Erèbe les (Chats) eut pris 
pour ses courriers funèbres, / S’ils pouvaient au 
servage incliner leur fierté / («Les Chats»)38. 

В метафорическом контексте стихотворения 
«Я словно царь страны, где дождь извечно 
льет…» («Spleen»), описывающем внутренний 
мир лирического героя, одновременно пробуж-
даются ассоциации, восходящие к временам 
упадка кровавого деспотизма французских ко-
ролей XVI века. Символическое значение ми-
фонима Lethe – ‘забвение’, ‘смерть’ – подтвер-
ждает идейный подтекст произведения: / Il n’a 
su réchauffer ce cadavre hébété / Où coule au lieu 
de sang l’eau verte du Léthé / («Spleen»)39. 

В стихотворении «Sisina» теоним Diane, ис-
торический антропоэтоним Théroigne, обла-
дающие интерлингвальными и интралингваль-
ными коннотациями, используются в функции 
компараторов; поэтоним Sisina выступает 
предметом сравнения. Экватив выражен лекси-
чески с помощью прилагательного telle (‘по-
добная, такая же’) – telle la Sisina, (‘такая же 
Сизина’): / Imaginez Diane en gallant équipage, / 
Parcourant les forêts ou battant les halliers. / 
<...> Avez-vous vu Théroigne, / amante du 
carnage <...> // Telle la Sisina! / («Sisina»)40. 

Римский бог любви l’Amour, соответствую-
                                                           
36 / Кто изваял тебя из темноты ночной, / Какой 

туземный Фауст, исчадие саванны? («Sed non 
satiata», А.Эфрон). 

37 / Ты, весталка, ты, жрица игорного дома, / Ты, 
которою музы гордиться могли, / Кто, по имени 
тоько суфлеру знакома, / Красотою прославила 
свой Тиволи («Старушки», В. Левик). 

38 / Єреб узяв би їх (котів) за похоронних коней, / Як-
би в невільництво могли вони зійти / («Коти», 
Д. Павлычко). 

39 / И ванна с кровью <…> / Не согревает жил, где 
крови ни следа, / И только Леты спит зелёная 
вода / («Сплин», В. Левик).  

40 / Охота древняя красива и сурова! / По ветру во-
лосы – Диану конь несет! <...> // Представьте 
Теруань, дочь пороха и крови! Рать синеблузни-
ков она в огонь ведет! // <...> Не правда ли, дру-
зья, такая же Сизина? / («Сизина», М. Аксенов). 
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щий греческому богу Эросу, употреблен в пе-
реносном значении – ‘роковая любовь’ в стихо-
творении «Sonnet d’automne»: / l’Amour dans sa 
guérite, / Ténébreux, embusqué, bande son arc 
fatal / («Sonnet d’automne»)41  

Под влиянием широкого культурного кон-
текста у теопоэтонима l’Amour в стихотворении 
«L’Amour et le crane» актуализируется аллю-
зивный компонент семантики – намек на гра-
вюру Генриха Гольциуса, изображающую Эро-
та, сидящего на черепе и пускающего мыльные 
пузыри, которым подобна жизнь. Аллюзивный 
потенциал имени l’Amour, как в тексте ориги-
нала, так и в переводах устанавливается на ос-
нове экстралингвистической информации, по-
черпнутой из внетекстового комментария: / 
l’Amour est assis sur le crâne / De l’Humanité. // 
<...> Souffle gaimenet des bulles rondes / 
(«L’Amour et le crâne»])42  

Бодлер вводит в стихотворение «Le Voyage» 
поэтоним Le Lotus с коннотемой отпоэтонимно-
го происхождения ‘пожиратель плодов’. Впер-
вые поэтоним был употреблен “коннотативно” 
в IX песне «Одиссеи», позднее дополнитель-
ный понятийный оттенок закрепился за поэто-
нимом в поэме «The Lotos-eaters» Альфреда 
Теннисона: / Le Lotus parfumé! c’est ici qu’on 
vendange / <…> Venez vous enivrer de la douceur 
étrange / De cette après-midi qui n’a jamais de fin! 
/ («Le voyage»)43.  

Словосочетание baiser d’Endymion (‘поцелуй 
Эндимиона’) представляет собой контекстно 
независимое сочетание, поскольку синергати-
ческая семантика может быть описана и без 
привлечения контекста, однако считать слово-
сочетание абсолютно независимым нельзя по 
той причине, что оно в конкретном лексиче-
ском наполнении предстаёт в составе поэтиче-
ского текста.  

Интерлингвальная окказиональная коннота-
ция ‘ребенок-силач’, закрепившаяся за мифопо-
этонимом Hercule, актуализируется в стихотво-
рении «A Theodore de Banville» и его русском 
                                                           
41 / Пусть Эрос, мрачный бог и роковая сила / Убий-

ственных безумств грозят из-за угла / («Осен-
ний сонет», А. Эфрос). 

42 1) / Амур на череп Людства виліз. // Він майстер 
мильні кульки дути / ( М.Москаленко). 2) / Амур 
на череп влез. // Он пузыри пускает в воздух / 
(П.Антокольский). 

43 / Ароматного Лотоса, чистого сока, / <…> / 
Опьяняйтесь его волшебством у истока, / Этой 
братской сиесте не будет конца!” / («Путеше-
ствие», В. Левик). 

переводе: / Etait teinte trois fois dans les baves 
subtiles / De ces vindicatifs et monstrueux reptiles / 
Que le petit Hercule etranglait au berceau? / («A 
Théodore de Banville»)44.  

Актуализация коннотемы “противник чувст-
венных наслаждений” у антропоэтонима Platon 
наступает в побудительном предложении, в ос-
нове которого лежит фразеологизм. Коннота-
тивное звучание поэтонима усилено рифмой 
синтаксической конструкции: / Laisse du vieux 
Platon se froncer l’œil austère / («Lesbos»)45.  

Мифопоэтоним l’hydre de Lerne функциони-
рует в качестве компаратора в составе сравни-
тельного оборота, вводимого союзом comme: / 
...la soif naître de la liqueur / Et se multiplier 
comme l’hydre de Lerne / («Le Tonneau de la 
Haine»)46.  

Синергатическая семантика сочетания la 
robe du Centaure (‘платье Кентавра’) обуслов-
лена переносным значением la robe – ‘яд’. На 
определительную синтаксическую семантику 
сочетания (значение принадлежности) накла-
дывается сема ‘яд’, которая определяет мета-
форическое значения всего словосочетания, 
при чем оттенки синергатической семантики 
становятся понятными только лишь при учете 
широкого культурного контекста и специфики 
минимального контекста: / Est-ce que par hasard 
la robe du Centaure, <...> / Etait teinte trois fois 
dans les baves subtiles / De ces vindicatifs et 
monstrueux reptiles / («A Thâodore de Banville»). 
Онимная конструкция ‘яд Несса’47 адекватно 
передает семантику авторского словосочетания 
‘платье Кентавра’, однако его метафорическая 
конгенеративная поэтика в переводе утрачива-
ется: / А вдруг смертельный яд, легко мутящий 
взоры, / Яд Несса, жгущий плоть в расцвете 
чувств и сил / («Теодору де Банвиллю», 
М. Яснов).  
                                                           
44 / Родился из слюны тех мстительных рептилий, 

/ Тех безобразных змей, которых без усилий, / 
Явясь на свет, Геракл в пелёнках задушил? / 
(«Теодору де Банвиллю», М.Яснов). 

45 / Пускай старик Платон сурово хмурит брови / 
(«Лесбос», Андриан Ламбле).  

46 / И чем ты больше пьешь, тем жажда все силь-
ней, / И множится стократ, как Гидры Лерн-
ской главы / («Бочка Ненависти», Андриан 
Ламбле). 

47 Несс – один из кентавров, погибший от отравлен-
ной стрелы Геракла, защищавшего честь своей 
жены Деяниры. Все стрелы Геракла, пропитан-
ные ядовитой желчью лернской гидры, несли 
неминуемую смерть. 
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Под влиянием контекста стихотворения 
«Alchimie de la Douleur» у теопоэтонима 
Hermes актуализируется окказиональное созна-
чение “бог, дающий силу поэзии обесценивать 
ложный блеск, чары золота”, в отличие от узу-
ального значения “бог магии, превращающий 
разные вещества в золото”. Поэтоним Midas 
употреблен с общеязыковой коннотацией ‘ал-
химик-неудачник’, так как превращал в золото 
все, к чему прикасался и поэтому рисковал 
умереть с голода. Семантика сравнения-
отождествления лирического героя с фригий-
ским царем, обозначенным именем Мидас, вы-
ражена лексически с помощью слова l’égal 
‘равный’: / Hermès inconnu qui m’assistes / Et qui 
toujours m’intimidas? / Tu me rends l’égal de 
Midas, / Le plus triste des alchimistes / («Alchimie 
de la Douleur»)48.  

В стихотворении «Le Vin de chiffoniers» ме-
тафорическое значение атрибутивного слово-
сочетания éblouissant Pactole (‘сверкающий 
Пактол’) – вино – актуализируется в контексте, 
где поэтоним выступает объектом сравнения и 
функционирует в качестве обособленного при-
ложения. Таким образом, сравнительно-
отождествительные отношения между предме-
том сравнения – нарицательным существитель-
ным Le Vin и компаратором – поэтонимом 
Pactole с интерлингвальной коннотацией ‘зо-
лотоносная река’ синтаксически эксплициро-
ваны: / C’est ainsi qu’à travers l’Humanité frivole 
/ Le vin roule de l’or, éblouissant Pactole / («Le 
Vin de chiffoniers»)49.  

Конструкция отрицательного сравнения и 
наполненная литературными аллюзиями поэти-
ка стихотворения «Vers pour le portrait de 
M.Honoré Daumier» становятся возможны бла-
годаря отконнотативным поэтонимам 
Melmoth50, Mephisto. Семантика сравнения по-
строена на противопоставлении двух явлений – 
смеха лирического героя и гримас Мефистофе-
ля и Мельмота. Мифопоэтоним Алекто с обще-
                                                           
48 / Гермес мой тайный, ты всегда сам / Мне помо-

гал, вселяя страх, / И в алхимических скорбях / 
Меня равняешь ты с Мидасом / («Алхимия 
Страдания», С. Петров).  

49 / Так – пускай человек обездолен и гол – / Есть ви-
но, драгоценный и добрый Пактол / («Вино му-
сорщика», В. Левик). 

50 Мельмот – отверженный герой романаужасов Ма-
тюрена “Мельмот-скиталец” (1820). 

языковой узуальной коннотацией “богиня мес-
ти” в переводах заменяется онимными эквива-
лентами: Эринии, Эвмениды51. Для совокупной 
семантики определительной конструкции la 
torche de l’Alecto существенно важна коннота-
ция мифопоэтонима, под влиянием которого 
значение апеллятива la torche и его переводче-
ских эквивалентов в контексте становится пе-
реносным. Таким образом, синергатическая се-
мантика словосочетания может быть описана 
как ‘орудие мести’. Конгенеративная поэтика 
носит отчетливо метонимический характер: / 
Son rire n’est pas la grimace / De Melmoth ou de 
Méphisto / Sous la torche de l’Alecto / Qui les 
brûle, mais qui nous glace / («Vers pour le portrait 
de M.Honoré Daumier»)52.  

Проведенный анализ контекстов с поэтони-
мами отконнотонимного происхождения пока-
зал их определяющую роль в формировании 
поэтики произведений Ш. Бодлера. Античные 
мифологические имена, библейские онимы, 
имена литературных персонажей, которые ал-
легорически выражали определённую автор-
скую идею, помогали создавать обобщённо-
символический смысловой образ. Символиче-
ское значение имени собственного у 
Ш. Бодлера, опирается не только на общеязы-
ковые символы, а на возникающие в процессе 
чтения семантические ассоциации, свойствен-
ные данному произведению, которые оживляют 
звуковую оболочку имени, делая его необхо-
димым звеном в постижении глубинного смыс-
ла произведения. Основное внимание уделено 
исследованию синергатической семантики и 
конгенеративной поэтики словосочетаний с ус-
ловно-символическими онимами.  
                                                           
51 Алекто – одна из трех эриний (эвменид). Эриний 

изображали в образе старух с развевающимися 
змеями вместо волос, с зажженными факелами в 
руках.  

52 / Он без гримас, он не смеётся, / Как Мефисто-
фель и Мельмот. / Их желчь огнём Алекто 
жжет, / А в нас лишь холод остаётся / («К 
портрету Оноре Домье», В. Левик).  

Литература 
1. Бодлер Ш. Стихотворения: Пер. с фр. / Сост. Е. Витковский. – Харьков: Фолио, 2001. – 494 с.  



234 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 

2. Бодлер Ш. Поезії: Пер. з французьк. / Передм. 
Д. Наливайка. – К.: Дніпро, 1989. – 357с. 

3. Заикина О.М. Аврора, Диана, Геката, Феб: име-
на собственные в семантическом поле “свет” // 
Ономастика Поволжья: Тезисы докладов IX 
Международной конференции. – Волгоград: Пе-
ремена, 2002. – С. 212-214.  

4. Калинкин В.М. Поэтика онима. – Донецк: 
Юго-Восток, 1999. – 408 с.  

5. Калинкин В.М., Бартошевич Л. Синергатическая 
семантика и конгенеративная поэтика сочетаний 
с онимами // Вісник Донецького університету. – 
Сер. Б: Гуманітарні науки. – Вип.1. – Донецьк, 
2000. – С. 56-66. 

6. Михайловская Н.Г. Об употреблении собствен-

ных иноязычных имен в современной русской 
поэзии // Имя нарицательное и собственное. Сб. 
статей. – М.: Наука, 1978. – С.180-189.  

7. Никонов В.А. Имена персонажей // Имя и обще-
ство. – М.: Наука, 1974. – С.233-245. 

8. Отин Е.С. Развитие коннотонимии русского 
языка и его отражение в словаре коннотонимов 
// Отин Е.C. Избранные работы. – Донецк: До-
неччина, 1997. – С.279-286. 

9. Мифологический словарь / Под ред. Е.М. Меле-
тинского. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – 
736 с. 

10. Baudelaire Charles Les Fleurs du Mal. – Paris: 
Gallimard, 1978. – 321 p. 

Tatyana Chub 
POETIC OF CONNOTATION ORIGIN NAMES IN SH.BODLER’S WORK 

Investigation of synergatic semantics and congenerativ poetics of word combinations with poetic poe-
tonyms of connotation origin revealed their influence on the formation of symbolic image in Sh.Bodler’s 
poetry. 
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ББК  83.3(4Вл) 5-8 Байрон 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІФОНІМІВ  
У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ДЖ. Г. БАЙРОНА 

Загальновідомо, що антична міфологія орга-
нічно ввійшла до арсеналу тематично-образних 
і мовностильових засобів художнього твору як 
елемент тропів (метафор, порівнянь) імена мі-
фологічних персонажів стають одним із факто-
рів  художньої образності [6, с. 60-61], адже за 
ім’ям кожного з них – “довгий шлейф певних 
семантичних нюансів” [6, с. 61]. Це пояснюєть-
ся своєрідністю міфонімів, у які вже первісно 
закладена їх вторинна функція: називаючи осо-
бу, одночасно символізувати притаманні цій 
особі якості, риси характеру, зовнішній вид, 
вчинки, поле діяльності тощо [2, с. 121]. 

Використання онімної лексики міфологічно-
го характеру посідало помітне місце в літерату-
рі ХVIII – пер. пол. XIX ст.ст. (період класици-
зму та романтизму), де міфологічна онімія віді-
гравала особливу роль з її умовно-
алегоричними образами і символами: вона була 
повна різноманітними міфологічними ремініс-
ценціями, образи античних богів та героїв фігу-
рували в описі зображуваних подій та при ви-
кладі абстрактних понять [2, с. 121].  

Яскравим представником романтизму не 
тільки в англійській, але й у світовій літературі 
першої половини XIX ст. є Джордж Гордон 
Байрон (1788 – 1824) за словами О. С. Пушкіна 
“геній, володар наших дум” [12, т. 2, с. 199], що 
відомий своїми блискучими новаторськими ху-
дожніми пошуками та тонким відчуттям слова. 
Величезні потужні перспективи змістовності 
міфонімів, їх насичена стилістична наповне-
ність, що відмічена особливою ефективністю, 
як на фонетичному, так і на семантичному рівні 
[5, с. 80] не могли не привернути увагу цього 
“метеора поетичного горизонту XIX століття” 
[16, с. 12] як своєрідна “поетична зброя” [7, 
c. 93]. 

Дана стаття – спроба встановити місце і фу-
нкції міфологічної онімії у ліричних віршах 
Дж. Г. Байрона за збіркою “Selections from 
Byron” (Progress Publishers, Moscow, 1973), де 
ми зафіксували 20 міфонімів, два з яких дав-
ньоіндійського (Avator) та ассірійського 
(Ashur) походження, решта переважно давньо-
грецького. 

Міфологічні назви в поетичних творах 
Дж. Г. Байрона виступають невід’ємними бага-
тофункціональними складовими елементами 
його поетичного тексту, „у тканині якого вони 
виступають центральними вузлами мережі ви-
кликаних образів” [15, с. 279]. Античні назви 
поет використовує переважно в переносно-
метафоричному плані, пор.: In this life of 
probation, for rapture divine, // Astrea declares 
that some penance is due // [17, с. 47] (Love’s Last 
Adieu). Використовуючи міфонім Астрея (в да-
вній Греції богиня справедливості, що мешкала 
серед людей золотого віку, але зіпсованість 
людської натури змусила Астрею покинути зе-
млю і вознестися на небо [11, т. 1, с. 118]), поет 
висловлює думку про кару та відплату. 

Один з головних богів давньоримського 
пантеону теонім Mars з його усталеною симво-
лікою – бог війни разом з епітетом bloody під-
креслює жорстокість і войовничість зображу-
ваних подій у віршованому творі “A Very 
Mournful Ballad on the Siege and Conquest of 
Alhama” в основі якого лежить епізод з історії 
ІХ ст. – взяття мавританської фортеці Альхами 
(Альгамбри) іспанцями у 886 р. [3, с. 494]: Then 
the Moors, by this aware, // That bloody Mars 
recalled them there, // One by one, and two by two, 
// To a mighty squadron grew [17, с. 239]. У даної 
поезії топонім Alhama – синтаксична епіфора, 
ономастичне скорочення Alhambra заради ри-
ми й ритму [4, с. 34–35]) 

Єдиний зафіксований міфотопонім в поезіях 
Дж. Байрона – Lethe (річка в царстві мертвих, 
випивши воду якої, душі померлих забувають 
про своє колишнє земне життя [11, т. 2, с. 51]) в 
літературі та мистецтві має усталену символіку 
– показник забуття, але поет використовує цей 
міфонім дещо переосмислено: в контексті по-
езії міфотопонім Lethe є важелем Життя й Не-
буття, що поки дозволяє користуватися життям: 
Remember Thee! Remember Thee! Till Lethe 
quench life’s burning stream // Remorse and 
Shame shall cling to thee, // And haunt thee like a 
feverish dream! [17, с. 148] (Remember Thee! 
Remember Thee!). 

Також поет використовує міфоніми в кон-
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тексті того сюжету, який надав їм широку ві-
домість: When the box of Pandora was open’d on 
earth // And Misery’s triumph commenc’d over 
Mirth … [17, с. 111]; Could I soar with the 
Phoenix on pinions of flame, // With him I would 
wish to expire in the blaze [17, с. 82] (Lines); 
Farewell to the Florence! whom I will love as well 
// (As ever yet was said or sung, // Since Orpheus 
sang his spouse from Hell) // Whilst thou art fair 
and I am young [17, с. 121] (Stanzas Written in 
Passing the Ambracian Gulf). 

Міфонім Hebe (богиня юності, донька Зевса 
і Гери, що на Олімпі в палаці Зевса та на бенке-
тах богів виконує обов’язки виночерпія [11, т.1, 
с. 267]) зображується згідно ознаки, що випра-
вдовує та пояснює смислові й асоціативні 
зв’язки цього оніма в контексті пісні „Fill the 
Goblet Again”: Long life to the grape! … // We 
must die – who shall not? – May our sins be 
forgiven, // And Hebe shall never be idle in Heaven 
// [17, с. 112], тобто буде завжди підносити нек-
тар й амброзію бенкетувальникам. 

У переспіві „Translation of the Romaic Song” 
(„Переклад новогрецької пісні”) міфонім Фло-
ра використовується в своєму первісному кон-
кретному значенні (в римській міфології богиня 
цвітіння колосся, квітів, гаїв [11, т. 2, с. 569]) й 
персоніфікується поетом: I enter thy garden of 
roses, … // Each morning where Flora  reposes, // 
For surely I see her in thee. … // There Flora all 
withered reposes, // And mourns o’er thine absence 
with me [17, с. 131 – 132]. 

Apollo – бог мистецтва і художнього на-
тхнення [11, т. 1: 95], що згадується 
Дж. Байроном разом з множинним відчислів-
никовим онімом the Nine, виразова форма яко-
го одночасно означає носіїв схожих характер-
них властивостей, а саме незмінних супутниць 
Аполлона – дев’ять Муз, покровительок різних 
видів мистецтв: Калліопа – муза епічної поезії, 
Евтерпа – муза лірики, Ерато – муза любов-
них пісень, Мельпомена – муза трагедії, Талія 
– муза комедії, Терпсіхора – муза танців, Кліо – 
муза історії, Уранія – муза астрономії, Полігі-
мнія – муза священних гімнів: If Apollo should 
e’er his assistance refuse, // Or the Nine be 
dispos’d from your service to rove, // Invoke them 
no more, bid adieu to the Muse, // And try the 
effect, of the first kiss of love [17, с. 42] (The First 
Kiss of Love). Тут семантичний потенціал фор-
ми the Nine відповідає основному смисловому 
принципу віршованого мовлення: одночасне 
поєднання конкретності й узагальнення за уча-
стю асоціативного компоненту [13, с. 176]. 

До речі, поет дуже часто апелює до міфоні-
ма Муза у своїх творах,  що є традиційним в 
поезії, адже міфонім Муза (одна з дев’яти до-
чок Зевса і Мнемозіни, богиня одного з видів 
мистецтва [11, т. 2, с. 177]), пізніше трансфор-
мувавшись, набула усталеного значення – “тво-
рчість поета”, “творче натхнення” [14, т. 4, 
с. 822]. Використовуючи міфонім Муза в пере-
носно-метафоричному плані, митець прощаєть-
ся з нею як з уособленням кохання: Farewell, 
my young Muse! // since we now can ne’er meet 
[17, с. 94] (Farewell to the Muse); то вибачається 
за невдалу строфу: Parcon my Muse, who apt to 
prate is, // And take my rhyme – because ’tis 
“gratis” [17, с. 136] (Farewell to Malta); то обу-
рено говорить про пожежу, що знищує не тіль-
ки театр, але й саме мистецтво, що уособлює в 
собі Муза: As glared the volumed blaze, and 
ghastly shone // The skies, with lightnings awful as 
their own, // Till blackening ashes and the lonely 
wall // Usurped the Muse’s realm, and marked her 
fall [17, с. 145] (Address, Spoken at the Opening 
of Drury-Lane Theatre); а також ототожнює її з 
певним мистецтвом: Ye Bards! to whom the 
Drama’s Muse is dear, // He was your Master – 
emulate him here! [17, с. 235] (Monody on the 
Death of the Right Hon. R. B. Sheri). Отже, кон-
цепт Муза  має різноплановий  діапазон відтін-
ків свого значення, актуалізує драматично-
експресивний, виразовий стилістичний аспект в 
багатовимірному поетичному світі митця. 

Як зазначає Ю. О. Карпенко, „Міфологічність 
імен переважно залишається їх поетичним орео-
лом, а за змістом вони називають – у гармонії зі 
своїм міфологічним наповненням – речі сучасні, 
потрібні поетові в даному творі” [7, с. 97], що й 
фіксуємо в поезії “The Irish Avatar” пор.: With the 
skill of an Orpheus to soften the brute; // With the 
fire of Prometheus to kindle mankind; // Even 
Tyranny, listening, sate melted or mute, And 
Corruption shrunk scorched from the glance of his 
mind [17, с. 263]. Трагічна доля Ірландії навіяла 
Байрону  тему його „Ірландської Аватари”. В за-
головку-перифразі The Irish Avator поет викори-
стовує міфонім Avator (у давньоіндійській міфо-
логії означає божество, яке зійшло з небес в об-
разі людини для “врятування світу” [11, т. 1, 
с. 24]) іронічно, маючи на увазі короля Георга IV 
(часи правління 1820-1830) – „божество”, який 
постав перед Ірландією в своєму „земному” вті-
ленні. Приводом до створення поеми є урочис-
тий прийом, виявлений ірландцями новому анг-
лійському королю Георгу IV (“The Fourth of the 
fools and oppressors called “George”” [17, с. 265]). 
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Дж. Байрон осуджує ірландців, що ті примири-
лись зі своєю долею і нагадує про подвиги леге-
ндарних ірландських предків, які боролися за 
свободу країни [1, с. 231]. 

Вірш “Written After Swimming From Sestos to 
Abydos”, що є своєрідним переспівом поетом 
відомого давньогрецького міфу про Леандра, 
який мешкав на азіатському березі Гелліспонт 
(сучасна назва Дарданелли) в Абідосі.  Згідно з 
міфом, він перепливав затоку, щоб побачитися 
зі своєю коханою Герою, жрицею храму Афро-
діти в Сестосі. Зазвичай він плив на вогонь, 
який запалювала Геро, але одного разу вогонь 
згас, і Леандр, збившись з шляху, загинув  [11, 
т. 2, с. 295]: If, in the month of dark December, // 
Leander who was nightly wont // (What maid will 
not the tale remember?) // To cross thy stream, 
broad Hellespont! If, when the wintry tempest 
roared, // He sped to Hero nothing loth, // and thus 
of old thy current poured, // Fair Venus! how I pity 
both! [17, с. 126]. Приводом до створення цього 
твору Дж. Байроном послужило бажання авто-
ра повторити подвиг міфічного героя, але за-
знавши поразки, іронічно зазначає: For me, 
degenerate modern wretch, …// My dripping limb I 
faintly stretch, // And think I’ve done a feat to-
day… // He lost his labor, I my jest: // For he was 
drowned, and I’ve the ague [17, с. 127]. 

Дж. Байрон активно використовує міфологі-
чну онімію в складі перифрастичних зворотів. 
Як відомо, перифраза – „мовний зворот, який 
вживається замість звичайної назви певного 
об’єкта і полягає в різних формах опису його 
істотних і характерних ознак” [8, с. 546]. Ви-
ступаючи як прикладка до слова, замінюючи 
або дублюючи його, перифраза надає образну 
характеристику або оцінку предмета, особи, дії, 
вносить у мовлення поетичність, урочистість, 
іноді іронію [9, с. 79], пор.: At this lone hours the 
Paphian boy, // Descending from the realms of joy, 
// Quick to my gate directs his course, // And 
knocks with all his little force [17, с. 33] (From 
Anacreon). Відтопонімічний прикметник 
Paphian – “пафійський” від древнього міста 
Paphos на південно-західному узбережжі ост-
рова Кіпр, де розташований храм Афродіти. За 
однією з версій Афродіта мала сина, бога ко-
хання Ерота (Купідона) [11, т. 2, с. 668]. Отже, 
в даному контексті перифраза Paphian boy за-
мінює цей давньогрецький міфонім, що відпо-
відає дещо романтично-сатиричному забарв-
ленню поезії. 

Ліричний вірш „Stanzas Composed During a 
Thunderstorm” присвячений прощанню поета з 

місіс Спенсер Сміт, з якою він познайомився на 
острові Мальта [3, с. 467]. У даному випадку 
перифраза Calypso’s isles, що виражена древ-
ньогрецьким міфонімом Каліпсо (могутня чарі-
вниця, яка сім довгих років не відпускала зі 
своїх володінь Одіссея, але не змогла змусити 
героя забути батьківщину [11, т. 1, с. 616]) від-
силає нас до реальної географічної назви 
Мальта й надає поезії інтимно-романтичного 
звучання: Then think upon Calypso’s isles, // 
Endeared by days gone by; // To others give a 
thousand smiles, // To me a single sigh [17, с. 120]. 

Подібну ситуацію, де міфологічною назвою 
позначається топонім, фіксуємо в творі „The 
Destruction of Sennacherib”: And the widows of 
Ashur are loud in their wail, // And the idols are 
broke... [17, с. 191]). Дж. Байрон використовує 
міфонім Ашшур (бог війни, центральне божест-
во ассірійського пантеону [11, т. 1, с. 145]) в пе-
реносному сенсі, маючи на увазі саму Ассірію. 

Перифрастичне звертання my Psyche у вірші 
„Euthanasia” (з гр. – блаженна смерть) присвя-
чено, як вважають дослідники творчості 
Дж. Байрона, невідомої, яка померла в моло-
дому віці. У своїй творчості поет називає її 
умовно-грецьким ім’ям – Тирза [3, с. 472]. Пси-
хея – в грецькій міфології прекрасна молода ді-
вчина, що уособлює душу, дихання [11, т. 2, 
с. 345] в контексті поезії втілює образ прирече-
ної любові, що гине: Twere sweet, my Psyche! to 
the last // thy features still serene to see: // 
Forgetful of its struggles past, // E’en Pain itself 
should smile on thee  [17, с. 144]. 

Поетичною перифразою Cynthia’s noon ми-
тець позначає астронім Місяць, що є одним з 
атрибутів грецької богині полювання Артеміди 
(Діани) – одне з наймень якої – Кінтія походить 
від ороніма Кінт на острові Астерія (Делос), де 
вона народилася [11, т. 1, с. 109]: On many a 
lone and lovely night // It soothed to gaze upon the 
sky… // And oft I thought at Cynthia’s noon…// 
[17, с. 141] (One Struggle More, and I am Free). 

Таким чином, насичене використання міфо-
німів в поезіях Дж. Байрона набуває широкома-
сштабного плану. Створюючи яскравий образ-
ний контекст, міфологічна онімія випромінює у 
митця своїм неповторним різнобарв’ям, сприяє 
втіленню певного авторського задуму в кожній 
окремій поезії, слугує додатковим джерелом 
емоційності, виразності, виступає особливим 
ємним та лаконічним мовностилістичним засо-
бом, що миттєво  зміщує часові шари й реалізує 
художньо-естетичну вагомість поетичних тво-
рів митця-новатора. 
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THE PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF MYTHONYMS  
IN THE POETICAL WORKS BY GEORGE G. BYRON 

The article deals with the artistic functions, frequency and the peculiarities of usage of such class of 
onomastic vocabulary as mythonyms. Creating bright, figurative context, mythological proper names 
convey the necessary plot lines which correspond to a certain creative poets’ intention in each given 
verse. Being additional source of emotionality and expressiveness mythonyms become peculiar capacious 
and laconic linguistic-stylistic device which realizes artistic-aesthetical substantiality of George Gordon 
Byron’s poetical works. 
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ТЕОРЕТИЧНА, ПРИКЛАДНА ОНОМАСТИКА Й ПРОБЛЕМИ 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ  

І СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТОПОНІМІВ 
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СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ОНОМАСТИЧНИЙ АТЛАС 
Пропонована стаття є оновленою і доповне-

ною версією роботи, що вийшла у 1996 році в 
міжнародному довіднику “Namenforschung. 
Name Studies. Les noms propres”, том 2 (видав-
ництво Walter de Gruyter, Берлін). 
Постановка цілей 
До найважливіших інтернаціональних лінг-

вістичних проектів належить Слов’янський 
ономастичний атлас (СОА), розробку якого бу-
ло зініційовано в 1958 році на ІV Міжнародно-
му конгресі славістів у Москві.  Разом зі 
Слов’янським мовним атласом, славістичними 
регіональними й етнографічними атласами за-
планований атлас назв є завданням, яке 
об’єднує групу дослідників для роботи над 
працею, що запропонує нові результати дослі-
дження назв – цього досі лише спорадично ви-
користовуваного джерела - не тільки слов’ян-
ській лінгвістиці (зокрема, лексикології, слово-
твору і фонології), а й археології, середньовіч-
ній історії, історичній географії та народознав-
ству. Впродовж останніх десятиліть з’явився 
ряд робіт з ономастичної географії як попере-
дніх студій для СОА, зокрема, з нагоди прове-
дення робочих конференцій зі слов’янської 
ономастики та міжнародних конгресів славістів 
з 1958 року.  
Головне завдання СОА полягає у відтворенні 

праслов’янської ономастичної спадщини з типо-
логічної точки зору, тобто продовженні типів на-
зв в окремих слов’янських мовах. Найважливі-
шою загальновизнаною передумовою [7] є відо-
браження топонімії в окремих слов’янських мо-
вах: ще Франц фон Міклосіх  [20] показав єдність 
масиву слов’янських імен. У 1934 році польський 
славіст Станіслав Роспонд представив на ІІ Між-
народному конгресі славістів проект СОА, вико-
навши чималу попередню роботу  [23, 24, 25]. У 
1958 р. було створено субкомісію для роботи над 
СОА, яку до 1973 р. очолював Владімір Смілау-
ер. З 1973 р. його на посаді голови замінив Рудо-
льф Шрамек (Брно), а секретарем стала Інґе Біли 

(Лейпциг). Спочатку лексичний склад 
слов’янської топонімії було викладено у довідни-
ку  [31], після нього з’явилися численні моногра-
фічні дослідження про окремі типи назв. Праця 
„Типи структур слов’янських назв населених 
пунктів” [11, 21] стала вихідною базою для роз-
робки СОА та підготовки картографування, що 
спочатку буде пробним варіантом. Перед цим 
С.Роспонд картографував деякі „макротипи” [26]. 
Частина проекту атласу слов’янських особо-

вих імен залишається тут поза увагою  [5, 6, 27, 
35]. 
Які класи імен повинні бути представлені в 

СОА? Досі головна увага спрямовувалася пере-
дусім на ойконіми, тоді як ороніми, гідроніми 
та антропоніми спершу залишалися поза СОА. 
Увага приділялася також гідронімії. При описі 
слов’янської гідронімії є, серед іншого, ком-
плекс питань, що пов’язаний з німецьким супе-
рстратом, зокрема, зі звичкою іменувати засно-
вані німцями поселення назвами струмків 
слов’янського походження (наприклад, Клауз-
ніц, Хемніц, Ольсніц). Підготовчі роботи вико-
нали Е.Ульбріхт для річкової системи тюрінзь-
кої Заале [32], Г.Вальтер для району Ерцґебірґе 
(Рудних гір) [34]. Особливо гостро відчувається 
відсутність дослідження збереженої і викорис-
товуваної ще до сьогодні верхньо- і нижньолу-
жицької гідронімії. Існує також ряд попередніх 
робіт для картографування старолужицьких на-
зв лісів, ойконімів та гідронімів, однак треба 
було б скласти перелік цих усіх досі відомих 
онімечених старолужицьких назв, що мало б 
велику користь і для укладання СОА. 
Картографування власних імен та прізвищ 

слов’янського походження  пов’язане, само со-
бою зрозуміло, з особливими проблемами, які 
описує у своїх дослідженнях лужицької ареаль-
ної антропоономастики Вальтер Венцель, укла-
дач відповідного атласу [35]. Що ж стосується 
старолужицького і старополабського мовних 
ареалів, то існує ряд попередніх робіт про назви 
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ландшафтів і народів, які дозволяють швидко 
зробити картографування і вказують на певні 
зв’язки з назвами населених пунктів та водойм. 
1.3. Важливе методологічне значення має 

точне розмежування  типів назв, які відображе-
ні в СОА й інших атласах окремих мов; це по-
няття визначається як з огляду на структуру 
морфем і словотворення, різноманітні зв’язки 
між морфемою і семантикою, так і лексичні ба-
зи. У СОА відображені як „великі”, так і „малі 
типи”, сукупність яких описана завдяки дослі-
дженням Владіміра Смілауера у чеському мов-
ному ареалі  [28, 29]. Особливо подальше чле-
нування „великих типів” на чисельно менш ре-
презентативні веде до важливих часткових ре-
зультатів, які, певна річ, є важливішими здебі-
льшого для окремих мовних атласів, ніж для 
СОА, але можуть стати вагомим внеском для 
характеристики географічних назв.  
Якомога повніше картографічне опрацюван-

ня типів назв у ареалах поширення мов показує 
нам, як правило, певні ареали, які зі свого боку 
ще позитивно чи негативно характеризуються 
іншими типами назв. Так отримуємо топонімі-
чні центральні (ядра) ландшафти, розвиток 
яких слід коментувати, інтерпретуючи зобра-
ження на картах. 
Дослідження зі слов’янської географії імен, 

що будуть представлені як в регіональних ви-
даннях атласів, так і в повному виданні СОА, 
пов’язані з вимогою створювати подальші лек-
сикони назв та типологічні монографії, що є 
необхідною передумовою, без якої не може бу-
ти укладений СОА. СОА дає уявлення про час-
тку окремих мовних зон (районів) та раніших 
племінних областей у певному типі імен, в той 
час як завершені та ще заплановані часткові 
(частинні) атласи та іменні атласи окремих мов 
чи територій є важливими підготовчими робо-
тами для майбутнього СОА. 
У сфері лінгвістики слід назвати утверджен-

ня структурного підходу всередині діахроніч-
ного та синхронічного дослідження (звукозамі-
на, типологія назв), а також успішні досягнення 
у виробленні теорії назв і теоретичне проник-
нення німецько-слов’янських зв’язків в імен-
ному матеріалі. Особливу увагу звернуто на 
ступеневе відношення між онімом та апеляти-
вом, розмежування видів назв та їх структурних 
особливостей та на роботу над ономастичною 
термінологією  [36]. 
До методу Слов’янського ономастичного 

атласу. 
Теоретичною базою для СОА є усвідомлен-

ня того, що ономастичний опис поряд з лінгвіс-
тичними критеріями неодмінно передбачає і 
врахування історії та географії. Теорія СОА по-
винна постійно враховувати корисні для себе 
нові наукові дані сучасної лінгвістики й надбу-
довувати на них, а як ономастична теорія вона, 
зі свого боку, збагачує загальну лінгвістичну 
теорію, до того ж має інтердисциплінарне 
спрямування. Практика СОА вимагає зівстав-
лення лінгвістичних карт з картографічними 
зображеннями георгафічних та історичних (зо-
крема, археологічних) фактів для того, щоб у 
міру можливого інтерпретувати ареали. Це 
означає, що необхідне поєднання цих компонен-
тів наразі можливе і перспективне передусім 
при дослідженні малих територій. Теоретичне 
поглиблення, так би мовити, ономастична ев-
ристика, приводить нас до основних питань 
слов’янського мовознавства: до проблеми від-
носної слов’янської прабатьківщини, пра-
слов’янської діалектології, а відтак до пробле-
ми реконструкції праслов’янських діалектів та 
їх перетворень, зумовлених міграцією пра-
слов’янських племен. Так наші частково схема-
тичні уявлення про праслов’янську мову та 
ранні стадії розвитку окремих слов’янських 
мов будуть значно модифіковані і змінені. 
Традиційний поділ слов’янських мов на три 

групи базується перш за все на фонологічних 
критеріях, які, однак, самі по собі ще не можуть 
бути вирішальними для класифікації. Географія 
певних суфіксів, наприклад, –itjo  по відношен-
ню до –ьci (пізніше –cy, –ce, –ince, –ovce та ін.) 
засвідчує неоднорідність трьох слов’янських 
мовних груп: у східнослов’янській групі –іči 
зустрічається не так уже й рідко, як це раніше 
припускали, також знаходимо імена на –cy (-
incy –ovcy), у польській мові в окремих випад-
ках зустрічається –cy, у словацькій мові часті-
ше –ce, у південно-слов’янських мовах подибу-
ємо обидва суфікси.  
Вартих уваги результатів досягаємо тоді, 

коли характеризуємо певний ареал за його ти-
пами: класичним прикладом цього методу для 
Богемії є праця Владіміра Смілауера «Osidleni 
Čech ve světle mistnich jmen»  [29]. Його діє-
вість підтвердив у своїй роботі також Юрґен 
Прінц для східнослов’янських ареалів поши-
рення імен  [22], давши частково відповіді на 
головні питання історії слов’янської мови. 
Прінц розробив 19 східнослов’янських ареалів 
імен, що характеризуються за певними типами 
назв. Центральним критерієм є назви на –gost 
та –l, наприклад, російське Доброгоща, Бе-
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ґомль. Додатково аналізувалися імена на –iči, -
су (Дмитровичі, Вашківці), -ес (Кременець), -
jane (Глиняне) і -ovik (В’язовик). Після цього 
здійснено мовно-історичну та ономастичну 
класифікацію ареалів за допомогою позитивної 
та негативної характеристик (наявність чи від-
сутність типу імені) з урахуванням субстратів. 
Прінц брав за основу ономастично-
археологічну базу, археологічні компоненти 
якої здобуто завдяки дослідженням російського 
археолога В.В.Сєдова [1]. Було взято до уваги 
також історію розселення: наприклад, врахова-
но дуже складну історію поселення на Волині 
(слов’янську експансію, виникнення і вплив 
Києва, напади татар, польські впливи, пізніше 
заселення та його відображення в топографії 
тощо). Український дослідник К.К.Цілуйко 
представив масштабний проект «Гідронімічно-
го атласу України»  [3], супроводжуваний чис-
ленними студіями, опублікованими у збірни-
ках. Однак сама праця і досі ще не опублікова-
на.  
Цей метод має велике значення і для дослі-

дження колишніх територій, заселених свого 
часу слов’янами у зараз неслов’янських краї-
нах.   
Два суплементарні підходи: типологія і 

ареал. 
Підготовчі ономастично-географічні студії 

розвиваються загалом у двох напрямках. Пер-
ший, типологічно-структурний, означає карто-
графування певного типу назв, тобто структу-
ру, що часто повторюється, як, наприклад, пат-
ронімічні ойконіми типу Домаславичі – «люди 
Домаслава» (двочленне слов’янське власне 
ім’я) чи присвійні назви Хотебуш чи Радогощ, 
похідні від імен Хотебуд, Радогост (утворені за 
допомогою присвійного суфікса –j). У цьому 
випадку говорять про «макротипи» [24]. Можна 
картографувати їх територіальну розповсю-
дженість як для слов’янських мов загалом, так і 
для окремо взятої мови, причому загально-
слов’янське розповсюдження можливо встано-
вити тільки після досліджень кожної мови зок-
рема. Тому постає потреба створення атласів 
назв для окремих мов. Заплановано, наприклад, 
такий атлас для польської [7], старолужицької, 
верхньо- та нижньолужицької та інших 
слов’янських мов, для чеської у Богемії він уже 
існує [30].  Макротипологічний підхід фавори-
зує Роспонд у своєму пробному атласі [24], не 
використовуючи його, однак, послідовно,  оскі-
льки бракувало (і бракує досі) попередніх до-
сліджень окремих мов, а відтак карти були не-

повними. У такий спосіб було виділено декіль-
ка макротипів, зокрема, патронімічні ойконіми 
з праслов’янським суфіксом ٭-itjo, які Роспонд 
дослідив спеціально для південнослов’янських 
територій й уклав нові сумарні карти  [23]. Ти-
пологічний підхід, в основі якого лежить відне-
давна словотворча і номінаційна модель  [15], 
може, швидше за все, застосовуватися лише як 
синтез результатів вивчення невеликих облас-
тей. Такі дослідження або розчленовують мак-
ротипи з урахуванням так званих «малих типів» 
і описують у певних часткових областях, або 
розвиваються в іншому напрямку, який буде 
описано нижче. 
Ареальний підхід охоплює певну область, 

яка встановлюється за лінгвістичними чи істо-
рично-географічними критеріями (переважно 
вони обидва пов’язані між собою), наприклад, 
старий ландшафт, на якому відображаються 
тільки найбільш важливі і показові типи імен 
(включно також з особовими іменами, 
див. [34]). У такий спосіб зображається частина 
певного ландшафту, наприклад, у старолужи-
цькому мовному ареалі старих ландшафтів Ло-
ммацшер Пфлеґе (раніше Далемінце) чи Ельб-
ської котловини біля Дрездена-Пірни (раніше 
Нізане) [33, 12]. Подібно до цього Смілауер зо-
бражає у своєму Топонімічному атласі для Бо-
гемії поширення так званих «малих типів» [30]. 
Він усвідомив, що ці «малі типи» можуть при-
годитися для топонімічної характеристики 
окремих мовних ареалів набагато більше, ніж 
картографування так званих макротипів, що у 
своєму розвитку зазнавали іноді дуже супереч-
ливих процесів [28]. При цьому враховується 
повна структура топоніма: як його морфемати-
чна (тобто словотворча), так і лексична сторо-
ни. Якраз завдяки останній ономастика якнай-
тісніше пов’язана з історичною лексикологією, 
адже неможливо обійтися без лексичного, у біль-
шості випадків дуже давнього і цінного словес-
ного матеріалу, який «видобувається» із топо-
німів та антропонімів [11]. Важливі свідчення з 
топонімії можна отримати для пізно задокуме-
нтованих мовних станів (наприклад, старолу-
жицька, також словацька) [10, 17]. Дуже важ-
ливим є і поширення основних ойконімів (на-
приклад, рос. деревня і весь) , а також окремих 
апелятивів як польське zdrój – джерело.  
Ареал, про який ідеться, як об’єкт ономас-

тичного спостереження можна найкраще по-
значити поняттям топонімічного ландшафту-
ядра. Основними ознаками такого ландшафту, 
за Шрамеком, є:  
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1. Він утворений територією, на якій зу-
стрічаються лише давні і найдавніші типи імен, 
отже, вона є за поселенням та мовною культу-
рою архаїчною, тому може вважатися вихідним 
ландшафтом, тобто ядром. Прикладами таких 
ландшафтів є, наприклад, Богемія, Ломмацшер 
Пфлеґе в Саксонії та ін. Оскільки ядрові ланд-
шафти залежать від зовнішніх (географічних, 
історичних) умов, то вони не утворюють гео-
графічно цілісної картини. 
2. На цих ландшафтах сконцентрована 

помітно велика кількість типів назв однієї мо-
ви, хоча їх значимість у системі імен відповід-
ної мови є неоднаковою. Довкола ландшафту-
ядра формуються новіші ареали, які територіа-
льно також сягають середини основної терито-
рії, тоді як представники старих і найстаріших 
типів назв дуже зрідка проникають в окраїнні 
ландшафти, і такі факти потребують особливої 
інтерпретації. Частота відповідних типів назв 
висока, що є передумовою обґрунтованого кар-
тографування. Для нових номінаційних потреб 
система повинна використовувати подальші 
можливості, тобто розвивати нові типи назв. 
Проте неможливо встановити єдину пра-
слов’янську систему ландшафту-ядра, через що 
СОА не може дати чіткої відповіді на питання 
про локалізацію прабатьківщини слов’ян. 
Окремі слов’янські мови (наприклад, чеська) 
виявляють декілька ландшафтів - ядер. 
Перші спроби староландшафтних карт ство-

рено для ландшафтів Далемінце, Нізане та Се-
редньої Ельби. Отже, якщо на картах «макро- 
та мікротипів» прослідковується певний тип 
назв на певній території, переважно всередині 
окремої мови чи декількох мов, наприклад, в 
окремих західнослов’янських мовах, то топоні-
мічні старі ландшафти мають за вихідну точку 
географічні та історичні умови, наприклад, 
один район (Далемінце), прослідковують пред-
ставлені на цій території типи назв і намага-
ються встановити певну діахронічну послідов-
ність. Так, Ганс Вальтер встановив для старого 
ландшафту Далемінце, топонімію якого уза-
гальнено у великоландшафтному словнику  
назв, чотири часові зони заселення (А – 600-700 
рр. н.е., В – 700-929 рр. н.е., С – 929-1150 рр. 
н.е., D – після 1150 р. н.е.), а в них – десять ста-
рих головних центрів поселень [33]. У такий 
спосіб можуть синоптично бути виявлені окре-
мі старі центри поселень та зони заселення.  
Уже сьогодні можна вказати на висновки за-

гальнослов’янського та порівняльного дослі-
джень: у світлі слов’янської географії назв по-

рівняння між старими ландшафтами є можли-
вими і необхідними; всередині ландшафтів-
ядер певні топонімічні структури можуть мати 
різну значимість. Відповідні опорні моделі, які 
повинні задовільнити необхідність називання 
географічного об’єкта, можуть бути по-різному 
організовані. Ось приклад: з огляду на незначну 
кількість західнослов’янських назв для позна-
чення поселень за родом занять мешканців 
(пол. nazwy słuŜebne; [8, 19] на колишній тери-
торії слов’янських поселень у Німеччині роби-
мо висновок про відсутність відповідної феода-
льної організації таких поселень. У старолужи-
цькому і старополабському мовних ареалах 
розподіл праці, а відтак називання за певними 
видами діяльності, очевидно, не були звични-
ми. У той час як у чеській, словацькій і польсь-
кій мовах численні ойконіми утворилися з назв 
відповідних ремесел на -ar (чеське Štitary, сло-
вацьке Rybáre, польське Konary), -ač (словацьке 
Kováče), -nik (чеське Dvorniky, польське 
Łagewnieki та ін), то в старолужицькій і старо-
полабській мовах зустрічаються лише одиничні 
утворення такого типу, причому вони не зав-
жди можуть бути достеменно реконструйовані. 
У принципі, постає запитання, чи поселення за 
видами занять не називалися шляхом викорис-
тання інших словотворчих можливостей (на-
приклад, складений іменник Žornosěky), які не 
вказували винятково на розподіл праці, як 
іменники на -ar і –nik, при чому не обов’язково 
виникав самостійний тип назв за видом занять. 
Так, наприклад, можна припустити, що пери-
ферійне розташування цих територій на край-
ньому заході тодішнього слов’янського мовно-
го ареалу призвело до ретардації мовних про-
цесів і розвиток тут відбувався повільніше, так 
що одні й ті ж соціальні факти відображалися у 
різному мовному «темпі». В усякому випадку, 
слід неодмінно уникати поспішних і «прямолі-
нійних» висновків з топонімії стосовно соціа-
льних відносин. Про утворення самостійних 
типів свідчать назви Podgrodici (люди під фор-
тецею) Novosedlici (нові поселенці), що мають 
соціологічно-історичний зміст. 
СОА у сьогодні неслов’янському мовному 

ареалі. 
Дослідження для СОА на тих територіях, де 

масив слов’янських назв є субстратом (напри-
клад, в Німеччині, Австрії, Угорщині, Румунії, 
Албанії, Греції), покликані розв’язати особливі 
проблеми [13]. Реконструкція окремих типів 
назв та їх складових передбачає урахування 
етимології, яка, однак, веде до зовсім різних, 
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іноді важко поєднуваних, точок зору, що спри-
чинено і неоднозначним сприйняттям впливів 
субституції на передачу назв. За багатозначнос-
ті ономастичної назви слід відмовитися від 
включення її в карту, щоб звести до мінімуму 
суб’єктивний фактор. Дослідження слов’ян-
ського субстрату у названих країнах пов’язані 
зі специфічними проблемами, деталі яких нам 
часто відомі лише приблизно. Синхронічний 
опис дозволяє включити слов’янський субстрат 
до сукупності назв відповідної сучасної мови, 
наприклад, старолужицькі та старополабські 
елементи до масиву німецьких назв. Такі нау-
кові розвідки знаходять відображення у частко-
вих атласах, поки що не входять до загально-
слов’янського атласу і можуть бути враховані, 
наприклад, у коментарях. Для названих терито-
рій, за невеликим винятком, не існує середньо-
вічних писемних пам’яток, зв’язних текстів, 
тому онімічний матеріал має велику докумен-
таційну та інформаційну цінність, незважаючи 
на складну проблематику мовних контактів. 
Старолужицький мовний ареал у даний час 

скоротився до зовсім невеликих територій у ре-
гіонах Верхній і Нижній Лаузітц, рештки цієї 
мови знаходимо у лужицьких формах для по-
значення назв міст Будишін для Баутцена та 
Хосебуц для Коттбуса, ці пари назв використо-
вуються і в сучасній комунікації. У минулі сто-
ліття старолужицька територія була набагато 
більшою і простягалася на заході до річки Заа-
ле, а місцями й ще далі [10]. Подібна ситуація і 
зі старополабськими областями, залишки яких 
знаходяться у сьогоднішній федеральній землі 
Шлезвіґ-Гольштайн [18]. Ця ж проблематика 
стосується північно-східної Баварії, де також 
подибуємо слов’янські назви місцевостей, а та-
кож австрійських федеральних земель – Ниж-
ньої Австрії, Штірії, Каринтії, східної частини 
земель Верхня Австрія, Зальцбурґ і Бурґенланд. 
Німецько-слов’янська зона мовних контактів, 
що простягається від Балтійського моря до Ка-
ринтії, дає для західнослов’янських мов уніка-
льний матеріал, що своїми початками сягає у 8 
століття і має велике значення для давнішої іс-
торії слов’янських мов, наприклад, для оціню-
вання дублетів типу Darg- і Drag- для пра-
слов’янського ٭darg-, розвитку праслов’ян-
ських носових голосних ę та о, переходу в 
окремих мовах праслов’янського а в о та ін. 
Очевидно, що для реконструкції типів назв – 
головного завдання СОА – дані з цих територій 
мають важливе значення, ними не можна нех-
тувати. Передусім найдавніші типи назв та їх 

похідні, наприклад, утворення від типу 
Radogošč, Chotěbuź і від Kosobody, Žornosěky, 
можна аналізувати з урахуванням їх поширен-
ня. При цьому стає очевидним загально-
слов’янське переплетіння цих типів та їх фор-
мування на територіях західнослов’янських ді-
алектів.  
Утворення відповідних ареалів може дослі-

джуватися методом малих типів, обґрунтованим 
В.Сшілауером [28, 29]. Такі дослідження умож-
ливили створення окремих карт для географічно 
розмежованих територій, як, наприклад, старо-
лужицької та старополабської. Але в окремих 
випадках треба вирішити цілий ряд проблем, 
наприклад, розмежувати тип Radogošč – «місце 
Радогоста» від Radogosty як назви у множині, 
що є, так би мовити, попередником польських 
назв місцевостей, nazwy rodowe, які розвинулися 
тільки пізніше. У цьому проекті структурних 
типів слов’янських назв місцевостей [11] пере-
глядається інвентар старолужицьких і старопо-
лабських назв і встановлюється, які типи пред-
ставлені на цих територіях. Проблемою є необ-
хідне розмежування деапелятивних та деантро-
понімічних структур. Наприклад, чи походить 
назва Raguhn, яку можна вивести зі старолужи-
цького ٭Rogun-, від особового імені ٭Rogun чи 
від відповідного апелятиву ٭rogun? Чи 
утворення ٭Ni/٭Nekurim- [9, 4] походять від 
відповідного особового імені, яке, у свою чергу, 
має початком дієприкметник теперішнього часу 
пасивного стану ٭ne kuriti, а чи його слід 
розглядати як деапелятивне? Це питання, які 
повинні бути вирішені і на сучасних 
слов’янських територіях, передусім при 
лексикографічному викладенні матеріалу.  
У подібний спосіб слід підходити до про-

блем слов’янських топонімів в Угорщині, Ру-
мунії, Албанії, Греції та на новіших східно-
слов’янських територіях. Тут існує дуже мало 
попередніх досліджень, які вже враховують та-
кож цілі СОА. Натомість німецькі вчені вклю-
чили важливі питання СОА у свою сферу дія-
льності й постійно намагаються виділяти типи 
назв з опрацьовуваного матеріалу й зображати 
їх картографічно. Їм належить ряд праць з пи-
тань слов’янської географії імен, які служать 
підготовчим матеріалом для СОА [9, 14]. 
У сьогодні неслов’янських країнах карто-

графічні зображення для СОА мають передусім 
діахронічний (історичний) характер, тоді як кар-
ти у слов’янських країнах повинні укладатися 
як діахронічно, так і синхронічно, щоб таким 
чином формувалася повна картина типології 
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назв.  
Старолужицький топонімічний атлас. 
Розробити таку працю було запропоновано 

ще у 1964 році [9]. Особлива проблематика за-
вдання полягає у тому, що відповідна територія 
історично й географічно, а також у плані мов-
но-історичного становлення є гетерогенною. 
Концепція Старолужицького топонімічного ат-
ласу (СТА) базується, головним чином, на ком-
бінації різних підходів до картографічного зо-
браження топонімічних (а в широкому розу-
мінні також онімічних) фактів. Структурно-
типологічний підхід прослідковує розвиток по-
хідної морфеми від відповідного кореня назви, 
отже, з допомогою суфікса -ici або -ovici, з од-
ного боку, від повного імені (яке, у свою чергу, 
може мати різну структуру), наприклад, Do-
maslav + -ici, з іншого боку від апелятива, до 
якого переважно додається ще суфікс, напри-
клад, Podgrod-ici, Za-gor-ici (до слів grod, gora). 
Предметом картографування із застосуванням 
успішно практикованого Смілауером методу 
„малих типів” [28] є субструктури, причому для 
старолужицького мовного ареалу результатом є 
карти з не надто великою щільністю  позна-
чень, але їх дані є цікавими як в лінгвістичному 
аспекті, так і з огляду на історію заселень. Так, 
розпочато встановлення малих типів для старо-
лужицької території та дослідження їх поши-
рення. При цьому було встановлено і „семанти-
чні типи”, наприклад, апелятиви, які називають 
дерева (бук, дуб, тис та ін.) чи відносяться до 
лісівництва загалом (наприклад, корч, kolč, 
kyrč) і які за походженням містять суфікс -ov-, 
тобто не утворені, як більшість старолужиць-
ких ойконімів, з допомогою суфікса -ov- від 
особових назв. Зрозуміло, що такі дослідження 
збагачують наші знання про заселення лісових 
місцевостей слов’янськими поселенцями чи 
спільне освоєння земель німецькими та 
слов’янськими селянами. Для менших мовних 
ареалів, наприклад, окремих західнослов’ян-

ських мов, синоптичні карти є особливо підхо-
дящою базою для компаративного аналізу; на-
приклад, для поширеного у західнослов’ян-
ських мовах суфікса -ici, який рідше зустрічає-
мо у східно- та південнослов’янських мовах, 
тоді як назви на  -ce (-ovce, -ince та под.) поши-
рені передусім у південнослов’янських, хоча 
вони проникли також і на західно- і східно-
слов’янські території. У двомовних регіонах іс-
нують ще семантичні відповідники у відповід-
них мовах, як, наприклад, нім. Affalter (яблуня) 
і Gablenz (jabłoń) у західносаксонському діале-
кті. У будь-якому разі, рекомендовано розчле-
няти так звані «макротипи» (наприклад, -ici/-
ovici, -j-, ov-, -in, -ьn-, -jane, -ьsk- та ін.) на суб-
типи і перевіряти їх стосовно їхнього поширен-
ня. Отже, СТА повинен не тільки відповісти на 
запитання, які типи назв, успадковані з пра-
слов’янської мови, представлені в старолужи-
цькій, він міститиме також карти старих ланд-
шафтів.  
Для з’ясування звукового розвитку інтегро-

ваних топонімів було досліджено й картогра-
фовано певні явища, як, наприклад, утворення 
кінцевого елемента -itsch/-itzsch після сонорних 
в ойконімах як Delitzsch, Daumitsch, Panitzsch, 
Kieritzsch і подібних, та наголошування остан-
нього чи передостаннього складу в ойконімах 
типу Glesien, Greppin, Kanena, Liemehna та ін. 
Ці дослідження є доповненням до СТА. 
Для істориків і географів карти, що пропо-

нують синтез даних про історичний процес за-
селення (наприклад, карти старих ландшафтів 
та пізніше освоєні території) і старіші й новіші 
типи назв чи груп назв, становлять великий ін-
терес.  
Перші результати досліджень з’явилися у 

2000-2004 рр. під назвою «Атлас старолужиць-
ких типів ойконімів». Керівником цього проек-
ту Саксонської академії наук в Лейпцигу є Інґе 
Біли. 
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Ernst Eichler 
SLAVISCHE ONOMASTISCHE ATLAS 

Eines der wichtigsten onomastischen Projekte der slawischen Namenforschung ist der Slavische Onomasti-
sche Atlas (SOA). Auf dem IV. Internationalen Kongreß in Moskau 1958 wurde die Komission für slavische 
Onomastik beim Internationalen Slavistenkomitee gegründet. Vor allem in der damaligen ČSSR, in Polen und 
der ehemaligen DDR begann die Bearbeitung slavischer toponymischer Typen, vor allem im westslavischen 
Bereich. Das altsorbische Sprachgebiet wurde in einem besonderen „Atlas der altsorbischen Ortsnamentypen“ 
(2002) untersucht, weitere Forschungen sind in Vorbereitung. Dringend ist die Ausweitung auf das ukrainische 
Sprachgebiet mit seinen toponymischen Strukturen, wobei schon wichtige Vorarbeiten vorhanden sind.  Auf 
diese Weise kann stufenweise in den nächsten Jahren ein westlicher SOA entstehen, dessen Umriß im Vortrag 
skizziert und angeregt wurde.  
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РЕАЛЬНЕ ТА ІРРЕАЛЬНЕ ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ 
ЗМІСТУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ 

Власні назви (топоніми, антропоніми, оро-
німи, теоніми тощо) як компоненти фразеологі-
чних одиниць досліджувалися багатьма вчени-
ми в різних аспектах. Наприклад, Л.Скрипник 
спостерігала такі фразеологізми  з погляду ети-
мології, структури, класу онімів тощо [див.10], 
а В.Герасимчук аналізує т.зв. історичні фразео-
логізми, що репрезентують певну епоху та її 
власні імена, починаючи від язичницьких 
[див.4] і т. д. 

Імена власні у складі фразеологізмів, що, як 
правило, мають значення, яке не утворюється 
сумою значень компонентів, мають особливу 
“долю” через свою природу: вони називають 
єдиний у своєму роді предмет, тобто мають 
одиничне (і однинне) значення, генетично ней-
тральне, яке в суспільній практиці може набути 
оцінної функції, функції характеристики, що 
сформувалася в суспільстві. 

Звичайно, функціональні можливості фразе-
ологізмів залежать „від типу оточення і семан-
тичних властивостей тих мовних одиниць, які 
займають певну позицію в оточенні фразеоло-
гічної одиниці” [6, с.70], але фразеологізми з 
власними назвами, які широко відомі певному 
народові або й більшості людства, не вимага-
ють спеціального, узвичаєного оточення – їм 
потрібен рівень пізнання відповідної сфери ін-
телектуально-духовної минувшини, просто 
освітньої компетентності. Порівн.: нитка Аріа-
дни, ложе Прокрустове, труд Сізіфів, плани як 
у Наполенона, вогонь Прометеїв, мудрість Со-
ломонова, печать Каїнова, Іудині срібняки, ніч 
Вальпургієва, сади Семираміди і под. І не лише 
в т.зв. міжнародній фразеології, а загалом “у 
відономастичній фразеології при семантичній 
трансформації відбувається символізація влас-
них назв, яка вичерпує свої ономастичні функ-
ції, перестає бути вираженням абсолютної оди-
ничності”[7, с.21]. Порівн. ще: язик до Києва 
доведе; як Пилип з конопель (вискочив); як Та-
рас Бульба з Андрієм; як швед під Полтавою 
(пропав); як через Дніпро міст (“довгий“); як 
до Садгори дорога (“кривий“). Оніми у струк-
турі фразеологічної одиниці є логічно вмотиво-
ваними тоді, коли вони запозичені із біблійних, 

міфологічних оповідань, текстів художньої лі-
тератури чи історичних реалій. У такому разі 
власні назви набувають символьного характеру. 
Інформація, яка криється за назвою-символом, і 
визначає коло сполучуваності таких лексем: ла-
ври Герострата (11, с.322), стріла Купідона 
(11, с.698), як баба Параска та баба Палажка 
(11, с.22), навчав ще старий Сенека: від дурнів 
держися здалека (9, с.316). Н.Пасік доводить, 
що “на роль ономастичного компонента у фор-
муванні фразеологічного значення впливає ці-
лий ряд факторів: тип ономастичної основи 
(анторопонімічна, топонімічна, теонімічна, 
зоонімічна), реальність або ірреальність дено-
тата імені, рівень відомості власної назви та її 
денотата мовцям, частотність уживання оніма, 
симпатія або антипатія народу до нього, фоне-
тичний фактор, етимологія оніма, структурно-
організаційні характеристики власних назв 
(здатність римуватися, бути співзвучними зі 
словами-апелятивами), традиції, звичаї, зміни 
світогляду, прагнення до експресії”[7, с.30]. 

Кожен із цих переконливо визначених фак-
торів був і ще може бути об’єктом спеціального 
обстеження як за словниковими, так і за кон-
текстуальними фактами фразеовживань. Ми ж 
зосередимося на проблемі логічного й алогіч-
ного, реального й ірреального у структурі і зна-
ченні фразеологізмів з онімними компонента-
ми, зокрема іменами. 

В.Ужченко, посилаючись на “Основы сема-
сиологии” (1984) Б.Плотникова, пише, що 
“внутрішня форма, яку розуміють як зв’язок з 
дійсністю через мотивуючі ознаки, представле-
на в слові шляхом дериваційних зв’язків із мо-
тивуючим словом, а у фразеологізмі – через 
значення й структуру вільного словосполучен-
ня, багатослівного прототипу фраземи з різним 
ступенем стійкості”[2, с.25]. Якщо в структурі 
вільного словосполучення, яке є прототипом 
фразеологізму, наявна власна назва, то цілісне, 
узагальнене значення такого фразеологізму 
значною мірою залежить від історичної компе-
тентності мовця, а не від “знання життя”. “У 
складі фразеологічних зворотів власні імена за-
знають, – висловлює думку М.Алефіренко, – 
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глибоких семантичних перетворень. З одного 
боку, вони, володіючи певними системоутво-
рюючими властивостями, зумовлюють форму-
вання фразеологічного значення, з другого – 
самі знаходяться під впливом узагальнено-
цілісного значення. Через такий двоєдиний 
процес оніми як лексичні компоненти повністю 
не десемантизуються, тому що набувають осо-
бливої фраземоутворюючої значущості”[2, с.6]. 
Ми ж схильні вважати, що фразеологічно 
зв’язане значення власної назви, на відміну від 
її номінативного значення, не абстраговано пе-
реносне, як у компонентів-загальних назв, а 
експресивно-синонімічне, що ґрунтується на 
переході від назви предмета на його внутрішні 
властивості і ознаки. З цією думкою співзвучні 
спостереження Н.Пасік: “За своєю природою 
власна назва, на відміну від загальної, не здатна 
реалізувати функції характеристики. Але гене-
тично нейтральні оніми, значення основи та 
звукова форма яких не відтворюють особливос-
тей денотата, у контексті паремій часто стають 
асоціативними, злившись з образами, що стали 
соціальними типами”[8, с.21]. 

Об’єктом нашого дослідження теж були пе-
реважно паремії, рідше – власне фразеологізми, 
і зокрема ті, до складу яких входять оніми. Як 
з’ясувалося, такі компоненти з погляду синхро-
нії втратили співвіднесеність з конкретною 
особою, риси або вчинки якої метафоризували-
ся у фразеологічній структурі, або ж компонен-
ти не мали жодних реальних прототипів, а до-
биралися власне за технічними принципами. 
Так постало питання про логічність та алогіч-
ність, реальність та ірреальність значення фра-
зеологічних одиниць, що інакше ще кваліфіку-
ється як мотивованість/немотивованість фразе-
ологічного значення. 

Логічність фразеологічних одиниць зале-
жить від характеру семантичного зв’язку між 
компонентами фразеологічного виразу, збере-
ження валентності слова, правильного грамати-
чного оформлення, відповідності позначуваної 
ситуації реальній дійсності. 

Власні назви у фразеологізмах вживаються з 
різним ступенем логічності залучення такого 
компонента. Логічними є такі оніми, які у ме-
жах виразу мають смислове навантаження, то-
тожне їх семантиці в об’єктивній дійсності, і 
які виконують основну функцію власних назв – 
виокремлюють предмет чи істоту із ряду подіб-
них [5, с.216]. Порівн.: на безлюдді і Хома пан; 
видно Кулину, що хліб пекла, бо й ворота в ті-
сті [9, с.219]. 

“В основі семантики більшості фразеологіз-
мів лежить етимологічний елемент змісту, який 
є не що інше, як залишкове уявлення про будь-
який факт, явище, подію, ознаку” [1, с. 45]. То-
му при діахронічному розгляді фразеологізмів 
із власними назвами можна говорити про ціл-
ком логічне вживання онімів у їх структурі, 
оскільки за кожним із таких онімів найчастіше 
постає конкретна позначувана ними істота чи 
предмет. “У структурі фразеологічних одиниць 
детерміновані (пов’язані з одиничним денота-
том) оніми здатні втрачати зв’язок із конкрет-
ними об’єктами й розвивати конотативні зна-
чення апелятивного характеру, що свідчить про 
діахронічну еволюцію” [8, с.19]. Найчастіше і 
найвиразніше це прослідковується у фразеоло-
гізмах із антропонімічними компонентами: 
ім’я, наділене рисами певного свого носія, по-
чинає служити для узагальнення, типізації пев-
них явищ, рис, ознак. Втрачаючи зв’язок з де-
нотатом і функціонуючи цілком відокремлено і 
самостійно від нього, власна назва втрачає і 
свою логічну вмотивованість, яку мала в струк-
турі фразеологізму. Порівн.: Вертай, Грицю, бо 
в церкву заїхали (9, с.206); поволі, Іване, бо впа-
деш у корито (9, с.208); терпи, Іване, бо ти 
звик (9, с.209); видно ззаду, що Пархім 
(9, с.213); чи й Гапка люди? (9, с.218); з богом, 
Парасю, коли люди трапилися (9, с.221); хто 
про що, а я про Параску (9, с.221); Ядзя з пекла 
родом (9, с.223); та то горілка плаче, а не Йван 
(9, с.440). 

Крім того, вибір оніма для творення фразео-
логізму часто визначається його звуковим 
складом. Таке використання власних назв є 
алогічним, оскільки мотивується не семанти-
кою, а виключно формою слова. Найчастіше 
підбір антропоніма залежить від його здатності 
до римування: говорив Мирон рябої кобили сон 
(9, с.285); чудасія про Мусія (9, с.353); як Пав-
ло, так й весело (9, с.212); заплач, Матвійку, 
дам копійку (9, с.211); бери, Даниле, хоч тобі й 
не миле (9, с.207); без Гриця і вода не освя-
титься (9, с.206); казала Катруся – я до мами 
вернуся (9, с.219); нашій Горпині гарно і в хус-
тині (9, с.218); я до Олени, а вона до мене 
(9, с.220); то не Фекла, а справжнє пекло 
(9, с.222). 

При творенні фразеологізмів з іменними 
компонентами використовується й алітерація: 
Савці свита, бо на Савку шита (9, с.214); перед 
паном Федором розходився ходором (9, с.215); 
торохтить Солоха як діжка з горохом 
(9, с.222); шукає Хима Юхима, а Юхим біля неї 
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(9, с.223); враженна Ганна то в’яне, то гарна 
(9, с.218); говори до гори, пане Григоре, а гора 
таки дурна (9, с.285). Сучасний мовець уже не 
спроможний співвіднести зміст фразеологізму, 
його внутрішню форму з реальною особою і 
ситуацією, поведінку в якій узагальнено на ос-
нові переносного значення у фразеологізмі. 

Про відсутність зв’язку між онімом та по-
значуваним ним денотатом свідчать лексичні 
фразеологічні варіанти, де замість власного 
імені вживається загальна назва. Це ще раз до-
водить, що на сучасному етапі функціонування 
фразеологізмів імена у складі подібних стійких 
зворотів вживаються алогічно, не мають смис-
лового навантаження і не впливають на семан-
тику фразеологізму: Рада б Мар’яна (наша ма-
ма) вийти за пана, та пан не бере (9, с.75), па-
рочка – Мартин та Одарочка (баран да яроч-
ка) (9, с.77), Яка матка (мама), така й катка 
(ляля) (9, с.113), про тебе й Марина (кури) го-
ворили (9, с.288), Мудрий Іван (пан, лях) по 
шкоді: коні вкрали, тоді він стайню зачинив 
(9, с.329) та ін. 

Оніми у структурі фразеологічної одиниці є 
логічно вмотивованими тоді, коли вони запози-
чені із біблійних, міфологічних оповідань, тек-
стів художньої літератури чи історичних реа-
лій. У такому разі власні назви набувають сим-
вольного характеру. Інформація, яка криється 
за назвою-символом, і визначає коло сполучу-
ваності таких лексем: лаври Герострата 
(11, с.322), стріла Купідона (11, с.698), як баба 
Параска та баба Палажка (11, с.22), навчав ще 
старий Сенека: від дурнів держися здалека 
(9, с.316). 

В українській мові зафіксовано чимало фра-
зеологізмів, де функціонують назви великих рі-
чок, міст: (ніс той ніс, як через Дніпро міст 
(9, с.236); знай, почому у Костянтинові гребін-
ці (9, с.309); дурний і в Києві не купить розуму 
(9, с.341); дурень до Києва, дурень і з Києва 
(9, с.339); язик до Києва доведе, а в Києві заблу-
дить (9, с.246); язик до Києва доведе, але і до 
кия (9, с.246). Використання таких топонімів 
мотивується їх семантикою, а саме тією семою, 
що вказує на значення того чи іншого об’єкта у 
житті людей. 

Загалом топоніми у складі фразеологізмів 
вживаються логічніше, ніж антропоніми. Це 
пояснюється, очевидно, специфікою їх функці-
онування в реальному світі: кожен географіч-
ний об’єкт має свою назву, тоді як до називання 
великої кількості людей існує обмежена кіль-
кість імен, внаслідок чого певна закріпленість 

антропоніма за конкретним його носієм збері-
гається лише у випадку її фіксації у художніх, 
біблійних, історичних текстах. 

Логічність порушується і тоді, коли за до-
помогою фразеологічних одиниць із антропо-
німічними компонентами у мові й свідомості 
людини за цими відповідними іменами закріп-
люється сталий образ, який у дійсності не спів-
відноситься з рисами будь-якого іншого носія 
цього імені. Алогічним є використання таких 
фразеологізмів щодо людини з іншим іменем 
чи до узагальненого типу людей, нової ситуації. 
Порівн.: Велике свято, що Гриць у церкві – то 
велике свято, що в церкві Клим (13, с.264); не 
один Гаврилко, що в Полоцьку – не один піп з 
Богом (13, с.263); Марусю, по морозцю – з Бо-
гом, Парасю, коли люди трапляються 
(13, с.242); зібрав Бог пару – Карпа й Хвеську – 
добра пара: Гриць та Вавара (13, с.400). 

Логічність використання оніма у фразеологі-
змах  залежить від того, яку роль виконує влас-
на назва у тому чи іншому виразі: узагальнює, 
типізує, сприяє милозвучності чи ритміці, по-
стає символом тощо. 

Ніхто не заперечує, що „для того, щоб мов-
лення сприймалося як належне і було зрозумі-
лим, достатньо правильно побудувати вислов-
лювання згідно з мовними нормами” [5, с.411]. 
Проте бувають випадки, коли зміст вислову не 
відповідає ситуаційній дійсності. На думку 
вчених, „побудова в мовленні конструкцій, які 
не мають відповідності в об’єктивній дійсності, 
не є безплідною, марною роботою, а являє со-
бою надзвичайно важливу здатність мовлення 
до творення нової реальності” [5, с.413]. Дока-
зом цього є фразеологізми історико-культурної 
спадщини людства, що сформувалися за 
міфологічними або фольклорними (казковими) 
текстами і містять власні назви об’єктів і осіб, 
реальність яких не підтверджена (напр. 
українські: за царя Тимка, коли земля булла 
тонка; за царя Гороха, коли було землі троха; 
князь Борис все плуги ковав, та людям давав 
(13, с. 69)), або ж у фразеологізмі узагальнено 
подію, що була реальною, але її „розшифрува-
ти” за фразеологізмом може лише історик (зле, 
Романе, робиш, що литвином ореш: Великий 
князь Роман Ростиславович, звитяживши 
Литвинів 1173 р., впрягав бранців до плуга 
іними викорінював нові місця (13, с. 69); од Бо-
гдана до Івана не Було гетьмана: Богдан – 
Хмельницький, Іван – Мазепа. Перший гетьма-
нував 1648-1657 рр., а другий 1687-1709 рр. 
(13, с. 69)). 
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Специфічну функцію виконують власні на-
зви в каламбурах, де сам зміст ірреальний, а 
граматична побудова цілком реальна (тут 
спостерігаємо „розрив” необхідної двоєдиності 
предметної та понятійної логічності). Мабуть, 
не варто навіть діахронічно в каламбурах за 
компонентом-іменем вбачати якусь реальну 
особу, та все ж його поява у структурі такого 
вислову не випадкова і зумовлена не лише рит-
мотворчими можливостями, а й поширеністю 
на території чи в середовищі, де виникла ця 
стійка мовна одиниця. Напр.: Ти єму про Тара-
са, а він тобі півтораса; чи ти з-під Глухова? 
(„глухий”). „Помагай Біг, Гапко!” – „Огірки 

полю.” – „Боже поможи!” – „Ба, ще пуп’янки” 
(13, с. 382); „Хінцю, Хінцю! Прошу у дружки” 
(13, с. 560). 

Отже, у складі фразеологізмів зафіксовані як 
реальні, так і ірреальні власні назви. Вони дав-
но втратили співвідносність зі своїм первинним 
одиничним значенням і закріпилися як 
змістотворчий компонент фразеологічного зна-
чення, яке не мотивується в сучасній мові жод-
ним із структурних елементів зокрема. Цінність 
таких одиниць для сучасної мови в їх мораль-
но-етичному, художньо-естетичному та логіко-
практичному потенціалі. 
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REAL AND UNREAL AS MOTIVATIONAL COMPONENT OF IDIOMS WITH 

PROPER NAMES CONTENTS 
Idiomatically stipulated meaning of a proper name as opposed to its nominative meaning is not a ab-

stract figurative one as in other constituents – common noun components. It is expressive and evaluative 
that is based on transition from the name of an object to its inner properties and characteristics. This as-
pect is studied in Ukrainian and borrowed idioms. 
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НАСКІЛЬКИ ПРАВОМІРНИМ Є ПОНЯТТЯ „ТВОРЕННЯ 
ПРІЗВИЩ” ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІКИ 

Одне з центральних питань антропоніміки – 
„питання про шляхи формування, процес стабі-
лізації і остаточне формування прізвищ, зали-
шається дискусійним і остаточно не 
розв’язаним, – вважає дослідник української іс-
торичної антропонімії М. Худаш, – не тільки на 
рівні східнослов’янському, але і загально-
слов’янському” [10, с.63]. В українській мові, 
як і в багатьох інших мовах, прізвища належать 
до тієї категорії власних назв, які склалися при-
роднім шляхом. У чому полягає цей шлях і чи 
можна в такому випадку говорити про “творен-
ня прізвищ”? Як бачимо, питання це не вклю-
чене у перераховані вище. Чи його не існує вза-
галі, чи воно уже розв’язане у нашій мовознав-
чій науці? 

Оскільки в українській мові немає слів, спе-
ціально створених для того, щоб бути прізви-
щами, а самі лексеми, які уживаються як прі-
звища, „як слова формувалися протягом бага-
товікової історії” [12, с. 617], то під „творенням 
прізвищ” можна би розуміти  творення тих слів, 
які стали прізвищами. 

Про українські прізвища у тому терміноло-
гічному значенні, яке має поняття „прізвище” 
тепер, можна говорити лише „починаючи з 30-х 
років ХІХ ст.” [10, с.97]. А до того з найдавні-
ших часів, як свідчать писемні пам’ятки, в 
Україні, крім власного імені, для ідентифікації 
особи вживалися ще якісь додаткові іменуван-
ня. 

Т. Скуліна, аналізуючи другий компонент у 
давньоруських іменуваннях, пише, що уже у 
ХІ-ХІІІ ст. „формуються основи нинішньої ка-
тегорії прізвища” [13, с.132]. 

Функцію прізвища в українській актовій мо-
ві ХІУ-ХУ ст. виконували „патронімічні за фо-
рмою особові назви” та субстантивовані при-
свійні прикметники, які виступали „здебільшо-
го в сполученні з індивідуальними особовими 
назвами”, – вважає Л. Гумецька [3, с.23]. 

Протягом усього допрізвищевого періоду 
ідентифікація особи для усіх соціальних про-
шарків населення здійснювалась переважно за 
допомогою „двочленних іменувань”, в яких, 
крім власного імені, використовувались патро-

німічні та матронімічні назви (в т. ч. посесив-
ні), прізвиська (в т. ч. імена-прізвиська), назви 
за професією чи заняттям, назви за місцем по-
ходження або проживання і т. п. [10, с.119-131]. 
Ні функціонально, ні формально не відрізня-
ються від сучасних українських прізвищ додат-
кові до особового імені ідентифікаційні елеме-
нти у писемних пам’ятках ХУІІІ- поч. ХІХ ст., 
про що свідчить ряд досліджень з регіональної 
антропонімії, виконаних на матеріалах Йоси-
фінської і Францисканської метрик, “Ревизских 
сказок” та ін.  

А саме на цей період – кінець ХУІІІ - 
поч. ХІХ ст. учені відносять „процес станов-
лення українських прізвищ. Цьому сприяло за-
проваджене „на всій етнічній території України  
кодифіковане право” [10, с.76]. 

В українській науковій літературі з історич-
ної антропоніміки звертає на себе увагу факт 
відсутності відповідного терміна для  додатко-
вих до імені засобів ідентифікації особи. У 
працях, що стосуються давньої української ан-
тропонімії, другий, крім імені, компонент дво-
лексемної номінаційної формули переважно на-
зивається словом, що відповідає прямій функції 
цієї лексеми – патронім, прізвисько, відапеля-
тивна назва, назва за професією і т. ін.; по від-
ношенню до антропонімії пізнішого періоду 
використовуються узагальнюючі терміни на 
зразок „додаткове найменування” (детальніше 
див. 4, 11) чи навіть термін „прізвище”. 

Вивчення української історичної  антропо-
німії ХІУ-ХУІІІ ст. з усієї етнічної території 
України спонукало М. Худаша до пошуку від-
повідного терміна. Учений дає свою оцінку 
концепціям різних дослідників історичної ан-
тропонімії, визначає основні компоненти укра-
їнської антропонімійної системи, висвітлює рі-
зне розуміння ученими терміна „прізвище” та 
свій погляд на „еволюцію українських прі-
звищ”. Враховуючи, з одного боку,  прізвищеву 
функцію цих іменувань та їх формальну іден-
тичність з прізвищами, з іншого – особливості 
цих  антропонімів, їх нестабільний характер, 
неможливість визначити, чи це успадкована 
особова назва, чи апелятивне окреслення особи 
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або  актуальне іменування за батьком і т. п., 
М. Худаш запропонував умовно назвати ці іме-
нування „прізвищевими назвами, вкладаючи в 
цей термін поняття „іменування людини назва-
ми типу прізвище” і розглядаючи його як тим-
часовий і суто робочий” [10, с.100]. 

Цей термін підтримали ряд дослідників по 
відношенню до відповідних іменувань ХУІ ст. і 
навіть кінця ХУІІІ- поч. ХІХ ст. Та який би те-
рмін не використовувався для того другого 
компонента у дволексемній (абсолютно пере-
важаючій протягом усього допрізвищевого пе-
ріоду) формулі іменування в Україні, мусимо 
признати, що своєю функцією ці лексеми були 
близькими до сучасних прізвищ, а словотвір-
ною структурою абсолютно не відрізнялися від 
останніх. Враховуючи цей фактор, П. Чучка у 
вступній частині до „Історико-етимогічного 
словника прізвищ закарпатських українців” під 
загальним заголовком „Наукові засади пізнання 
прізвищ” виділяє пункти „Семантика прізвище-
вих назв та їх інформативність” та „Словотвір 
прізвищевих назв” [11, с.ХУІІІ, с.ХХІІІ]. Цим 
автор, очевидно, хотів показати, що прізвище  
це не тільки лінгвістичний, але й юридичний 
знак, а значить називати ці знаки прізвищами  
можна лише з першої половини ХІХ ст. 

Справді, прізвища стабілізувались і стали 
офіційно функціонувати лише завдяки право-
вим заходам початку ХІХ ст. Але кожна лексе-
ма, що нині є прізвищем, появлялась, формува-
лась і вживалась як додаткове найменування 
задовго до того часу і реально прізвищем стала 
уже тоді, коли почала використовуватись як 
спадкова незмінна назва. І якщо для усієї сис-
теми цей процес закінчився у ХІХ ст., то для 
певних конкретних прізвищ це могло статись 
набагато раніше, а для деяких це тривало ще 
протягом усього ХІХ ст. Кожна така лексема 
“пережила” акт перенесення з першого носія на 
наступного, тобто акт творення нової назви. 
Свідомо чи несвідомо учені, зокрема, 
М. Худаш, уникають поняття „творення прі-
звищ”, використовуючи по відношенню до прі-
звищ поняття формування, становлення, вини-
кнення, розвиток, еволюція. Засвідчуючи, що 
прізвищева назва і прізвище  і функціонально, і 
формально є тотожними лексемами, дослідники 
дають право думати і говорити, що або 1) усі 
прізвища утворились з прізвищевих назв, або 2) 
творення прізвищевих назв – це і є творення 
прізвищ.  Тому вважаємо, що поняття „творен-
ня прізвищ” має повне право на існування і ви-
користання в науковій літературі. Що під цим 

треба розуміти? Якщо мова йде про прізвища у 
період їх становлення – то під творенням прі-
звищ розуміємо процес деривації цих додатко-
вих іменувань з певних вихідних одиниць шля-
хом застосування певних правил [7, с.9]. Якщо 
ж мова йде про сучасні прізвища, то під їх тво-
ренням розуміємо результат деривації цих ан-
тропонімів, який можна пояснити за тими ж 
критеріями.   

Це значить, що дослідження деривації прі-
звищ передбачає як аналіз  “вихідних одиниць”, 
тобто лексичної бази прізвищ, так і аналіз 
принципів деривації, тобто встановлення спо-
собів, завдяки яким іменування стає спадковою 
назвою. Іншими словами, дослідження прізвищ 
полягає у тому, щоб встановити, від чого і як 
творилися ці антропоніми. Так чи інакше цих 
питань торкаються усі дослідники українських 
прізвищ, але розв’язуються вони не завжди по-
вно та однозначно. 

Перша проблема в основному вирішується 
під рубрикою „Семантика твірних основ”. До 
уваги береться переважно генетичний статус 
лексеми, закладеної у прізвищі: в основах прі-
звищ виділяються імена, апелятиви, топоніми. 
А це часто призводить до того, що не тільки 
прізвища на зразок Кравець чи Годованець, але 
й такі, як Вовк, Гостюк чи Решетило кваліфі-
куються як відапелятивні. Такий підхід до ана-
лізу прізвищевих основ можна зрозуміти, але 
не можна виправдати. Очевидно, що класифі-
кувати лексичну базу прізвищ за їх семантикою 
простіше, ніж за функцією, оскільки встанови-
ти функцію багатьох етимонів, що дали поча-
ток прізвищам, зараз важко, а то й неможливо. 

Якщо церковно-християнські імена, що ста-
ли лексичною базою прізвищ (як напр. Архипе-
нко, Архипів, Архипчук чи Романець, Романків) 
були, без сумніву, власними іменами батьків  
першоносіїв цих антропонімів, а першоносії та-
ких іменувань як  Решетар, Солтис, Запотіч-
ний, Подоляк, Слободян займалися відповідним 
ремеслом чи походили з певної місцевості, то 
яку функцію виконували іменування на зразок 
Береза, Вовк, Гошко, Журба, Краско, Мудрик, 
Третяк,  зараз можна тільки догадуватися. Од-
нак кваліфікувати такі прізвища як відапеляти-
вні не варто, оскільки навіть для першоносія 
такого іменування до його передачі у спадок це 
було прізвисько (індивідуальне або спадкове), 
тобто антропонім, власна назва, а не апелятив. 
Це могли бути індивідуальні прізвиська пер-
шоносіїв цих іменувань або ж спадкові неофі-
ційні наймення, що функціонували у побуті 
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українців  паралельно з християнськими імена-
ми.  

Саме функцію назви, а не семантику лексе-
ми, врахував М. Худаш, розробляючи класифі-
кацію українських прізвищевих назв, які він чі-
тко поділяє на власне антропонімні назви (від 
церковно-християнських імен, від власних 
імен-композитів праслов’янського походження, 
від генетично автохтонних власних імен-
прізвиськ і т. ін.), апелятивні назви (за професі-
єю, заняттям чи посадою; відтопонімні назви; 
відетнонімні назви і т.ін.) та апелятивно-
антропонімійні прізвищеві назви. Причиною 
виокремлення останньої групи є неможливість 
розмежування у багатьох випадках прізвиська і 
апелятивної характеристики особи [9, с.157-
159]. 

Труднощі у розмежуванні власне антропо-
німних і апелятивних іменувань можуть виник-
нути не тільки у випадку визначення функції 
назв такого типу, як Зубаль чи Кривий. Іноді те, 
що ми вважаємо ім’ям, чи те, що, здавалось би, 
повинно вказувати на реальну характеристику 
носія, могло бути прізвиськом. Щоб уникнути 
цих труднощів розмежування, дослідники ви-
ходять з ситуації по-різному. М. Бірила сучасні 
білоруські прізвища ділить за семантикою твір-
них основ на дві групи: утворені від християн-
ських особових імен і утворені від апелятивних 
імен-прізвиськ. У цьому поділі „загубилися” 
такі етимони прізвищ, які ведуть свій початок 
від слов’янських автохтонних відкомпозитних 
імен, а характеристика особи за її професійним 
заняттям, етнічною приналежністю, топографі-
чною ознакою кваліфікується як „ім’я-
прізвисько” [1, с.7-12]. 

Вважаючи „за зручніше говорити не про се-
мантику прізвищ, а лише про семантику прі-
звищевих назв”, П. Чучка поділяє останні на 
„прізвищеві назви, в яких закладені  імена, прі-
звищеві назви, побудовані на  апелятивах,  прі-
звищеві назви, мотивовані топонімами [11, 
с.ХХ]. Така кваліфікація лексичної бази прі-
звищевих назв (а вважай – і прізвищ) враховує 
генетичний статус етимона (ім’я, апелятив, то-
понім), а не його функцію на час творення прі-
звищевої назви. І тільки словникові статті пока-
зують, що лексичною базою прізвищ на зразок 
Вовк, Краско, Соколович були слов’янські ав-
тохтонні імена, а не безпосередньо апелятиви. 

В цілому усвідомлюючи і пояснюючи, що 
перехідним етапом від апелятива до прізвища 
було прізвисько, дослідники прізвищ нерідко 
оперують такими поняттями, як “прізвища, 

утворені  від дієслів та прикметників” [8, 
с.115], “прізвища, утворені за індивідуальними 
ознаками першоносіїв” [6, с.6]. Функціональ-
ний підхід до аналізу лексичної бази не дозво-
лив би  на такі визначення прізвищ. 

Прізвище, як спадкова власна назва, мусило 
творитися від іменування (антропонімного, 
апелятивного чи апелятивно-антропонімного) 
батька або матері. І, як показують усі дослідни-
ки української історичної антропонімії, цією 
базою, що дала початок спадковій назві, в пер-
шу чергу, було власне (хрещене) ім’я батька 
(для української антропонімії – етимологічно 
це церковно-християнське ім’я у будь-якому 
структурному варіанті ), рідше – матері, та у рід-
кісних випадках – слов’янське автохтонне або 
запозичене ім’я (переважно таке, що увійшло у 
наші церковні календарі). 

Але батько і мати першоносія прізвища ко-
ристувалися у побуті не тільки власними хрис-
тиянськими іменами, а й іншими іменуваннями 
(і часто не одним). Адже „починаючи з найдав-
ніших часів, система ідентифікації особи на 
Україні йде в напрямку продовження і розвитку 
давньоруських антропонімійних традицій.” І 
вже з ХІУ ст. усе населення, “крім власного 
імені, мало ще якісь додаткові іменування... В 
одних випадках це були нехрещені імена-
прізвиська, в інших – назви за професією або 
заняттям, назви за місцем походження або 
проживання і т. ін.” [10, с.104]. У складі жіно-
чого іменування часто виступав андронім, 
утворений від імені, прізвиська чи апелятивно-
го означення особи, при цьому відіменні анд-
роніми нерідко вживалися не паралельно з іме-
нем жінки, а замість нього. Відповідно, і усі ці 
додаткові наймення, як і власне ім’я, ставали 
мотивуючим словом для творення спадкової 
назви. 

Таким чином, функціональний підхід до 
аналізу прізвищевих основ дає підстави вважа-
ти, що лексичною базою українських прізвищ 
стали: 

1) власні імена (переважно церковно-
християнські православного календаря) та від-
іменні андроніми, оскільки вони в певний пері-
од виконували функцію імені; 

2) прізвиська спадкові (генетично 
слов’янські автохтонні відкомпозитні або від-
апелятивні імена) та індивідуальні; 

3) апелятивні означення особи (назви осіб за 
заняттям, професією, етнічною приналежністю, 
соціальним станом, відношеннями споріднено-
сті чи свояцтва, місцем походження чи прожи-
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вання, в тому числі і відойконімні прикметни-
ки. 

Іншими словами, прізвища за їх лексичною 
базою можна  поділяти на відіменні, відпрізви-
ськові та відапелятивні.  

Друга проблема аналізу творення прізвищ – 
визначення способів, завдяки яким названі ви-
ще іменування стали спадковими назвами. 

Кожне ім’я, яке зараз фіксуємо в основі 
будь-якого прізвища, кожен з додаткових до 
імені ідентифікаційних знаків мали свого пер-
шого носія. Одні з цих іменувань без змін пере-
давались у спадок, другі зникали, замінюючись 
іншими, треті видозмінювались у морфологіч-
ному та словотвірному планах. Нарешті у 
якійсь визначеній формі кожне з таких імену-
вань зупинило свій розвиток – стабілізувалось, 
і уже в такому вигляді передавалось наступним 
поколінням, поки не було документально зафі-
ксоване як прізвище. Таким чином, кожне іме-
нування, яке завдяки офіційному статусу стало 
прізвищем, у певний період пройшло стадію 
патронімізіції – вперше іменувало денотата за 
іменем, прізвиськом чи апелятивним означен-
ням батька або матері. Яким же способом дери-
вації додаткове наймення перейшло з першого 
носія на наступного? Ще на УІІ Всеукраїнської 
ономастичної конференції у Дніпропетровську 
в 1997 р. ми допускали можливим, що усі прі-
звища утворились семантичним способом з тих 
додаткових іменувань (патронімів, прізвиськ, 
апелятивних означень особи), які вживалися 
для ідентифікації особи поряд з іменем протя-
гом довгого часу неунормованості антропонім-
ної системи [2, с.25]. Подібну ідею висловлює 
П. Чучка у словнику прізвищ Закарпаття: „Як-
що ж виходити з постулату, за яким кожна прі-
звищева назва ще до надання їй статусу прі-
звища, була спадковим прізвиськом, то дове-
деться визнати, що всі прізвища виникли одним 
лише семантичним способом...” [11, с.ХХV]. 
Тобто, можна би констатувати, що завдяки пе-
вним правовим заходам у мові не появились  
нові лексеми, а старі набули нового значення, 
нової функції. Але при такому підході до про-
блеми деривації прізвищ втрачається сама суть 
прізвища як спадкової назви, як  такої одиниці 
мови (слова), що мовними факторами здатна 
виражати певні  ономастичні реалії (у нашому 
випадку – здатність бути спадковою назвою). 

Враховуючи, що основна ознака прізвища, 
як уже відзначалось, – це спадковість, і актом 
творення прізвища (актом прізвищевої номіна-
ції) стає акт переходу іменування (імені, прі-

звиська чи апелятивного означення особи) ба-
тька чи матері на нащадка з подальшим закріп-
ленням цього іменування на наступні поколін-
ня, то спосіб, за допомогою якого цей акт від-
бувався, кваліфікуємо як спосіб творення прі-
звища. Іншими словами, прізвищами стають 
фактично патроніми чи матроніми, а засоби, які 
сприяють вираженню патронімічності, вказу-
ють на спосіб творення спадкового антропоні-
ма. 

Очевидно, тепер, коли процес прізвищетво-
рення закінчився, визначити спосіб, яким тво-
рилось те чи інше прізвище, завдання не про-
сте. На жаль, у багатьох дослідженнях україн-
ських прізвищ (і сучасних, і періоду їх станов-
лення) у визначенні способів творення прізвищ 
нема одностайної думки. Зумовлено це як 
об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. 
До перших належать і поліфункціональність 
багатьох суфіксів, які входять у структуру прі-
звищ, і різні прояви омонімії лексичної бази 
прізвищ, і відсутність чітких термінологічних 
визначень антропонімних категорій; до других 
– не розрізнення різних рівнів деривації лексем, 
що стали прізвищами (деривація похідних апе-
лятивів, варіантів особових імен, творення ока-
зіональних прізвиськ кваліфікується іноді як 
творення прізвищ), змішування морфемної та 
словотвірної структури прізвищ. 

Ю. Редько, автор першої монографії про су-
часні українські прізвища,   за походженням, 
будовою і морфологічними ознаками поділяє 
українські прізвища  на дві групи: прізвища 
прикметникового і прізвища іменникового типу 
[6, с.81]. У першу групу вчений включає прі-
звища у формі членних та нечленних прикмет-
ників та дієприкметників і прізвища, утворені з 
присвійних прикметників. У творенні прізвищ 
іменникового типу дослідник виділяє шість 
способів, з яких лише лексико-семантичний і 
частково морфологічний мають пряме відно-
шення до прізвищевої деривації. В інших випа-
дках творення слів, що стали прізвищами, від-
булася на допрізвищевому рівні. 

Чіткого поділу білоруських прізвищ за сло-
вотвірною структурою дотримується М. Бірила, 
виділяючи дві групи: первинні прізвища, куди 
зараховуються як “безсуфіксні прізвища”, так і 
такі суфіксальні деривати, в яких суфікси “при-
єднуються  до основи на етапі утворення самих 
апелятивів та імен чи їх форм суб’єктивної оці-
нки” та вторинні, “утворені за допомогою спе-
ціальних суфіксів...”. Окремо учений виділяє 
складні прізвища [1, с.13]. 
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Аналіз історичного антропонімного матеріа-
лу (праці М. Худаша, Р. Керсти, І. Єфименко), 
комплексне опрацювання історичної та сучас-
ної антропонімії Закарпаття П. Чучкою, згаду-
вані уже дослідження регіональної антропонімії 
за Йосифінською і Францисканською метрика-
ми та іншими документами періоду становлен-
ня прізвищ, показують, що одні імена, прізви-
ська та апелятивні означення особи при пере-

ході з першого носія на наступного не змінили 
свого зовнішнього виду, своєї структури, інші 
набули певних суфіксів (патронімних, посесив-
них, деяких інших). Отже, творення спадкового 
іменування здійснювалось або семантичним 
способом (утворилося функціонально нове сло-
во без формальної зміни), або морфологічним 
(утворилося нове слово, оформлене певними 
суфіксами). 
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Hanna Buchko 
WIE BERECHTIGT IST DER BEGRIFF DIE BILDUNG  

DER FAMILIENNAMEN FÜR  DIE UKRAINISCHE NAMENKLUNDE 
Im Beitrag werden die Konzeptionen verschiedener Wissenschaftler analysiert, die mit der Entstehung 

und der Herausbildung ukrainischer Familiennamen verbunden sind.  Es werden auch die Funktionen der 
Lexemen bestimmt, welche zum Grundstein der ukrainischen Familiennamen wurden, sowie Art und 
Weise infolge dessen aus diesen Lexemen – Namen, Übernamen, appelaltivischen Personenbezeichnun-
gen – gegenwärtige Familiennamen gebildet worden sind. 

Schlüsselwörter: 
Name, Übername, appellativische Personenbezeichnung,  Bildung der Familiennamen. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  
ОНОМАСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Терміни, спеціальні слова (рідше словоспо-
лучення), є словесними позначеннями понять, 
які входять у систему понять окремої області 
професійних знань, і відповідно основним по-
нятійним елементом мови для спеціальної ме-
ти.  

Поява термінів у тій чи іншій галузі науки – 
це закріплення результатів вивчення, пізнання 
вченими певних явищ, реалій об’єктивної дійс-
ності, встановлення закономірностей їх розвит-
ку чи змін і т. ін. Терміни є своєрідним завер-
шальним етапом у пізнавальній діяльності вче-
них. Від інших лексем терміни різняться тим, 
що в межах свого термінного поля вони, як 
правило, є однозначними, а в межах різних по-
лів однойменні терміни маніфестуються як 
омоніми. Оскільки терміни творяться свідомо з 
використанням логіки мовних відношень і ло-
гічного поділу об’єкта дослідження, тому їх не-
рідко кваліфікують як штучно створений пласт 
лексики, кожна одиниця якого має певні обме-
ження щодо вживання та розвитку. “Штучність 
терміна як особливої лексичної одиниці під-
тримується його обов’язковим зв’язком з по-
няттям певної галузі науки і входженням його в 
термінологічне поле, в якому всі ці терміни цієї 
галузі (...) зв’язані між собою у строго терміно-
логічну систему [5, с. 8]. Такою є й ономастич-
на термінологія, що становить собою систему 
понять ономастики, закріплену у відповідному 
словесному вираженні. “Однією з основних 
особливостей термінів у кожній галузі науки, – 
писав І.Ковалик, – є те, що вся сукупність тер-
мінів повинна являти собою певну системну ці-
лісну єдність” [2, с.21]. Як справедливо ствер-
джує О. Ахманова, термінологія будь-якої галу-
зі науки, це „не просто список термінів, а сема-
сіологічне вираження певної системи понять, 
яка, в свою чергу, відображає відповідний нау-
ковий світогляд” [1, с.9]. Термiнологія є “за-
мкнутим словниковим контекстом, границі 
якого обумовлені певною соціальною організа-
цією дійсності [5, с.7].  

Про вагу термінології в розвитку національ-
ної науки й техніки може свідчити той факт, що 
після проголошення незалежності України в 

1990 р. серед першочергових заходів, які дове-
лося здійснювати молодій незалежній державі, 
було створення в 1992 р. Технічного комітету 
стандартизації науково-технічної термінології i 
з цією ж метою в 2000 р. було створено Україн-
ське термінологічне товариство.  

Українська наукова термінологія має давню 
історію, початки якої сягають другої половини 
ХУІІ – поч. ХУІІІ ст., тобто часу існування Ки-
єво-Могилянської академії, але лексикографіч-
не опрацювання  української наукової терміно-
логії припадає щойно на середину ХІХ ст., коли 
в Галичині з’являються  перші словники науко-
вих термінів, зокрема німецько-український 
словники правничо-політичної термінології 
Я.Головацького, Г.Шашкевича і Ю.Вислобо-
цького (1851 р.), а в 1852 р. з’явився “Словник 
ботанічних назв” І.Гавришкевича [7, с. 3]. 

Однак основною кузнею, де кувалася украї-
нська наукова термінологія, було Наукове то-
вариство ім. Т.Шевченка, яке видавало наукові 
праці з різних галузей знань. Члени цього То-
вариства співпрацювали й підтримували тісні 
наукові зв’язки з усіма науковими центрами і 
товариствами Європи й Америки. Саме завдяки 
ученим НТШ формування української наукової 
термінології здійснювалося на засадах європей-
ських традицій. Важливим стимулом для вироб-
лення термінної системи української мови у той 
час стало творення гімназійних підручників 
українською мовою, а створення наукової тер-
мінології української мови на території Східної 
України було спричинене аналогічно запрова-
дженням навчання рідною мовою в школах 
України після революційних подій в 1905 р. [7, 
с. 3].  

Найпотужнішим поштовхом до розбудови 
національної наукової термінології стало від-
родження Української держави після жовтнево-
го перевороту 1917 р. і створення Української 
Академії наук. Важливу роль відіграла тоді 
створена в 1921 р. при філологічно-історич-
ному відділі АН Орфографічно-термінологічна 
комісія, яка в 1921 р. об’єдналася з терміноло-
гічною комісією Наукового товариства, в ре-
зультаті цього на їх базі було засновано Інсти-
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тут української наукової мови [7, с.3]. Малочи-
сельними працівниками цього Інституту протя-
гом 1923-1930р. у неймовірно складних еконо-
мічних і суспільно-політичних умовах укладено 
й видано понад 20 термінологічних словників з 
різних ділянок науки, культури та виробництва.  

Після ліквідації на початку 30-х років ХХ ст. 
названого Інституту, а також фізичного зни-
щення найавторитетніших і найталановитіших 
його співробітників, робота над створенням і 
упорядкуванням власне української наукової 
термінології була зупинена на довгий час. З то-
го часу запроваджувалися терміни, що мусили 
бути однаковими з російськими або ж бути їх 
кальками. 

Проголошення незалежності України у 
1990 р. послужило новим вагомим поштовхом 
до розбудови та впорядкування  наукової тер-
мінології української мови. І як результат цього 
протягом десяти-п’ятнадцяти років у незалеж-
ній Україні з’явилися сотні різноманітних, у 
тому числі й термінологічних словників, однак 
досі в Україні немає словника української оно-
мастичної термінології. 

Ще в далекому 1966 р. В.Німчуком було 
опубліковано проект “Української ономастич-
ної термінології”, що став на сьогодні абсолют-
ним раритетом, практично недоступним для  
більшості молодих дослідників, які вивчають 
власні назви української мови, оскільки він був 
надрукований у малотиражному виданні Інсти-
туту мовознавства АН України ім. О.Потебні 
“Повідомлення української ономастичної комі-
сії” (вип.1) тиражем у 300 примірників. На той 
час це був єдиний друкований орган з проблем 
ономастики в колишньому “Союзі”, і тому сьо-
годні бібліотеки лише небагатьох вишів Украї-
ни та міські бібліотеки можуть похвалитися по-
вним комплектом випусків (вип. 1-15) цього 
видання. У надрукованому ученим Проекті на-
раховувалося приблизно 100 українських оно-
мастичних термінів, що були відповідниками 
до загальнослов’янської ономастичної терміно-
логії, запропонованої видатним чеським онома-
стом Я.Свободою [8]. Через два роки у “Повід-
омленнях...” Української ономастичної комісії 
[вип.7, 1968 р.] В.Німчук пропонує “Зміни й 
доповнення в списку ономастичних термінів” 
(с.60-64), де подано 15 нових термінів і до при-
близно 20 репрезентованих раніше термінів у 
Проекті запропоновані доповнення. Не всі тер-
міни, що включені до Проекту і доповнень, од-
наково активно почали використовуватися в 
українській ономастиці. Наприклад, практично 

в жодному з досліджень, присвяченому ви-
вченню української антропонімії, нами не ви-
явлено використання терміна “алегрові форми 
імен” – “форми, що виникають внаслідок 
швидкого мовлення”(Ксана <Оксана), деглю-
тинація (=декомпозиція), простеза (=аглюти-
нація) та ін.  

За сорок років від часу опублікування на-
званого Проекту і доповнень українська онома-
стика досягла значних успіхів: опубліковано 
десятки монографій та колективних праць, а ще 
тисячі статей, присвячених найрізноманітні-
шим теоретичним і практичним питанням укра-
їнської та слов’янської ономастики. За цей пе-
ріод в українській та слов’янській ономастиці 
з’явилося значне число нових понять, на позна-
чення яких створено нові терміни, що були від-
сутні у Проекті. Крім цього, частина вживаних 
тоді термінів сьогодні використовується з ін-
шим значенням. Наприклад, термін ономасти-
ка, який ще в далекому 1906  р. І.Франко вжи-
вав у значенні “наука про власні назви” ( див. 
“Причинки до української ономастики”), украї-
нські та східнослов’янські ономасти у шістде-
сятих і пізніших десятиліттях ХХ ст. вживали зі 
значенням “власні особові назви” (=антропоні-
мія), а також “наука про власні особові назви” 
(=антропоніміка) [6, с.46-47]. Без сумніву, опу-
блікований В.Німчуком Проект української 
ономастичної термінології і доповнення до ньо-
го не можуть задовольнити потреб сучасних 
українських ономастів. 

У передмові до Проекту В.Німчук писав, що 
оскільки в Україні “широке і всебічне вивчення 
власних назв розпочалося порівняно недавно, 
авторам досліджень нерідко самотужки дово-
дилося створювати більш чи менш удалі оно-
мастичні терміни. Через те спостерігається пе-
вна неусталеність і розмаїтість термінів у пра-
цях українських ономастів”, а щойно від почат-
ку 60-х років ХХ ст. в українській ономастиці 
намітилася “тенденція до вживання найбільш 
виправданих і доцільних термінів, до уникання 
вживання одного і того ж терміну в різних зна-
ченнях або кількох термінів на позначення од-
ного і того ж явища” [3, с.25]. Сказане вище да-
ло вченому підстави говорити про невідклад-
ність упорядкування та уніфікацію термінології 
цієї галузі науки. На жаль, заклик вченого й до-
сі залишається до кінця не реалізованим. І тіль-
ки недавно мною і Н.Ткачовою укладено й під-
готовлено для ширшого обговорення словник 
української ономастичної термінології. 

Мета кожного термінологічного словника, у 
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тому числі й ономастичного, не лише тлума-
чення поданих у ньому термінів, але й помірна 
їх систематизація та уніфікація. Оскільки оно-
мастична термінологія становить собою систе-
му, яка повністю відповідає системі понять цієї 
науки, тому тлумачний словник ономастичних 
термінів української мови повинен дати загаль-
не уявлення про систему ономастичних понять, 
їх зміст, взаємовідношення та наукове осмис-
лення на сучасному етапі розвитку теоретичної 
та практичної ономастики.  

Стан наукової термінології будь-якої науки, 
в т.ч. й ономастики, залежить від різних чинни-
ків, передусім від активності вчених у розробці 
та дослідженні теоретичних і практичних пи-
тань конкретної ділянки науки. Поява термінів 
– це закріплення результатів вивчення, пізнан-
ня конкретних явищ, закономірностей їх розви-
тку, їх змін і т.п. Термінування понять, або 
термінотворення відбувається в різних мовах у 
різний час і залежить як від лінгвальних так і 
позалінгвальних чинників.  

Значний внесок у впорядкування та кодифі-
кацію системи українських ономастичних тер-
мінів здійснив свого часу І.Ковалик [2, с.20-27]. 
Учений чітко розмежував терміни антропоні-
міка –антропонім – антропонімія, гідроніміка 
– гідронім – гідронімія, топоніміка – топонім – 
топонімія і т.д. За рекомендацією дослідника 
українські ономасти почали вживати назви з 
фіналлю –(и)іка на означенням “наука, що ви-
вчає певний клас онімів”, а назви на –ія – на 
означення сукупності онімів певного класу. За-
вдяки рекомендаціям ученого українські оно-
масти віддавна чітко розмежовують терміни 
антропонімічний, антропонімний, антропоні-
мійний; топонімічний, топонімний, топонімій-
ний та ін. [2, с.24-25]. І все ж далеко не всі за-
пропоновані І.Коваликом терміни почали вико-
ристовувати українські ономасти. Такими ви-
явилися назви одиниць онімів різних класів: 
антропонема, гідронема, зоонема, ойконема, 
топонема і ін., а також прикметникові форми 
від таких назв одиниць на зразок: ойконема – 
ойконемний, зоонема – зоонемний і т.д. [2, с.24-
25]). Ономасти не скористалися також з пропо-
зиції дослідника ввести у наукову мову ономас-
тики поняття метаантропонім, метаантропо-
нема та под. І все ж за рекомендацією саме 
І.Ковалика українські дослідники почали вико-
ристовувати терміни онім, онімія (сукупність 
власних назв, онімів), а також відповідні похід-
ні від них – онімний, метаонім, метаонімний 
[2, с.26-27]. 

Укладаючи словник українсько ономастич-
ної термінології, ми прагнули внести в його ре-
єстр максимальну кількість термінів, які вико-
ристовуються в українській ономастичній літе-
ратурі. Здійснюючи тлумачення конкретних 
ономастичних одиниць, ми прагнули виробити 
свій спосіб подачі конкретних термінів, знайти 
найбільш прийнятне лексикографічне тракту-
вання існуючих взаємозв’язків між родово-
видовими поняттями та їх назвами. Тлумачення 
видових понять подаємо в словнику в одній 
статті з родовими поняттями, напр.:  

Антропонім...– антропонім індивідуаль-
ний – “вид антропоніма, будь-яка власна осо-
бова назва окремої особи” (Ганна, Петро, Кра-
вченко, Семенюк, Швець), пор. ще – антропо-
нім груповий – “іменування групи людей за 
спільним прізвищем (прізвиськом)”, напр.: Іва-
ненки, Клими; -антропонім літературний – 
“ім’я, прізвище людини, вжите у формі, що 
відповідає нормам літературної мови” (Антін / 
Антон, Григорій, Катерина), пор. ще  –
антропонім діалектний (Антох, Гринь, Кась-
ка) і ін. 

Основоположною вимогою, що ставиться до 
кожного термінологічного, в тому числі й оно-
мастичного, словника, є мінімалізація, уникан-
ня або навіть вилучення багатозначних термі-
нів. Намагаючись дотримуватись указаної ви-
моги, термін ономастика ми подаємо лише зі 
значенням “розділ мовознавства, що вивчає 
власні назви”, а для називання інших значень, з 
якими він уживався у різний час у минулому, 
наприклад: “сукупність власних назв”, “сукуп-
ність власних особових назв”, “наука про влас-
ні особові назви”, ми використовуємо відповід-
но сучасні терміни: онімія, антропонімія, ан-
тропоніміка. 

Намагаючись максимально повно подати у 
нашому словнику українську ономастичну тер-
мінологію, ми у той же час вимушені гранично 
лаконічно подавати тлумачення реєстрових 
слів. Якщо термін має два чи більше значень 
(що трапляється украй рідко), то кожне з них 
подається у цій же статті під різними номера-
ми. Дублети термінів подаються кожен на 
своєму місці з відсилкою “те саме, що”, напр.: 
Назвознавство, те саме що ономастика. Спів-
віднесені таким чином терміни можуть повніс-
тю або лише частково співпадати за значенням. 
Найкращим термінологічним словником є той, 
у якому дається широке тлумачення кожного 
поняття, вираженого реєстровим словом. Най-
повніше це реалізується у словниках енцикло-
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педичного типу та в словниках-довідниках.  
У реєстр пропонованого нами словника 

включено передусім ті українські ономастичні 
терміни, які стали загальновживаними, тобто 
витримали випробування часом. Критерії під-
бору термінів для термінологічного словника в 
значній мірі, як це прийнято в лексикографіч-
ній практиці, продиктовані науковим досвідом 
укладачів, використаними джерелами та довід-
ковими матеріалами. Джерелами нашого слов-
ника стала українська ономастична та довідко-
ва література. Список найважливішої сучасної 
наукової літератури з ономастики, а також до-
відників додається в кінці словника. 

Хоча в науці віддавна задекларовано, що ос-
нову кожної природно створеної термінології, у 
тому числі й ономастичної, повинна становити 
власне лексика національної мови, однак ваго-
ме місце в ній займають ті назви, етимони яких 
походять насамперед з грецької та дещо рідше з 
латинської мови. Це спричинене насамперед 
існуючою традицією, яка бере свій початок ще 
з періоду Відродження, коли більшість науко-
вих термінних систем у Європі створювалася 
на базі лексики грецької та латинської мов. І 
сьогодні учені з багатьох європейських країн, у 
тому числі й України, при творенні нових тер-
мінів теж намагаються використовувати лексе-
ми грецького чи латинського походження, щоб 
таким чином домогтися універсальності та од-
нозначності пропонованих термінів. У поглядах 
на наукову термінологію у мовознавстві в пев-
ний період активно пропагувався погляд на не-
обхідність створення інтернаціональної термі-
нології, при цьому цілеспрямована пропаганда 
відмови від “національно обмежених термінів” 
велася в колишньому “Союзі” насамперед сто-
совно тих мов, які не були державними; до них, 
як відомо, на жаль, належала й українська мова. 
Ми приєднуємося до думки тих учених, які не 
поділяють ідеї інтернаціоналізації будь-якої, в 
тому числі й ономастичної, термінології, оскі-
льки за видимістю рівноправності мов, наспра-
вді, ховається домінування якоїсь конкретної 
мови. 

Укладаючи словник української ономастич-
ної термінології, ми відмовилися від існуючої 
практики (див. Н.Подольская “Словарь русской 
ономастической терминологии”, Москва, 1978) 
називати джерело першофіксації того чи іншо-
го терміна конкретним автором чи виданням. 
По-перше, нам не були доступні усі україномо-
вні публікації з української ономастики з другої 
пол. ХХ – поч. ХХІ ст.; по-друге, практично 

неможливо домогтися абсолютної надійності у 
точному встановленні першості вживання тим, 
а не іншим ученим конкретного терміна, адже 
воно може бути реалізоване не лише в друкова-
ній, але й рукописній праці чи навіть в усній 
формі (у виступі на конференції). Нам відомі 
факти, що окремі російські дослідники мали з 
цього приводу певні претензії до укладача на-
званого вище словника російської ономастич-
ної термінології. 

Оскільки ономастика – це лінгвістична нау-
ка, то логічно очікувати, що загальнолінгвісти-
чні термінологічні словники включають всю 
мовознавчу термінологію, в тому числі й оно-
мастичну. Однак лінгвістичні словники дуже 
скупо реєструють ономастичну термінологію. 
Так, перший український “Словник лінгвістич-
них термінів” (Київ, 1957 р.) Є.Кротевича і 
Н.Родзевич фіксує лише один власне ономас-
тичний термін топоніміка зі значенням: 
“1. Розділ лексикології, в якому вивчаються 
географічні назви, їх утворення та етимологія. 
2. Сукупність географічних назв”. Тут же авто-
ри словника стверджують, що в “другому зна-
ченні вживається також термін топонімія 
(с.197). В аналогічному термінологічному сло-
внику Д.Ганича й І.Олійника (Київ, 1985 р.), що 
з’явився друком майже 30 років після словника 
Є.Кротевича, вже нараховується більше 20 
ономастичних термінів, однак і тут вони подані 
не завжди систематично. Наприклад, у реєстр 
цього словника включено рідковживаний і не 
цілком вдалий термін макротопонім, але в 
ньому немає загальновживаного терміна мік-
ротопонім. Таку ж кількість ономастичних те-
рмінів запрезентовано і в “Короткому тлумач-
ному словнику лінгвістичних термінів“ 
С.Єрмоленко, С.Бибик, О.Тодор (Київ, 2001). 
Зрозуміло, що така мізерна кількість ономасти-
чних термінів у названих словниках лінгвістич-
ної термінології не може забезпечити навіть за-
гальне уявлення про ономастику як окрему лін-
гвістичну дисципліну зі своїм об’єктом дослі-
дження, відмінними від апелятивів принципами 
номінації та деривації, відмінними критеріями 
встановлення етимології та ін. Слід окремо під-
креслити той факт, що об’єкт ономастики – 
оніми, на відміну від загальних назв, фактично 
є асемантичними. Усе сказане вище спричини-
лося до виокремлення ономастики в окрему на-
уку зі своєю власною науковою термінологією.  

Укладений нами словник української онома-
стичної термінології містить понад 2000 реєст-
рових слів, що в двадцять разів більше від того, 
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що було колись запропоновано українським 
ономастам. І все ж у ньому не завжди подані всі 
ті терміни, які можна виявити в україномовній 
ономастичній літературі. Адже жоден терміно-
логічний словник не може містити усіх нових 
термінів, які постійно з’являються і починають 
функціонувати, але не стали ще загальноприй-
нятими. Наприклад, представники Донецької 
ономастичної школи, заснованої 
проф. Є. Отіним, свого часу запропонували і 
досі послуговуються терміном поетонім на 
означення сукупності оніма, який використову-
ється в художній літературі. Представник Зака-
рпатської ономастичної школи Л.Белей для на-
зивання цього ж поняття пропонує термін літе-
ратурно-художній онім. І хоча другий термін 
виражений словосполученням, що робить його 
менш привабливим і придатним для творення 
від нього дериватів, проте він точніше виражає 
сутність поняття, бо об’єднує всі власні назви, 
які вживаються в художніх творах різних жан-
рів, а не тільки в поезії. Відомо, що в поезії 
оніми використовуються вкрай рідко. Зрозумі-
ло, це не стосується романів у віршах, віршова-
них повістей чи п’єс. Навіть якщо ми абстрагу-
ємося від поезії як жанру, то далеко не кожну 
власну назву, зафіксовану у художній літерату-
рі, можна назвати поетонімом. В укладеному 
нами словнику подано обидва терміни, сподіва-
ємося, що час реально визначить придатність 
кожного з них.  

Ономастика, як і кожна галузь науки, розви-
вається, а тому її терміносистема поступово 
вдосконалюється, доповнюється новими назва-
ми на позначення виявлених конкретних по-
нять, явищ або ж відповідних напрямків науки, 
напр.: когнітивна ономастика, венусонім, мар-
сіонім і под. Нові терміни можуть бути вклю-
чені до реєстру термінологічного словника, 
якщо ними послуговуються не лише автори цих 
термінів, але й інші дослідники.  

У нашому словнику ми пропонуємо також 
ряд уточнень до широко вживаних раніше тер-
мінів. Наприклад, замість термінів патроніміч-
ний топонім, патронімічний ойконім, патроні-
мічний мікротопонім та ін. ми пропонуємо 
вживати терміни відпатронімний топонім, від-
повідно – ойконім і -мікротопонім, тому що 
патронімічними ( точніше патронімними ) мо-
жуть бути лише назви людей, яких іменують за 
їх батьками (патронім від гр. pathér, patrós - ба-
тько, або ж лат. patronus - захисник, покрови-
тель і гр. onoma, onyma – ім’я, назва), а не назви 
географічних об’єктів. Назви поселень на –ичі, 

-івці, -инці на зразок Вишатичі, Дережичі; Бо-
ришківці, Немиринці і ін. є відпатронімними і 
походять від однойменних патронімів (назв 
жителів цих поселень): вишатичі – люди Ви-
шати, дережичі – люди Дереги, боришківці – 
люди Боришка, немиринці – люди Немири і т.д.. 
Власне жителі новозаснованого поселення спе-
ршу іменувалися за іменем їх патрона, а потім 
найменування їх (жителів) стало назвою того 
поселення, в якому вони жили.  

Неточними ми вважаємо також терміни ет-
нонімічні та родові назви поселень на зразок: 
Волохи, Москалі; Головлі Жигайли, Носалі, Яв-
тухи. Етнонімічними, точніше етнонімними 
(пор. етнонім – “назва племені, народності, на-
роду”) можуть бути лише назви людей, а не 
географічних об’єктів, тому замість цього тер-
міна ми пропонуємо термін відетнонімні назви 
поселень, напр.: Ляхи, Цигани, Ятвяги.  

Уточнення потребує й часто вживаний у на-
уковій ономастичній літературі термін родова 
назва поселення, який однозначно асоціюється 
з людським родом, родовими відносинами, що 
існували ще на ранній зорі цивілізації. Назви 
поселень цього типу уперше фіксуються у пи-
семних пам’ятках щойно в кінці ХІУ ст., тому й 
виникнення таких назв поселень теж, напевно, 
припадає тільки на ХІУ ст., тобто час, коли ро-
ди, родові відносини між людьми давно віді-
йшли в небуття. Оскільки засновниками таких 
поселень були окремі сім’ї, родини, тому за-
мість назви родові топоніми (ойконіми) ми 
пропонуємо термін відродинні назви. Адже такі 
назви, дійсно, мотивовані назвами родин, а не 
родів. Пропонована нами назва відродинні ой-
коніми виражає природу топонімів на –и/-і на 
зразок: Горигляди, Жабокруки, Коржі, Шапо-
вали і под. Як і відпатронімнні, так і відродинні 
ойконіми творилися від назв жителів поселень, 
що були первинними стосовно до назв посе-
лень.  

На завершення хочемо відзначити, що укра-
їнська як і слов’янська ономастична терміноло-
гія є відносно „молодою”. Такою зрештою є і 
сама ономастика, адже вона сформувалася по-
рівняно недавно – в середині ХХ ст. Якщо сьо-
годнішній розвиток окремих її розділів можна 
назвати динамічним, наприклад, літературної 
ономастики, ойконіміки, антропоніміки та ін., 
то вивчення ще цілого ряду інших класів оні-
мів, напр.: космонімів, хрематонімів, ергонімів, 
урбанонімів та ін. залишається в українській 
ономастиці в зародковому стані.  

Отже, питання впорядкування, систематиза-
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ції, нормалізації та кодифікації системи україн-
ської ономастичної термінології було і залиша-
ється однією з найважливіших проблем сучас-

ної української ономастики. Певним кроком до 
розв’язання цієї проблеми є видання словника 
української ономастичної термінології. 
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ПОХОДЖЕННЯ ТОПОНІМА “ПОНОРНИЦЯ” 
Топоніми, як відомо, мають у собі значну 

лінгво-історичну інформативність. В історичній 
ретроспективі, враховуючи численні, а інколи і 
значні як внутрішні, так і зовнішні міграції на-
селення, а то й цілих етносів, топоніми, завдяки 
своїй чіткій просторовій локалізації та “істори-
чній стійкості”, здатні надати досліднику ту ін-
формацію, яку неспроможні надати інші дже-
рела. Нерідко топонім втрачає своє суто лінгві-
стичне значення – стає історичним джерелом. 
Як зазначає Г. П. Смолицька, “окремий одинич-
ний топонім на певній території може мати екс-
тралінгвістичну характеристику (назва виникла 
в результаті переселення деякої групи лю-
дей…)” [17, c. 115]. Відтак слово, що лежить в 
основі такого топоніма, може бути відсутнім у 
словнику населення, що там проживає. До та-
ких “чужих” і незрозумілих для мови і топоні-
міки України загалом, і Чернігівщини зокрема, 
належить топонім “Понорниця” (“Ponornica”). 

Понорниця – селище міського типу Короп-
ського району Чернігівської області. Розташо-
вана на р. Багачка за 25 км від райцентру та 
51 км від залізничної станції Алтинівка [1, 
cт. 1036-1037; 6, c. 349; 22, c. 522; 23, c. 646]. 
Понорниця вперше згадується в джерелах під 
1619 р. [8, c. 252, 428] вже як “деревна пустка”. 
В другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. – сотенне мі-
стечко Чернігівського полку, до того ж – най-
численніша сотня полку. На гербі Понорниці 
було зображено золоте серце на червоному щи-
ті. Герб обрамлений золотим бароковим карту-
шем і увінчано лицарським шоломом із клей-
нодами – трьома страусовими перами [11, 
c. 37]. 

1782 р., з утворенням намісництв, Понорни-
ця увійшла до складу Новгород-Сіверського. 
Того ж року за указом Катерини ІІ вона отри-
мала статус міста. Проте вже 1839 р. була пере-
ведена в ранг села [7, c. 20]. З 1960 р. – селище 
міського типу. В грудні 1917 р. Понорниця бу-
ла окупована радянськими військами. Протягом 
1923–1963 рр. – райцентр [6, c. 349; 23, c. 646]. 

Протягом своєї історії Понорниця мала декі-
лька модифікацій своєї назви. В ХІХ ст. най-
більш уживаною була назва Понурнúця. На ду-
мку П. С. Кузьменка, первісна її назва була По-

нурнúці. Однак тоді була поширена і сучасна 
назва Понóрниця [7, c. 17]. 

Походження топоніма “Понорниця” народ-
ний переказ, записаний у тому ж ХІХ ст., 
пов’язує з поляком і відносить заснування са-
мого поселення Понорниця до часів перебуван-
ня Чернігово-Сіверщини у складі Речі Поспо-
литої. За цим переказом, на місці нинішньої 
Понорниці в ті часи був густий ліс, побитий 
ярами. В цьому лісі поселився якийсь поляк, 
який ні з ким не знався, був непривітним і від-
людькуватим. За понурий його вигляд (тримав 
похилену донизу голову) його прозвали пану-
ра1. Поляк той виявився пронирливим, лука-
вим, за що до першого прізвиська додали – ни-
цій. А з того ніби і пішло: панура – ницій [7, 
c. 18]. До сьогодні зберігся і інший народний 
переказ про походження назви “Понорниця”. 
Він пов’язується також з часами Речі Посполи-
тої. Цей переказ подібний до першого, топонім 
він пов’язує з прізвиськами польського пана 
Понури та дідичівни Ниці, які буцім-то мали 
свої володіння в Понорниці. Кожен з них воло-
дів своїм берегом річки Багачка, деякий час во-
ни ворогували, а потім побрались. З того і ви-
ник єдиний населений пункт зі спільною на-
звою антропонімічного походження Понор-
ниця. Однак ніде в джерелах того часу не зафік-
совано спільне володіння Понорницею двома 
чи більше власниками. 

Уже в ХІХ ст. була висловлена думка про 
“невдалість” віднесення походження назви і 
самого поселення до часів Речі Посполитої. Бу-
ла спроба пояснити топонім харектеристикою 
дикого гористого і лісистого місця. Появу на-
селення відносили далеко до часів входження 
Чернігівщини до складу Речі Посполитої [12, 
c. 114]. Однак, якщо заснування Понорниці дій-
сно припадає на допольські часи (як зазначало-
ся, перша згадка в джерелах сягає саме момен-
ту входження Чернігівщини до складу Речі По-
сполитої, 1619 р.), то в населенні наявна чітка 
перерва, адже станом на 1619 р. вона була пус-
ткою. В такому стані Понорниця проіснувала 
                                                 
1 Ма нісцевому діалекті панура – дикий кабан, що, 
проте, не зафіксовано Словником української мови. 
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до 1636–1638 рр. [8, c. 439], коли була повторно 
заселена, найімовірніше вихідцями з Правобе-
режної України, а також, враховуючи місцевий 
діалект – Білорусі. Найбільше ж змішаня різних 
діалектів відбулося найімовірніше в часи Хме-
льниччини, коли Понорниця стає сотенним міс-
течком, чому значною мірою сприяло її геогра-
фічне розташування. 

Відтак всі спроби пояснити назву зводились 
до пояснення терміна, передусім кореня понор, 
засобами української мови. 

Отже топонім Понорниця можна розглядати 
як топонім, утворений складанням двох основ 
понор+ниця, а також як топонім утворений су-
фіксальним способом (суфікс –иця) з основою 
понор2.  

Саме перший варіант представлений в усній 
народній традиції. В українській мові словами з 
основою понор є: понýра і понýрий (від нýрити) 
[4 c. 119; 16, c. 166]. В російській і білоруській 
мові це слово однозначно означає характерис-
тику людини, насамперед, за зовнішньою озна-
кою: понура людина означає людину з опуще-
ною вниз головою. Відповідно – похмурий, за-
смучений [15, c. 290; 21, c. 671]. Це слово має 
таке саме значеня і в українській мові [16, 
c. 166]. Проте в білоруській мові воно набуло 
ще і значення непривітний, суровий, відлюдьку-
ватий [21, c. 671]. Саме це значення і набуло 
поширення в народних переказах. Вплив біло-
руської мови наявний і в місцевій вимові топо-
німа Понорниця як Панурниця, Панорниця (пе-
рехід о в а). Подібною є і частина ниця (ниций), 
з коренем ниць, одним зі значень якого є схили-
вши, поникнувши, а також: низька душею лю-
дина; низькопоклонний підлесник [4, c. 92], що 
також відображено в етнографії. 

Однак, походження топоніма Понорниця 
можна пояснити і походженням від характерис-
тики місцевості. В українській мові слово 
понýрий означає також позбавлений яскравих 
барв, темний, непривабливий. Це стосується 
насамперед густого лісу [16, c. 167]. До 
ІІ Світової війни Понорницю з усіх боків ото-
чували великі і прадавні ліси. І на сьогодні збе-
реглись великі лісові масиви, які особливо по 
ярах являють собою непрохідні хащі. Тому 
припущення дослідників ХІХ ст. (мовилось 
вище) мають під собою деякі підстави. З похо-
дженням від місцевих характеристик можна 
                                                 
2 Як відомо, суфікс –иця ( –ica) присутній в усій 
слов’янській топонімії, а особливо в гідронімії 
[Див.: 2]. 

пов’язати і корінь ниць, одним зі значень якого 
є споріднене з лтс. nīca – місцевість униз по рі-
чці [4, c. 92], адже Понорниця розташована вни-
зу вздовж берегів у долині річки Багачка. 

Етимологічний словник української мови 
подає слово “понористий” – поритий, нерівний, 
яке, ймовірно, є похідним від запозиченого 
молд. понóр (рум. ponór) – яр, вибій, що зво-
диться до болг. понóр – карстова яма (куди 
втікає вода) [4, c. 513]. Дане значення цілком 
узгоджується з місцевістю, яка є дуже побитою 
ярами. На перший погляд, цією характеристи-
кою місцевості цілком можна було б пояснити і 
походження самого топоніма. Однак у мікрото-
поніміці Понорниці слова з основою понóр від-
сутні, натомість широко представлені суто 
українські мікротопоніми з частинами яр, яру-
га, провалля. Відтак місцеве, українське, похо-
дження топоніма Понорниця видається за доці-
льне відхилити. 

Найбільш типовим і продуктивним є утво-
рення назв географічних об’єктів з суфіксом –
иця ( –ica) від водних, або пов’язаних з водою, 
об’єктів [Див.: 24], до того ж у гідронімії цей 
суфікс відіграє зменшувальну функцію [28]. 

Для теренів України, як і загалом східно-
слов’янського ареалу, гідронімія з суфіксом –
иця ( –ica) є досить поширеною [2, c. 158]. На 
території колишньої Чернігівської губернії на-
раховується близько 44 назв з суфіксом –иця [2, 
c. 159]. Ця цифра не є значною, однак промов-
ляє про продуктивність даного типу в регіоні. 
Більшість таких місцевих топонімів і гідронімів 
мають у своїй основі елементи східно-
слов’янських мов. Найпродуктивнішим типом є 
топоніми з основою, що позначає особливості 
місцевості, далі йдуть назви, пов’язані з рос-
линністю (Сосниця), та тваринним світом (Боб-
ровиця) [2, c. 160-162]. 

Антропонімічне походження топонімів з су-
фіксом –иця ( –ica) для східних слов’ян є мало-
продуктивним – на всій території ареалу цей 
тип представлено приблизно 60 прикладами [2, 
c. 163-164]. Відтак всі спроби пояснити похо-
дження топоніма “Понорниця” антропонімічно 
чи від характеристики місцевості видаються 
малоймовірними. 

Гідронімічний же тип походження топонімів 
на –иця ( –ica) для східнослов’янського ареалу 
не є однозначним. У даному випадку наявні як 
приклади походження топонімів від гідронімів, 
так і навпаки – гідронімів від топонімів. Не 
властивою для східнослов’янського ареалу є і 
зменшувальна функція суфікса –иця ( –ica) [2, 
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c. 163]. Хоча даний тип гідронімів представле-
ний низкою прикладів (Бречиця, Подоймиця, 
Торчиця), в гідронімії України більш продукти-
вним виявився формант –ка / –овка [Див.: 2, c. 
164-164].  Однак, для даного регіону важливою 
є його структурна функція, особливо для адап-
тації іншомовних назв, що особливо помітно в 
гідронімії [2, c. 165]. 

Відтак, найімовірніше, топонім Понорниця 
походить від однойменного гідроніма. Як відо-
мо, річка Багачка в межах Понорниці спершу 
мала назву “Понурниця” [7, c. 20], внизу по те-
чії розташоване село Верба, в якому в давнину 
річку Багачка називали Вербою. Отже, єдиної 
назви на позначення річки не було. Відтак на-
селеня, яке власне і заснувало Понорницю дало 
і назву місцевій річці. “Принесення” ж новим 
населенням з собою назв своїх річок на позна-
чення нових, а відтак і паралельне їх вживання 
протягом деякого часу, не є чимось незвичним, 
а має певну традицію і відображено у низці 
прикладів [Див.: 18]. 

Як зазначали дослідники, найбільша проду-
ктивність утворень омонімів з суфіксом –иця 
( –ica) притаманна саме для ареалу південних 
слов’ян [25]. 

Річки з назвою “Ponornica” (Ponorska reka) 
відомі на Балканах. У східній Сербії є річка Po-
nornica, яка є правою притокою Dobučke Reke. 
“Ponornica” з сербсько-хорватської дослівно 
означає “підземна річка”. Ponornica дійсно ни-
ряє під землю в ponor і тече через Veliku Pečinu, 
довживою 1,960 м. Іншою річкою з тією самою 
назвою у східній Сербії є ліва притока Jaseničke 
Reke. З такою самою назвою є річка і в півден-
ній Сербії – це ліва притока Kučajnske Reke. 
Вона тече під землею по ponoru близько 850 м 
[29, s. 573-574]. Всі ці річки за своїми розміра-
ми є невеликими (ширина: 5–15 м; глибина: 
20 см – 5 м), а тому утворення даних гідронімів 
за допомогою зменшувального суфікса –ica є 
цілком природним. 

Гідронім “Ponornica” походить від основи 
ponor, що має декілька значень: 1) місце, де по-
тік, річка зникає під землею; 2) підземна части-
на течії річки, що тече з гір до моря; 3) урвище, 
провалля в земній поверхні [26, s. 752-753]. Від 
характеристики такої місцевості походить то-
понім “Ponor” – назва села у Боснії [26, s. 753]. 
Понори поширені в карстових областях. Як 
правило, це пиродні отвори у вапнякових поро-
дах, через які і відбувається поглинання повер-
хневих вод і проникнення їх у глибинні земні 
шари або вихід в іншому місці знову на повер-

хню [1, cт. 1037; 22, c. 522]. На позначення рі-
чок, що зникають під землею, основа ponor 
притаманна саме для ареалу південних слов’ян 
– колишньої Югославії і Болгарії [27, s. 239]. 
Слово “ponor” словники позначають суто як 
сербсько-хорватське [27, s. 239]. Відтак, даний 
гідронім, а як наслідок і топонім “Понорниця”  
(“Ponornica”), на Чернігівщині має, ймовірно, 
саме сербське походження.  

Однак, постає питання: звідки ж і коли при-
були серби на Чернігівщину, які, ймовірно і за-
снували Понорницю. Як зазначалося, в джере-
лах Понорниця вперше згадується під 1619 ро-
ком у зв’язку з переходом Чернігово-
Сіверщини до складу Речі Посполитої в резуль-
таті війни останньої з Московським царством. 
Коли виникла Понорниця точно сказати досить 
важко. Станом на початок XVI ст. її не було, 
принаймні “Пам’ять” 1527 р. серед перерахова-
них населених пунктів Чернігово-Сіверщини, 
захоплених Москвою, Понорницю не називає 
[10, c. 207-215]. Отже, вона виникла в часі між 
1527 та 1619 рр. – в період перебування Черні-
гово-Сіверщини у складі Московської держави. 

Саме в тому ж ХVІ ст. південні слов’яни ос-
таточно підпадають під османське панування. 
Однак уже з самого початку завоювання Бал-
канського півострова турками, там розгортаєть-
ся визвольний рух. На сербських землях визво-
льна боротьба проходила в двох основних на-
прямках: гайдуцькому русі – основна форма, та 
масових повстаннях населення [3, c. 56]. Однак 
паралельно з рогортанням руху опору вже в кі-
нці ХVІ ст, а особливо в ХV ст., серби і болгари 
починають переселятись на територію України 
та Росії, що яскраво простежується за опосере-
дкованими джерелами (південнослов’янські 
впливи в письмі, іконографії тощо) [19, c. 140-
146]. 

Перше ж велике повстання південних 
слов’ян проти Османської імперії відбулося в 
районі Прилепа (Македонія) в 1564–1565 рр. [5, 
c. 206]. 

З кінця ХVІ ст. печські патріархи, охридські 
митрополити, сербські воєводи та старійшини у 
визвольній боротьбі намагалися спертися на 
підтримку Римської курії, Венеції, Австрії та 
Іспанії [3, c. 59; 5, c. 206], проте очікуваної до-
помоги так і не отримали. 

В 1593 році султан оголосив війну імперато-
ру Рудольфу II. Імператора підтримала Римська 
курія, в результаті акції якої весною 1594 р. на 
боротьбу піднялись банатські серби, проте вже 
в липні 1594 р. повстанці зазнали нищівної по-
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разки від турецьких війск [3, c. 62-66; 5, c. 207]. 
З антитурецькою метою від імператора Рудо-
льфа ІІ було відправлено посольство Еріха Ля-
соти і до запорожських козаків, які провели низ-
ку воєнних акцій проти турків. Можливо, спіль-
на боротьба проти спільного ворога “показала” 
дорогу на Україну частині розгромлених серб-
ських повстанців. 

Протягом 1595–1598 рр. у різних районах 
південної Сербії, Чорногорії та Герцеговини 
спалахнула низка повстань, які, проте, були всі 
придушені османами [3, c. 67; 5, c. 207]. 

Не отримавши допомоги з Заходу, серби все 
більше починають звертати увагу в бік Москви, 
яка була єдиною слов’янською (православною) 
державою, що зберегла незалежність від “ага-
рян” (мусульман). Саме в ХVІ ст. відбулось 
зростання значення і могутності Московського 
царства. Зацікавлення його в боротьбі проти 
Криму і Порти породжували у балканських 
слов’ян надії на звільнення саме з допомогою 
Москви. Однак остання на той час ще не була 
готова відкрито виступити проти Порти, нато-
мість вона всіляко підтримувала сербську Цер-
ку – саме в кінці ХVІ ст. починаються активні і 
часті приїздки сербського духовенства в Моск-
ву за “милостинею” [3, c. 71-72]. І саме з кінця 
ХVІ ст. Москва починає чітко проголошувати 
себе захисником усього православного сходу 
[19, c. 148]. 

Пожвавленню московсько-сербських стосу-
нків сприяв і другий шлюб Василя ІІІ, який, од-
ружившись з Оленою Глинською, тим самим 
поріднився з численними південнослов’янськи-
ми владними домами. Відтак в уявленні поне-
волених християн – греків, сербів і болгар – 
Іван Грозний воскресив вінець царський – не 
лише московський, а й константинопольський, 
тому і сприймався природним володарем всіх 
православних християн [19, c. 158-160]. Тому з 
поразкою болгарського повстання в 1594–
1595 рр., проголошений у Тирново цар – уяв-
ний нащадок колишньої болгарської династії – 
врятувався втечею в Москву, яка в той час вела 
війну проти Криму [19, c. 161]. Отже, дорога на 
Москву на кінець ХVІ ст. була добре відомою і 
уживаною населенням Балканського півостро-
ва. 

Перебування Сіверщини у складі Московсь-
кої держави позначилось на демографічній си-
туації краю. Ще до завоювання Чернігово-
Сіверщини Москвою заселеність території була 
незначною. Нечисленні і невеликі міста оточу-
вали великі лісові масиви, які протягом ХІV–

ХV ст. залишались практично незалюдненими. 
Виняток становила хіба що Путивльщина, яка в 
цей період перетворилась на справжню “квіту-
чу провінцію” [14, c. 138-140]. Лише в другій 
половині ХV ст. Сіверщина почала осаджува-
тись зайшлим населенням, яке на деякий час 
звільнялося від повинностей. Проте значне зро-
стання кількості слобід почалося лише в кінці 
ХV ст. за великого князя Литовського Олексан-
дра [14, c. 142-143]. 

Під час московсько-литовської війни 1500–
1503 рр., коли власне Сіверщина була окупова-
на московськими військами, московити, за да-
ними Типографського літопису, в містах і селах 
полонили багато люду. Інша ж частина населе-
ня, у зв’язку з московським завоюванням, наза-
вжди покинула свої “отчизні землі” і пересели-
лась в інші місця Великого князівства Литовсь-
кого [14, c. 194-195]. 

Відтак до складу Московської держави Сі-
верщина увійшла майже не заселеною, а тому 
тут і не було масових “виводів” місцевого на-
селення, що, традиційно, практикувалося Мос-
квою у новоприєднаних землях. Не було тут і 
широкої роздачі земель “у помістя” вихідцям з 
Московщини. Однак, вже на кінець ХVІ ст., че-
рез прикордонне розташування Сіверщини, їй 
була відведена роль організації сторожової 
служби, насамперед супроти Кримського ханс-
тва та Речі Посполитої, що, у свою чергу, і зу-
мовило розміщення на цих територіях військо-
во-служилого люду різних категорій [14, c. 21]. 
Окрім офіційного, протягом ХVІ ст. було і сти-
хійне заселення Сіверщини, куди, враховуючи 
прикордонне розташування території (тут легко 
можна було заховатись від пильного ока вла-
ди), приходило багато біглих селян та різних 
авантюристів [20, c. 409]. 

Відтак є цілком ймовірним, що групі сербсь-
ких втікачів і було виділено3 землі для посе-
лення на правому березі Десни, в дуже зручно-
му за топографічними характеристиками місці 
для оборони. Ймовірно, вони були вихідцями з 
берегів однієї з сербських річок під назвою 
“Ponornica”, а відтак перенесли на “нову” річ-
ку, яка за багатьма характеристиками є схожою 
на всі сербські “Понорниці”, суто сербську на-
зву. Від назви гідроніма і пішла назва топоніма 
“Понорниця”. Дане поселення, хоча і постало 
на старому місці (виявлені залишки давньору-
                                                 
3 Однак, враховуючи віддаленість від Москви і малу 
щільність заселення, могло бути і самопоселення на 
вільному місці. 
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ського городища), було новим на Чернігівщині 
– більшість навколишніх сіл є на литовських 
мапах і в документах – а тому не мало місцевої 
назви (самé городище і нині називається “Шма-
тов-град”). Понорниця була спустошена в ре-
зультаті воєнних дій польсько-козацьких військ 
проти Москви в часи “смутного часу” на почат-
ку ХVІІ ст. Перебуваючи до 1630-х рр. пуст-
кою, втратила будь-який зв’язок з сербами. По-
вторно вона була заселена новим зайшлим лю-
дом, який, проте, зберіг назву топоніма4. 

Відтак, у топонімі “Понорниця” маємо яви-
ще міграції топоніма, який відображає реалії 
свого попереднього об’єкта – сербських підзе-
мних річок з назвою “Ponornica”, що також не є 
винятковим для України [Див.: 9]. Сам термін 
                                                 
4 Однак відлуння первісного значення заховалось до 
сьогодні – серед місцевих краєзнавців у Понорниці є 
спроба пояснити походження назви саме як позна-
чення “підземної річки”. “Шукаючи” підземну річ-
ку, висувають різноманітні гіпотези, які переважно 
зводяться до “умовності” терміна, буцім-то він по-
значає просто велику кількість і поширеність ґрун-
тових вод у зоні Понорниці. Геологічно це відпові-
дає правді, лінгвістично ж показує збереження, тяг-
лість первісного значення аж до сьогодні. 

походить від основи ponor – карстова яма і 
утворений за допомогою суфікса –ica, який у 
даному випадку є зменшувальним. Так як тип 
омонімів з суфіксом –иця ( –ica) є притаманним 
і продуктивним для Чернігівщини, навіть зі 
зникненням етносу (сербського), що заснував 
поселення і приніс з собою “свій рідний” гідро-
нім, а відтак і топонім, сам топонім зберігся, 
хоча і втратив своє первісне значення. Варіант 
назви Понурниця виник, ймовірно, під впливом 
польської мови – трансформація о в ó [у]. 

Попри суто лінгвістичне значення, топонім 
“Понорниця” на Чернігівщині на сьогодні по-
стає важливим історичним лінгвістичним дже-
релом, як для історії самої Чернігівщини (та 
України), а також історії Росії та південних 
слов’ян (сербів) кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. – 
періоду, який у джерельному плані є дуже “тем-
ним”. Саме за лінгвістичним аналізом даного 
топоніма, який є лінгвістичним джерелом серб-
сько-українських стосунків пізнього середньо-
віччя, можна датувати заснування поселення 
“Понорниця” кінцем ХVІ ст. (1619 р.) вихідця-
ми з Балканського півострова і. 
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Dmytro Gordiyenko 
THE OROGIN OF TOPONYM “PONORNICA” 

The article is devoted to exposition of meaning and appearance of toponym “Ponornica” in Chernihiv 
region. On the basis of analysis of ethnographical and linguistic materials the conclusion is proposed that 
it has south-Slavonic origin of the same name – hydronym. The conclusion is proposed that its appear-
ance in Chernihiv region was the result of migration of Serbian group from Balkan to place mentioned in 
the end of the XVIth century.  
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Лариса Гуцул 
ББК 811.411.4 
УДК 808.3 – 313.801.48 
ОСОБЛИВОСТІ НАГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ АД’ЄКТОНІМІВ 
Проблема наголошення українських відто-

понімних прикметників залишається актуаль-
ною для сучасних ономастичних студій, тому 
що, по-перше, акцентологічна система 
ад’єктонімів майже не досліджена; по-друге, 
вивчення акцентуації відтопонімних прикметни-
ків дає необхідні відомості для аналізу акцен-
тологічної системи української мови в цілому. 
Простудіювавши наголос близько 7 тисяч 
ад’єктонімів, ми дійшли висновку, що акценту-
ація відтопонімних прикметників є специфіч-
ною  і тому її треба розглядати як окремий на-
прям ономастичних досліджень – системно, ці-
лісно, у взаємозв’язках з іншими явищами. Ва-
жливим також є те, що правильне наголошу-
вання відтопонімних прикметників  українцями 
– це одна з ознак мовленнєвої культури люди-
ни, адже той, хто неправильно наголошує сло-
ва,  демонструє свою мовленнєву неграмотність 
та некомпетентність.  

Тому метою публікації є дослідження особ-
ливостей наголосу українських відтопонімних 
прикметників, показ специфіки акцентології 
ад’єктонімів, яка має свою відносно самостійну 
систему. Реалізація цієї мети передбачає 
розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати 
акцентні особливості наголосу ад’єктонімів; 2) 
дослідити систему акцентуаційних моделей 
ад’єктонімів та з’ясувати типовий наголос у 
них; 3) виявити морфонологічні функції наго-
лосу в ад’єктонімному словотворі та виділити 
типи акцентних опозицій; 4) встановити основ-
ні тенденції в наголошуванні відтопонімних 
прикметників. 

Вивчення наголосу сучасної української мо-
ви пов’язане передусім з науковими доробками 
О.О.Потебні, Л.А.Булаховського, В.Г.Склярен-
ка, В.М.Винницького, З.М.Веселовської, В.Б.За-
дорожного, А.П.Білоштана, О.В.Романченка та 
ін. Дослідження української акцентології 
останніх десятиріч свідчать про інтерес до на-
голосу як морфологізованої одиниці: йдеться 
про розкриття морфологізованості наголосу з 
проекцією на явища морфеміки і процесу сло-
вотвору (В.Б.Задорожний, П.В.Мацьків, 
Т.І. Товкайло та ін.). Також виникає інтерес до 
проблеми акцентної варіантності (В.М.Вин-

ницький, З. М. Веселовська, О.В.Романченко, 
Б.Р.Пристай, Т.Г.Юрчук). Постановку пробле-
ми наголосу як морфонологічного явища зна-
ходимо у працях В.Г.Чурганової, В.В.Лопатіна, 
А.А.Залізняка, О.Г.Устинової, А.К.Поливано-
вої, В.А.Редькіна  та ін. 

Вивчення українського наголосу проводить-
ся в різнопланових аспектах. Але у центрі уваги 
вчених перебуває акцентуація слів апелятивної 
лексики. Вперше на наголошення відтопонім-
них похідних звернув увагу В.О.Горпинич [1], 
який виявив акцентологічні закономірності на-
голосу ад’єктонімів, дослідив вплив наголосу 
на дериваційні процеси у відойконімних похід-
них. У російському мовознавстві лише в працях 
О.В.Суперанської аналізується  наголос ономас-
тичної лексики. 

Система наголошення  українських відтопо-
німних прикметників досліджується  нами ком-
плексно – з фонетичного, семантичного та сло-
вотворчого боку, адже наголос багатофункціо-
нальний і залежить від багатьох факторів, які 
перебувають між собою у нерозривному 
зв’язку. 

Наголос в ад’єктонімах може падати: на пер-
ший, другий, третій, четвертий, п’ятий, рідко – 
шостий та сьомий склади. Зафіксовано 
ад’єктонімів з наголосом на першому 
складі(Я/блуниця Чрв – я/блуницький) – 1078 
(16,5 %), другому складі (Чуди/н Жт – чу-
ди/нський) – 2498 (39 %), третьому складі 
(Слобі/дка Чрв – слобідськи/й) – 2325 (36 %), 
четвертому складі (Коло/дяжна Хрк – колодя-
жа/нський) – 447 (7 %), п’ятому складі 
(Володі/ївці Вн – володієве/цький) – 96 (1,5 %), 
шостому складі (Кам’янокостува/те Мк – 
кам’янокостува/тський) – 5 (0,05 %), сьомому 
складі (Кучерявоволоди/мирівка Хрс – кучеряво-
володи/мирівський) – 1 (0,01 %). 

Випадків наголошення восьмого, дев’ятого та 
десятого складів не зафіксовано, хоча довжина 
ад’єктонімів можлива до десяти складів. 
Найчастіше наголос в українських ад’єктонімах 
падає на другий склад (39 %). 

 Якщо розглядати наголошення ад’єктонімів 
у зворотному (інверсійному) порядку, то виді-
ляються окситонні ад’єктоніми – наголос у 
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яких падає на кінцевий склад (Млинки/ Чрв – 
млинськи/й, Вечі/рки Пл – вечірськи/й), їх зафік-
совано в українській мові 166 (2,5 %) та нео-
кситонні – наголос у яких падає не на кінцевий 
склад (Ізю/м Хрк – ізю/мський, Леу/хи Вн – 
леу/ський), їх зафіксовано 6284 (97,5 %). До 
неокситонних належать  парокситони (Доро-
ші/вка Мк – дороші/вський) – 3364 (52,5 %); 
пропарокситони (Чапа/євка Зп – чапа/євський ) 
– 2712 (42 %); пропропарокситони ( Бі/ликівці 
Вн – бі/ликівський) – 205 (3 %). Нами також ви-
явлено три ад’єктоніми з наголосом на п’ятому 
від кінця складі – пропропропарокситони 
(Ти/хоновичі Чрк – ти/хоновицький, Все/воло-
дівка Вл – все/володівський, За/болотове См – 
за/болотівський). Найтиповішими є  неокситон-
ні парокситонні   ад’єктоніми (52,5 %). 

Акцентно-інтонаційна структура ад’єктоні-
мів характеризується:  

а) висхідним наголошенням (схема: /): Ска-
ла/ Вн – скальськи/й, Чуднівці/ Пл – чуднівськи/й 
– 166 (2,5 %); б) висхідно-спадним наголошен-
ням (схема: / \): Коното/п См – коното/пський, 
Бо/бринець Крв – бобрине/цький – 5206 (81 %); 
в) спадним наголошенням (схема: \): Ю/наківка 
См – ю/наківський, Льві/в Лв – льві/вський – 
1078 (16,5 %). Найбільш поширеним в ук-
раїнських ад’єктонімах є висхідно-спадне наго-
лошення (81 %). 

Досліджуючи акцентні закономірності наго-
лосу в українських відтопонімних прикметни-
ках, встановлено, що найтиповішими їх акцен-
тними ознаками  є: 1) наголошення другого  (39 
%) та третього складу (36 %): Горо´хівське Мк – 
горо´хівський, Зати´шшя Од – затиша´нський ; 
2) у зворотному порядку – наголошення перед-
останнього складу (52,5 %): Заві´тне Зп – заві-
тня´нський; 3) акцентно-інтонаційна структура: 
висхідно-спадне наголошення (81 %): 
Бо´бринець Крв – бобрине´цький; 4) довжина – 
чотири склади (47,5 %): Ярчі´вці Трн – ярчо-
ве´цький; 5) фіксований нерухомий наголос 
(переко´пський, переко´пському: Переко´п Хрс; 
те´плицький, те´плицькому: Те´плик Вн). 

 Акцентні ознаки ад’єктонімів в основному 
збігаються з акцентними ознаками ойконімів, 
тому що більшість відтопонімних прикметників 
(83 %) зберігає акцентуацію твірного, напр.: 
Миха/йлівка Од – миха/йлівський.  

Для акцентологічної системи ад’єктонімів 
більшою мірою, ніж для акцентологічної сис-
теми ойконімів, характерне висхідно-спадне 
наголошення завдяки використанню словотво-
рчих суфіксів, які переймають наголос на себе: 

-анськ- (-янськ-), -ейськ-, -овецьк-, -анецьк-, -
инецьк-,-ецьк-, -ицьк-), перетворюючи спадне 
чи висхідне наголошення ойконіма у висхідно-
спадне: Лю´ча ІФ – люча´нський (спадне наго-
лошення ойконіма, схема: \ → висхідно-спадне 
наголошення ад’єктоніма, схема: / \) і Чернівці´ 
Чрв – черніве´цький (висхідне наголошення ой-
коніма, схема: / → висхідно-спадне наголошен-
ня ад’єктоніма, схема: / \). У цілому ж спостері-
гається тенденція до збереження акцентно-
інтонаційної структури ойконіма – висхідно-
спадного наголошення: Черка´си Чрк – чер-
ка´ський (висхідно-спадне наголошення ойко-
німа, схема: / \ → висхідно-спадне наголошення 
ад’єктоніма, схема: / \). А основною силою, яка 
керує акцентно-інтонаційною структурою 
відтопонімних прикметників, є дія загально-
мовної тенденції до наголошення середини 
слова.  

Довжина ад’єктонімів найчастіше збігається 
з довжиною ойконімів. Цьому сприяє: а) втрата 
флексії твірного; б) дія морфонологічного 
усічення основи твірного; в) приєднання про-
стого чи складного словотворчого суфікса. 
Напр., Донське´ Днц – донськи´й (модель: ОО´ 
→ ОО´), Га´ньківці ІФ – га´ньківський (модель: 
О'ОО → О'ОО), Оста´пківці Вн – ос-
тап’я´нський (модель: ОО'ОО→ ООО'О).  

На основі аналізу акцентуаційних моделей 
ад’єктонімів, утворених від кожної акцентуа-
ційної моделі ойконімів, виявлена система ак-
центуаційних моделей відтопонімних прикмет-
ників української мови. Із двадцяти чотирьох 
моделей найпоширенішою у системі наголо-
шення ад’єктонімів є чотирискладова з наго-
лошеним третім складом від початку та другим 
складом від кінця – ООО/О (26 %): Южине/ць 
Чрв – южине/цький, Кукули/ Вн – кукуля/нський. 
Її основні ознаки: чотири склади, наголос на 
третьому складі, нефінальний, неокситонний 
парокситонний наголос, висхідно-спадне наго-
лошення. Типові також моделі: 1) трискладова 
з наголошеним другим складом від початку та 
другим складом від кінця – ОО/О (19,2 %): 
Ізю/м Хрк ) – ізю/мський; 2) чотирискладова з 
наголошеним другим складом від початку та 
третім складом від кінця – ОО/ОО (19 %): Ве-
се/лка Крв – весе/лківський; 3) трискладова з на-
голошеним першим складом від початку та 
третім складом від кінця – О/ОО (13,5 %): 
Ві/нниця Вн – ві/нницький. Можна стверджува-
ти, що наголос в українських ад’єктонімах, як і 
в ойконімах, найчастіше закріплюється на 
середині слова. 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 269 

Морфонологічна природа наголосу полягає 
в морфонологічній похідності, яка, як влучно 
підкреслив А. А. Залізняк, виявляється в тому, 
що похідне або просто зберігає основу твірного 
слова та його акцентуацію, або трансформує їх 
за деякими стандартними правилами [2, с. 9]. У 
багатьох відтопонімних похідних зберігається 
задана твірним ойконімом акцентна модель – 
такі утворення розглядаються як такі, у яких 
словотворчий акт здійснюється без 
переміщення наголосу: Ли/пове Зк – ли΄півський 
(модель: О/ОО → О/ОО), Чапли/нка Пл – чап-
ли΄нський (модель: ОО/О → ОО/О), По΄рик Вн – 
по΄рицький (модель: О/О → О/ОО). А власне 
морфонологічна природа наголосу зводиться до 
його переміщення, яке веде до зміни акцентної 
моделі похідного слова порівняно з твірним: 
Я/гідне Лг – ягідня'нський (модель: О/ОО → 
ООО/О), Хору/нже Хрк – хорунжа'нський (мо-
дель: ОО/О → ООО/О).  

В акцентуації відтопонімних прикметників 
найбільш сильною є дія тенденції до збережен-
ня наголосу твірного (83 %) – із 6450 
ад’єктонімів 5334 зберігають наголошення ой-
коніма. Переміщення ж наголосу, яке веде до 
зміни акцентної моделі похідного порівняно з 
твірним, властиве 17 % ад’єктонімів (1116 оди-
ниць). 

Тому найзагальнішими морфонологічними 
функціями наголосу в ад’єктонімному 
словотворі є: 1) функція збереження акцентуа-
ції твірного слова в похідному та 2) функція 
переміщення наголосу. 

При виявленні морфонологічних функцій 
наголосу у відойконімному словотворі ми ке-
рувалися: 1) морфонологічним правилом гра-
матичного протиставлення, або граматичної 
опозиції [4, с. 19], яке проявляється у 
протиставленні наголосу твірного слова 
похідному; 2) морфонологічними умовами 
реалізації граматичного правила. Такими умо-
вами є: акцентуація базової основи (ойконіма) 
та наявність певного словотворчого форманта, 
у поєднанні з яким спостерігається альтернація 
[4, с. 24]. 

Морфонологічне правило граматичного про-
тиставлення, або граматичної опозиції, полягає 
у протиставленні наголосу твірного слова і 
похідного. Саме до такого протиставлення 
пропонує звести вивчення морфонології наго-
лосу у словотворі В. В. Лопатін [5, с. 174-197]. 
Словотвір ад’єктонімів цікавить переміщення 
чи непереміщення наголосу в межах 
словотвірно значущих елементів (основи, 

афіксів, закінчення). Залежно від цього 
виділяються п’ять типів акцентних опозицій, 
або протиставлень, через які в ад’єктонімному 
словотворі проявляються морфонологічні фун-
кції наголосу. Найпоширенішою виявилась ак-
центна опозиція “Наголос на основі ойконіма – 
наголос на основі ад’єктоніма” (81 %): Ла-
ди/жин Вн – лади/жинський, Па/влів Днц – 
па/влівський. Менш поширена – акцентна 
опозиція “Наголос на основі ойконіма – наго-
лос на твірному суфіксі ад’єктоніма” (14 %): 
Шпо/ла Чрг – шполя/нський, Ма/рківці ІФ – 
маркове/цький. Акцентні ж опозиції “Наголос 
на основі ойконіма – наголос на флексії 
ад’єктоніма” (1,2 %): Ле/беді Рв – лебедськи/й; 
“Наголос на флексії ойконіма – наголос на 
основі ад’єктоніма” (1,8 %): Морохівці/ Хрк – 
морохівча/нський; “Наголос на флексії ойконіма 
– наголос на флексії ад’єктоніма” (2 %): Скала/ 
Вн – скальськи/й є малохарактерними для 
української ад’єктонімії. 

Перша акцентна опозиція “Наголос на осно-
ві ойконіма – наголос на основі ад’єктоніма” 
(Сня/тин ІФ – сня/тинський) – характерна, ти-
пова і закономірна для українських відтопонім-
них прикметників, тому що акцентуація тієї ча-
стини ойконімів, яка входить до структури 
ад’єктоніма як обов’язковий елемент, зберіга-
ється [38, 105]. А використання словотворчого 
суфікса -ськ-, який не перетягує наголос на се-
бе, сприяє збереженню акцентуаційного ма-
люнка твірного в похідному. Отже, в 
акцентуації відтопонімних прикметників 
найбільш сильною є дія тенденції до збережен-
ня наголосу твірного слова.  

Однією з морфонологічних умов реалізації 
правила граматичного протиставлення, або 
опозиції, є наявність певного словотворчого 
форманта. Словотворчі суфікси впливають на 
місце наголосу в ад’єктонімі. Л.Г. Зубкова 
відзначає, що залежність типу акцентної 
співвіднесеності твірних та похідних слів від 
способу утворення останніх зумовлена значною 
мірою відмінностями в акцентних властивостях 
самих афіксів; а багато афіксальних морфем 
мають здатність визначати наголос похідного 
слова [3, с. 54]. Морфонологічні функції наго-
лосу при словотворі ад’єктонімів визначаються 
морфонологічними ознаками ойконімів як 
твірних слів та фонематичними особливостями 
твірних суфіксів. 

Найсуттєвішими фонематичними ознаками 
суфіксів, які впливають на морфонологічне 
переміщення наголосу, виступають: 1) при-
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критість чи неприкритість ініціального звука 
суфікса; 2) наявність чи відсутність у його 
структурі голосного звука; 3) наявність чи 
відсутність інтерфіксів у структурі суфіксів; 4) 
здатність суфіксів зумовлювати місце наголосу 
в похідному слові [6, с. 29]. 

З існуючих в українській мові одинадцяти 
ад’єктонімних суфіксів [1, с. 7-8] завжди нена-
голошеним виступає лише суфікс -ськ- – 100 % 
(Терні'вка Мк – терн'івський), а наголошеними 
– суфікси -анськ- (-янськ-) – 97 % (Крини'чки 
Од – кринича'нський), -ейськ- – 100 % (Рі'вня 
Чрв – рівне'йський), -овецьк- – 100 % (Тара'ски 
Вн – тараскове'цький), -анецьк- – 100 % (Ві'рля 
Трн – вірляне'цький), -инецьк- – 100 % (Су'ржа 
Трн – суржине'цький), -ецьк- – 100 % (Дідо'вичі 
Жт – дідове'цький), -ицьк- – 100 % (Луг Зк – 
лужи'цький). Суфікс -івськ- може виступати і 
наголошеним – 53 % (Маркуші' Вн – 
маркуші'вський), і ненаголошеним – 46 % (Степ 
См – степівськи'й). А суфікси -инськ- та -
енськ- в основному є ненаголошеним (Я'лта 
Крм – я'лтинський, Ро'жище См – 
ро'жищенський) – відповідно 73 % і 86 %. 

Тому в залежності від акцентованості чи не-
акцентованості фіксуються чотири групи суфі-
ксів, які здатні зумовити місце наголосу в 
ад’єктонімі: 1) суфікси, що не несуть на собі 
наголос: -ськ; 2) суфікси, що виступають під 
наголосом: -анськ- (-янськ), -ейськ-, -овецьк-, -
анецьк-, -инецьк-, -ецьк-, -ицьк-; 3) суфікси, що 
в одних випадках виступають наголошеними, а 
в інших – ненаголошеними: -івськ; 4) суфікси, 
що в основному є ненаголошеними: -инськ-, 
-енськ-. 

Причини переміщення наголосу в 
ад’єктонімному словотворі різноманітні: 
1) втрата наголошеної флексії твірного ойконі-
ма в процесі словотворчого акту; 2) дія тенден-
ції до наголошення середини слова, що призво-
дить до зміни акцентно-інтонаційної структури 
ойконімів та створення висхідно-спадного на-
голошення в ад’єктонімах; 3) використання 
словотворчих суфіксів, які здатні перетягувати 
наголос на себе: -анськ- (-янськ-),-ейськ-, 
-овецьк-,-анецьк-,-инецьк-,-ецьк-,-ицьк-; 4) дія 
закону морфемної несумісності. 

Таким чином, морфонологічними функціями 
наголосу в ад’єктонімному словотворі є: 1) збе-
реження акцентуації твірного слова в похідно-
му; 2) переміщення наголосу, яке веде до зміни 
акцентної моделі похідного слова порівняно з 
твірним; 3) узгодження акцентного вираження 
похідного із загальномовною тенденцією до на-

голошення середини слова; 4) продовження і 
завершення після наголошеної основи спадної 
частини інтонації; 5) збереження місця і спосо-
бу наголошення твірного в похідному; 6) по-
повнення наголошеного елемента. 

Акцентологічній системі ад’єктонімів, як і 
акцентологічній системі ойконімів, властиве 
явище акцентної варіантності, яке свідчить про 
те, що ця система динамічна, змінна, не стала й 
знаходиться в постійному русі та вдосконален-
ні. Встановлено, що ад’єктоніми, утворені від 
ойконімів з паралельним наголосом, можуть 
зберігати подвійний наголос твірного (52 %): 
Цу/ма/нь Вл – цу/ма/нський; а можуть мати єди-
ний наголос (48 %): Оме/льни/к Пл – омель-
ни/цький. Від ойконімів з єдиним наголосом 
іноді утворюються ад’єктоніми з варіантним 
наголошенням (7 %): Феодо/сія Крм– фео-
до/сі/йський. Від по-різному наголошених одно-
типних ойконімів ад’єктоніми утворюються: 
а) за різними словотворчими моделями (59 %): 
Рі/пки Чрг – ріпе/цький і Ріпки/ См – ріп-
ча/нський; б) за однією словотворчою моделлю, 
але різним наголошенням (26 %): Со/колів Днп 
– со/колівський і Соколі/в Жт – соколі/вський; 
в) за однією словотворчою моделлю та однако-
вим наголошенням (15 %): І/ллінці ІФ – іллі-
не/цький, Іллі/нці Кв – ілліне/цький, Іллінці/ Вн – 
ілліне/цький. Від однаково наголошених одно-
типних ойконімів більшість ад’єктонімів (87 %) 
утворюється за однаковими словотворчими мо-
делями та однаковим акцентуванням: Ма/йське 
Крв, Хрк, Мк – ма/йський.  

У системі наголошення ад’єктонімів 
спостерігається тенденція до усунення зайвої 
акцентної варіантності та усталення єдиної 
акцентної норми. Дія аналогії, акцентуація за 
найтиповішими акцентуаційними моделями і 
вплив словотворчих суфіксів -анськ- (-янськ-), -
ейськ-, -овецьк-, -анецьк-, -инецьк-, -ецьк-, -
ицьк-, здатних перетягнути наголос на себе, є 
основними причинами унормування наголосу 
відтопонімних прикметників. Стримуючи тен-
денцію до однотипного, стандартного наголо-
шення, акцентна варіантність не заважає фор-
муванню системи наголошення ад’єктонімів, а, 
навпаки, збагачує та оновлює її. Генералізація 
ж одного з акцентних варіантів веде до 
стабілізації та унормування наголосу.  

До основних тенденцій у наголошенні 
ад’єктонімів належать: 1) збереження наголосу 
твірної основи; 2) наголошення за аналогією до 
ойконімів; 3) тенденція до наголошення середи-
ни слова; 4) вплив словотворчих суфіксів, здат-
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них перетягнути наголос на себе; 
5) вирівнювання наголосу ад’єктонімів за анало-
гією до наголошення більшості ад’єктонімів, 
утворених за допомогою одного і того ж суфік-
са; 6) вирівнювання наголосу відтопонімних по-
хідних, усталення єдиної акцентної форми; 7) 
усунення строкатості, різнобарвності в акценто-
логічній системі ад’єктонімів; 8) усунення зайвої 

варіантності, унормування наголосу. 
Отже, акцентологічна система відтопонім-

них прикметників є відносно самостійною сис-
темою із своїми особливостями, моделями, за-
собами, тенденціями, закономірностями. Разом 
з тим при всій своїй специфічності вона підля-
гає основним акцентологічним законам україн-
ської мови. 

Література 
1. Горпинич В.О. Відтопонімні прикметники в 

українській мові. – К.: Вища шк., 1976. – 138 с. 
2. Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к 

русской. М.: Наука, 1985. – 428 с. 
3. Зубкова Л.Г. Части речи в фонетическом и мор-

фонологическом оaсвещении. – М.: Изд-во Ун-
та дружбы народов, 1984. – 83 с. 

4. Кубрякова Е.С., Панкрац Ю.Г. Морфонология в 
описании языков. – М.: Наука, 1983. – 120 с. 

5. Лопатин В.В. Акцентологические проблемы 
синхронного словообразования в современном 
русаком языке // Славянское и балканское язы-
кознание. Проблемы морфонологии. – М.: Нау-
ка, 1981. – С.174-197. 

6. Лучик А.А. Состав, функции и взаимодействие 
морфонологических явлений в оттопонимиче-
ском словообразовании русского языка: Дисс… 
канд. филол. наук. – Кировоград, 1988. – 192 с.  

Larisa Gutsul 

THE PECULIARITIES OF THE STRESS OF UKRAINIAN ADJECTONYMS 
In the article, suggested peculiarities of the stress of Ukrainian adjectonyms are investigated. It is un-

derlined, that, having all its specific features, the system of the stress adjectonyms is subordinated to main 
accentological laws of Ukrainian language. Some types of accent oppositions are regarded in otoick-
onymic adjectives.The morphonological fuction of stress is being analysed. It is stated that the dominant 
is the process of preserving the accentuation of the formed word. 
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Оксана Данилюк 
ББК 81.411.1-7 
УДК 811. 161.242 

ГЕОГРАФІЧНІ ТЕРМІНИ ЯК ТВІРНІ  
ОСНОВИ МІКРОТОПОНІМІВ 

Відомо, що твірною основою значної части-
ни мікротопонімів є географічні терміни. Пред-
метом нашої уваги стали назви, які є метафори-
чними утвореннями. "Метафори виникають за 
одними й тими ж асоціаціями, незалежно від 
мови. В цьому виражається одна з універсалій 
народної географічної термінології, що пере-
творює поняття, пов’язані з особливостями бу-
дови людини й тварин, у гідрографічні поняття. 
Використання лексем із значенням частин тіла 
людини й тварин як географічної термінології 
— глобальна топонімічна закономірність [7, 
с. 71]. Здавна для більш яскравої характеристи-
ки місцевості, для зображення її внутрішньої 
форми, люди використовували слова, які озна-
чали частини тіла людини й тварин, назви по-
суду, предмети домашнього вжитку й т.ін. Ін-
терес до такого класу слів представлено у пра-
цях слов’янських мовознавців. Серед них варто 
зазначити М.І.Толстого, І.М.Желєзняк, 
П.П.Чучку, Л.Г.Невську, Є.О.Черепанову, 
Т.О.Марусенко та ін. 

Семантичні модифікації фіксуємо в утво-
реннях, пов’язаних з назвами частин тіла, 
предметів домашнього вжитку, знарядь сільсь-
когосподарської праці, посуду.           

Гуля  (пагорб с. Забужжя Любомльського 
району). Семантику ‘вершина гори, пагорба’ 
передає апелятив �ýля (< псл. *gulja [5, І, с. 
616]), що побутує в надбузьких говірках 
(с. Столинські Смолярі Любомльського райо-
ну), перенесений у народну географічну термі-
нологію з анатомічної, пор. укр. гуля ‘заокруг-
лена опуклість, наріст на тілі людини або тва-
рини від запалення, удару і т.ін.’ [19, ІІ, с. 191]. 

Грива 1) сінокіс сс. Крижівка,  Топільне 
Любомльського району, с. Четвертня Маневи-
цькогго району; 2) куток с. Кобче Рожищенсь-
кого району; 3) пасовище с. Боровичі Маневи-
цького району [20, с. 194]. Полісемантичний 
термін грúва  ‘берег високий, крутий’ (с. Ста-
рий Чорторийськ Маневицького р-ну,), ‘луг, де 
косять сіно’ (с. Топільне Рожищенського р-ну), 
‘низина біля річки’, ‘луг, що заливається во-
дою’ (с. Сокіл Рожищенського р-ну), ‘частина 
водоймища, що вдається в сушу’ (с. Люб’язь 

Любешівського р-ну)< псл. *griva  [5, І, с. 593], 
що засвідчує семантичну видозміну загально-
вживаної лексеми грива ‘довге волосся на шиї 
коня та деяких інших тварин’[3, с. 74], широко 
відомий у ряді українських говорів, найчастіше 
використовується на позначення продовгуватої 
форми географічного об’єкта, пор.: укр. грúва 
‘довгасте підвищення, гірське пасмо’, ‘смуга 
трави, хлібних рослин, що залишається неско-
шеною’ [19, ІІ, с. 165], укр. діал. ‘невелике про-
довгувате підвищення’, ‘вузька суха смуга се-
ред болота’, ‘місце, до якого підходить річка 
при розливі’, ‘вузька смужка лісу на 
підвищенні’, ‘сінокіс між лісом і болотом’, ‘луг 
на підвищенні’ [22, с. 65], ‘витягнута гора, по-
крита лісом’, ‘витягнуте підвищення між яра-
ми, струмками, улоговинами’, ‘витягнута 
обмілина на річці’, ‘вузька довга ділянка лісу в 
полі’ [16, с. 74],  грíва ‘підвищене сухе місце 
серед болота’ [14, с. 31], блр. грыва ‘міль, яка 
розділяє воду при злитті двох рік; купка кущів, 
кущі на лузі; недокошений покіс, недожата ді-
лянка; довгий, витягнутої форми, згірок; горис-
те, продовгувате підвищення на заливних лу-
гах, яке ніколи не заливається водою; підви-
щення високе, продовгувате; гряда, згірок, гру-
док серед болота, лугу або низинного лісу; кур-
ган на підвищеному місці серед болота, який 
поріс лісом’ [24, с. 54].  

Коліно 1) берег річки с. Жидичин Ківерців-
ського району, с. Гірка Полонка Луцького ра-
йону, с. Підріжжя Ковельського району, с. Коз-
линичі Маневицького району; 2) частина річки 
сс. Краснилівка, Мостище Камінь-Каширського 
району; 3) ліс с. Люб’язь Любешівського райо-
ну; 4) урочище с. Балухів Ратнівського району; 
4) сінокіс с. Кульчин Ківерцівського району, 
с. Хоцунь Любешівського району [20, с. 352-
353]. Термін колíно є поширеною назвою для 
поняття ‘поворот річки’, що локалізується май-
же в усіх районах області: колíно (сс. Маркелі-
вка, Микуличі, Овадне, П’ятидні, Хмелівка Во-
лодимир-Волинського р-ну, сс. Воєгоща, За-
пруддя, Раків Ліс Камінь-Каширського р-ну, с. 
Тростянець Ківерцівського р-ну, с. Підріжжя 
Ковельського р-ну, сс. Дорогиничі, Затурці Ло-
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качинського р-ну, сс. Боголюби, Гірка Полонка, 
Одеради, Підгайці Луцького р-ну, c. Олеськ 
Любомольського р-ну, сс. Любче, Оленівка, 
Рудка-Козинська Рожищенського р-ну, с. Залю-
ття Старовижівського р-ну, смт Шацьк Шаць-
кого р-ну), а також фонетичний варіант кулíно 
‘поворот русла’ (сс. Заставне, Литовеж Івани-
чівського р-ну, сс. Ізов, Чорників Володи-
мир-Волинського р-ну, [9, с. 146]) < коліно (у < 
о в ненаголошеному складі). Термін колíно, 
який сягає псл. *kolěno ‘коліно, кривизна, згин’ 
[5, ІІ, с. 513], утворено внаслідок метафорично-
го переносу (за подібністю) з анатомічної но-
менклатури, пор. укр. колíно ‘суглоб, що 
з’єднує стегнову і гомілкову кістки; місце згину 
ноги’, ‘нога від колінного суглоба до таза’, 
‘окрема частина чого-небудь, що має вигляд 
ламаної лінії, від одного згину чи повороту до 
іншого’, ‘поворот, загин (річки, дороги та ін.)’ 
[19, IV, с. 224]. Відповідники ця лексема має і в 
інших слов’янських говорах, пор.:  укр. діал. 
колíна ‘згин (річки й т.ін.)’ [1, ІІ, с. 29], ‘згин 
річки’ [14, с. 361],  ‘згин річки’ [22, с. 102] 
‘крута зміна напряму річки’ [14, с. 35], рос. 
колéно ‘місце повороту річки, дороги, улогови-
ни’ [16, с. 92], пол. kolano ‘вигин річки’ [26, с. 
193], блр. калéна ‘крутий поворот річки, доро-
ги’ [24, с. 85]. 

Коса (куток с. Маяки Луцького району), ко-
сань (поле с. Головне Любомльського району)- 
«має форму коси»[20, с. 367]. Пор.: коса ‘глу-
хий, непроточний рукав річки’ (с. Поворськ 
Ковельського р-ну); ‘мілка ділянка у водоймі’ 
(с. Льотниче Володимир-Волинського р-ну, 
с. Боровне Камінь-Каширського р-ну, с. Човни-
ця Ківерцівського р-ну,  м. Любомль Любомль-
ського р-ну); ‘частина водоймища; що вдається 
в сушу’ (с. Затурці Локачинського р-ну, с. За-
люття Старовижівського р-ну); ‘продовгувате 
підвищення’ (с. Воєгоща Камінь-Каширського 
р-ну). Пор. укр. діал. ‘частина водоймища, яка 
вдається в сушу’, непроточний рукав річки’ 
[14, с. 37], ‘піщаний острів’, ‘похилий берег на 
повороті річки’, ‘острівок на озері’, ‘довге під-
вищення’, ‘рукав річки’ ‘піщана мілина’ [22, 
с.107], ‘затока, відгалуження річки, рукава річ-
ки’ [4, с. 14], рос. косá ‘довга вузька обмілина 
на річці, що йде від берега чи розміщена по се-
редині річки’ [16, с. 94], блр. касá ‘вузький пі-
щаний півострів; піщана відмілина; сонячний 
промінь’ [24, с. 90], пол. kosa ‘частина землі, 
що вдається у водойму’ [26, с. 219].  

Штани (поле с. Граддя Маневицького райо-
ну, с. Нуйно Камінь-Каширського району, уро-

чище Штани с. Заброди Володимир-
Волинського району). Назва сягає відповідного 
апелятива. Простежуємо перетворення ‘назви 
частин чи деталей одягу’ — ‘географічні тер-
міни’ - ‘мікротопоніми’. Так, для позначення 
поняття ‘місце, де розходяться чи сходяться дві 
річки’, вживається географічний термін штанú 
(с. Радехів Любомльського р-ну), перенесений 
із номенклатури одягу за зовнішньою подібніс-
тю і з таким чи близьким значенням добре ві-
домий за межами досліджуваного регіону, пор.: 
укр. діал. штани ‘місце, де сходяться дві річ-
ки’, ‘місце, де розгалужується ріка’ [14, с. 37], 
блр. штаны ‘місце на лузі або в лісі, де відпо-
чивають; рельєф місцевості, що своєю формою 
нагадує штани; клин’ [24, с. 207]. 

Вила 1) сінокіс с. Штунь Любомльського 
району у руслі р. Неретви («має форму вил»), 
с. Здомишель Ратнівського району («подібний 
на вила»), с. Губин Локачинського району; 
2) болото с. Осьмиговичі Турійського району; 
3) куток села с. Лучиці Луцького району, с. Бе-
резовичі Володимир-Волинського району; 
4) урочище у с. Козятин Горохівського району 
(«розходяться на два боки, нагадуючи форму 
вил»); 5) дорога с. Пустомити Горохівського 
району («має форму вил»), 6) ставок с. Нехво-
рощі Володимир-Волинського району («подіб-
ний на вила»; 7) берег с. Рачин Горохівського 
району; 8) пасовище с. Піщане Камінь-
Каширського району [20, с. 114]. Вилка 1) роз-
доріжжя с. Залісся Швацького району; 2)дорога 
с. Замшани Ратнівського району; 3) ліс і поле 
с. Гута Ратнівського району («викопані канави, 
що розходяться в одному місці») [20, с. 115]. 
Географічний термін  вила ‘місце, де розхо-
дяться дві річки’ (с. Сильне Любомльського 
р-ну); місце, де сходяться дві річки’ (смт Лока-
чі Локачинського р-ну, смт Нова Вижва). Но-
мен  вила мотивується праслов’янським *vidly 
[23, с. 310]:  укр. діал. вили‘ розгалуження русла 
річки’, ‘місце злиття двох річок’ [22, с. 45], ‘міс-
це з’єднанння двох доріг’ [11, с. 221], ‘кут між 
двома річками, що з’єднуються’ [23, с. 310]. 

Жолоб 1) куток с. Суховоля Луцького райо-
ну («лежить між двома горбами») ; 2) вулиця 
с. Стара Лішня Іваничівського району; 3) доли-
на с. Красів Горохівського району; 4) горбисте 
поле с. Печихвости Горохівського району. Жо-
лоби 1) куток с. Пустомити Горохівського ра-
йону («де горбиста місцевість»); 2) ліс с. Дре-
вині Іваничівського району. Жолобина  (поле с. 
Вільхівка Горохівського району, «має випуклу 
форму»). Жолобини 1) ліс с. Голоби Ковельсь-
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кого району; 2) поле с. Раймісто Рожищенсько-
го району («на якому є заглибина»). Жолобок – 
куток села с. П’ятидні Володимир-Волинського 
району («подібний на жолоб») [20, с. 252-253].  
Пор.: жолоб ‘балка’ (с. Радомишль Луцького 
р-ну, жолобок ‘рівчак, заповнений водою’ 
(с. Гектари Горохівського р-ну). Як географіч-
ний термін відзначена лексема відома в ряді ді-
алектів, пор.: укр. жóлоб ‘про западину, загли-
бину між скелями, горами’ [19, ІІ,  с. 143],  жо-
лобóк (зменшене до жолоб), ‘вузька заглибина 
для стікання чого-небудь’ [19, ІІ, с.143]; 
укр.діал. ‘глибока, центральна течія річки’ [22, 
с. 76], ‘колишнє русло річки’ [14, с. 44], ‘гли-
бока й вузька долина’, ‘долина між двома го-
рами чи узгір’ями’, ‘долина потоку’, ‘низовина 
(в загальному значенні)’ [11, с. 227], ‘старе ру-
сло річки’ [3, с. 141], блр. жалабóк ‘довга за-
глибина; невелика, вузька впадина; природна 
канавка’ [24, с. 64].  

Корито 1) частина річки с. Заброди Ратнів-
ського району («нагадує корито»); 2) ліс с. За-
річчя Ковельського району («в низині, ніби в 
кориті»). Корита – куток села с. Дерно Ківер-
цівського району («нагадує корито»). Корити-
на  1) пасовище с. Микуличі Володимир-
Волинського району; 2) поле с. Окорськ Лока-
чинського району; 3) дорога с.Залужне Лока-
чинського району ( «нагадує корито»). Кори-
тиська куток с. Затурці («нагадує корито») [20, 
с. 363], пор.: укр. корито ‘русло ріки’[1, ІІ. с. 
284],  ‘долина між двома горами або підвищен-
нями’[12, с. 232], ‘невеликий яр у полі; невели-
кий яр у полі з пологими схилами’[22, с. 105], 
схв. діал. korito ‘місце водяного потоку’,  ‘за-
глибина, якою тече вода’ [7, с. 73]. 

Вікна 1) лісове урочище с. Ветли Любешів-
ського району («подібне на вікно, де не ростуть 
дерева»); 2) частина річки Вижівка у м. Стара 
Вижівка Старовижівського району («на берегах 
якої не ростуть дерева»); 3) річка с. Яловацьк 
Камінь-Каширського району. Вікнина 1)куток 
села с. Забужжя Любомльського району («на 
місці болота, яке утворювало ніби віконце»); 2) 
вулиця с. Забужжя Любомльського району («на 
місці болота з чистою водою у заглибині»). Ві-
конця (поле с. Пульмо Швацького району) [20, 
с. 123-124. Пор.: вікна ‘грузьке болото, де тря-
сеться, колишеться земля’ (м. Володимир-
Волинський Володимир-Волинського р-ну); ві-
кно ‘частина водної поверхні, вільної від зарос-
тей’ (с. Воєгоща Камінь-Каширського р-ну); 
‘яма в болоті’ (с. Воєгоща Камінь-Каширського 
р-ну, с. Любитів Ковельського р-ну, с. Залюття 

Старовижівського р-ну, с. Мельники Шацького 
р-ну); ‘яма в річці’ (с. Прилісне Маневицького 
р-ну); ‘місце в річці, озері з круговим рухом 
води’ (с. Грабове Любомльського р-ну); вукно 
‘частина водної поверхні, вільної від заростей’ 
(смт Голоби Ковельського р-ну), окно ‘яма в 
болоті’ с. Карасин Камінь-Каширського р-ну, с. 
Шкроби Старовижівського р-ну, с. Озеряни 
Турійського р-ну); ‘частина водної поверхні, 
вільної від заростей’ (смт Голоби Ковельського 
р-ну); )< псл. *okъno [21, с. 203-206]  (укр. ді-
ал. вікно ‘яма на болоті’ [23, с. 189], рос. окнó 
‘ділянка відкритої води на поверхні болота, за-
ростаючого озера’ [16, с. 117]; хорв. okno ‘міс-
це в болоті, де немає рослинності’ [27, с. 66], 
пол. okno ‘маленьке озеро в болоті’ [26, с. 208]) 

Кут 1) куток села сс. Новостав,  Пустомити 
Горохівського району, Зимне Володимир-
Волинського району с. Сукачі Старовижівсько-
го району, сс. Годомичі, Гораймівка Маневиць-
кого району, с. Гупали Любомльського району, 
с. Судче Любешівського району, с. Копачівка, 
с. Немир Рожищенського району, с. Радомишль 
Луцького району («подібний на кут»); 2) вули-
ця с. Білосток, сс. Буяни, Смоличів, Горзвин 
Луцького району, с. Пожарки Рожищенського 
району; 3) болото с. Жидичин Ківерцівського 
району («де різкий поворот річки»); 4) поле с. 
Мельники Швацького району, с. Журавлине 
Старовижівського району, сс. Гута-Лісівська, 
Череваха, Четвертня Маневицького району,  сс. 
Любче, Немир Рожищенського району, с. До-
машів Ківерцівського району, сс. Гута Ратнів-
ського району, Малий Обзир, Черче Камінь-
Каширського району;  5) сінокіс сс. Доросині, 
Літогоща Рожищенського району, с. Вишнівка 
Любомльського району, с. Пісочне Ковельсько-
го району, с. Лучиці Луцького району, с. Заліси 
Ратнівського району, с. Жидичин Ківерцівсько-
го району («знаходиться в кутку біля річки»); 6) 
урочище с. Вільхівка Горохівського району, с. 
Тур Ратнівського району, с. Сошичне Камінь-
Каширського району («розміщене у формі ку-
та»); 7) ліс см. Стобихва Камінь-Каширського 
району, с. Міжлісся Володимир-Волинського 
району, с. Підріжжя Ковельського району; 8) 
хутір с. Голоби, с. Новий Мозир Ковельського 
району; 9) луг с. Новий Чорторийськ Маневи-
цького району («має прямокутний вигин»); 10) 
пасовище с. Цміни Маневицького району, с. 
Маяки Луцького району, с. Домашів Ківерців-
ського району («знаходиться між річками, які 
утворюють кут»), с. Жидичин Ківецівського 
району («оточене водою, тому дійти до нього 
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можна тільки з одного боку») [20, с. 401]. Назву 
можна співвіднести з апелятивом кут ‘рукав 
річки’,  ‘поворот річки’ (с. Литовеж Іваничівсь-
кого р-ну), кути ‘край лісу,  клин лісу’ (сс. 
Мерва, Озерці, Рачин, Шклинь Горохівського 
р-ну). Лексема кут походить з псл. *kQtъ [6, ІІІ, 
с. 161-162]. В українській мові виступає з сема-
нтикою ‘частина якої-небудь території, місце-
вості’ [19, IV, с. 417], у географічній терміно-
логії відома також зі значенням ‘мис на річці’ 
[22, с. 118], пор.: блр. кут ‘куток поля; ділянка 
клиноподібної форми; віддалене, тихе, глухе 
місце; куток, закуток’[24, с. 102].  

Кружок  1) куток с. Кульчин Ківерцівського 
району («має форму кола»); 2) поле с. Воля-
Любешівська (серед якого є клаптик лісу»); 
3) сінокіс с. Доросині Рожищенського району, 
с. Жидичин Ківерцівського району («навколо 
якого тече річка Стир); 4) ліс с. Каливиця Лю-
бешівського району («має форму круга») 5) гай 
с. Осівці Камінь-Каширського району («нагадує 
круг»); 6) пасовище с. ЖЄидичин Ківерцівсь-
кого району, с. Маяки Луцького району; 7) уро-
чище с. Окорськ Локачинського району, с. За-
броди Ратнівського району («круглої форми»). 
Кружки (болото і сінокіс с. Заброди Ратнівсь-
кого району). Круг (сінокіс с. Солов’ї Старови-

жівського району, «круглої форми») [20, с. 385-
387]. Пор. кружок ‘гора, що поросла лісом’ 
(с. Буцинь Старовижівського р-ну); ‘долина’ 
(с. Глухи Старовижівського р-ну). Дослідники 
відзначають активне вживання цього терміна 
для називання різноманітних географічних 
об’єктів в українських, а також білоруських го-
вірках: укр. діал. кружóк ‘невелике місце зі 
стоячою прогнилою водою і гряззю’ [14, с. 50], 
‘озеро в лісі, заросле травою’, ‘яма в полі, на-
повнена водою’, ‘заболочена низовина в полі’, 
‘кругла галявина в лісі’ [22, с. 112], блр. 
кружóк ‘невелике болото серед поля; зарості 
хмизу, гай; невелике місце, яке заросло травою, 
ягідником, чисте місце; місце, на якому росте 
купками яскраво-зелена осока; місце, на якому 
можна копати колодязь’ [24, с. 97]. 

Отже, проведене дослідження на матеріалі 
географічних термінів та відповідних мікрото-
понімів дає можливість константувати, що се-
мантичні трансформації у системі географічних 
назв — явище закономірне і простежується в 
багатьох мовних ареалах. Наведений матеріал 
дозволяє зробити висновок про такий напрямок 
семантичних переходів: асоціація з назвою пе-
вного предмета -  географічний термін – власна 
назва.  
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Oksana Danylyuk 
GEOGRAFPHICAL TEARMS AS WORD BUILDING STEMS  

FOR MICROTOPONYMS 
The article deals with microtoponyms that correlate with geographical metaphorical terms. One of the 

universal onomastic phenomenon that is nomen – microtoponym is investigated. It is proved that seman-
tic transformations in the term systems reflect the way the language speakers think during the terms for-
mation process.  
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НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ СЕМАНТИЧНИХ КОМЕНТАРІВ 
ДО ТОПООСНОВ 

Семантична характеристика топооснов най-
частіше пов’язана з географічними особливос-
тями конкретної місцевості або з місцевою лю-
дністю (певною особою). Така семантична мо-
дель топооснов поширена на всьому слов’ян-
ському мовному просторі. Найдавніша ойконі-
мія України та її центрального району, Київ-
щини, відбиває всі характерні риси формування 
ойконімної лексики, іноді зберігаючи архаїчні 
мовні елементи. Традиційно вважалось, що 
найстарішими ойконімами слід вважати ті, що 
фіксуються літописами як найдавнішими писе-
мними джерелами. Втім слід відзначити, що на 
Київщині, території з кількатисячолітнім без-
перервним заселенням, дуже мало давніх ойко-
німів [8, с. 58-59]. Засвідчені історією хвилі пе-
рейменувань населених пунктів порою підда-
ються поясненню й часто мають інтерпретацію, 
далеку від лінгвістичних законів. Ті назви насе-
лених пунктів, які засвідчені писемними дже-
релами пізно (це аж ніяк не свідчить про їх піз-
нє виникнення), а значення їх основ не прочи-
тується однозначно, потребують спеціального 
опису й пояснення. Деякі ойконіми вторинні по 
відношенню до інших онімних класів конкрет-
ної місцевості. Якщо це зв’язок з мікротопоні-
мом, що абсолютно природньо, то останній не 
був засвідчений у писемних джерелах, якщо 
тільки він не виступав як межовий знак у поділі 
маєтностей, які вимагали спеціального опису в 
судових чи інших справах. 

Слід окремо зауважити важливість і плід-
ність вивчення семантичних особливостей як 
апелятивної, так і онімної лексики. Осібність 
значень слів, їх зміна та відтінки розкривають 
характерні риси життя народу, його духовний 
світ. Якщо в останні десятиліття етимологічні 
студії частіше зводилися до реконструкції 
структури слова (навіть у найкращих етимоло-
гічних словниках), то зараз помітна пильніша 
увага дослідників до семантики слова [1]. 

Окремий інтерес викликають омонімні то-
пооснови, які, як правило, зберігають несподі-
вані семантичні зв’язки. В таких випадках бу-
ває обманливою прозорість лексичних зв’язків 
топооснови – загальновідоме значення слова 

перемагає в оцінці істинних лексико-семантич-
них зв’язків. Особливо складні випадки, коли 
семантична характеристика слова (основи) мо-
же мати подвійне тлумачення, що не супере-
чить семантичній типології певного класу оні-
ма, а історія виникнення назви затемнена глу-
бокою хронологією. 

Саме таким випадком видається походження 
назви села Житні Гори (Рокитнянськ. р-н Ки-
ївськ. обл.), варіанти назви Жытнегоры, śytnie 
Góry, śytnigory [28, т. III/2, с. 299], яка зовні ні-
би абсолютно прозора, тим більше, що там же 
засвідчена назва гори Житная (1812 р.) [22, 
ф. 493, оп. 107, од. зб. 202]. Такий ойконім, за 
нашими даними, фіксується з 1855 р. [6, ф. 326, 
оп. 1, од. зб. 81]. За анкетою 1974 р., яка розси-
лалася Інститутом мовознавства ім. О.О. По-
тебні НАНУ, раніше це село звалося Калинівка, 
проте ні джерело, ні час не вказуються; відома 
нам література такого факту не наводить. Од-
нойменне село є в Польщі – śytna Góra (Кар-
туськ. пов.) [29, т. XIV, с. 900]. 

Топонім Житний (-а, -е, -і) не поодинокий 
на слов’янському просторі: гора Житний та по-
тік Житний (поблизу смт Довге Іршавськ. р-ну 
Закарпатськ. обл.) [11, с. 7], с. Житня (кол. Че-
рнігівська губ) [28, т. III/2, с. 300], с. Житное 
(кол. Полтавська губ) [28, т. III/2, с. 300], 
c. Житное (кол. Мінська губ. Білорусі) [28, 
т. III/2, с. 300], р. Житная (п. Нугрі л. Оки 
п. Волги) [20, с. 27], с. Житный (кол. В’ятська 
губ. Росії) [28, т. III/2, с. 300), с. Житня 
(=Анненки; кол. Козельськ. пов. Калузьк. губ.) 
[28, т. III/2, с. 300], с. Житное (кол. Калузька 
губ.) [28, т. III/2, с. 300], с. Житное (= Досада; 
кол. Астраханська губ.) [28, т. III/2, с. 300], 
с. Житно (кол. Новгородська губ.) [28, т. III/2, 
с. 300], с. Житная (кол. Тверська губ.) [28, 
т. III/2, с. 299], маєток Житнее (кол. Віленська 
губ) [28, т. III/2, с. 299], ур. śytno (1555 р.; око-
лиця с. Задолже, кол. Пінськ. пов.) [29, т. XIV, 
с. 901], с. śytno (ХV ст.; Польща) [29, т. XIV, 
с. 901], оз. śytno (кол. Бобруйськ. пов.; Біло-
русь) [29, т. XIV, с. 901], с. Žitná (1300 р.; Че-
хія) [27, т. IV, с. 851] та ін. 

Зовні наведені топоніми видаються етимо-
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логічно едентичними, проте в дійсності це не 
так. А. Профоус та Я. Свобода ойконім Žitná 
виводять від žitny ‘багатий хлібом’ у широкому 
значенні на основі наявності цього слова саме з 
таким значенням у старочеській мові (ойконім 
засвідчено 1300 р.) [27, т. ІV, с. 851]. Частина 
наведених нами назв теж може бути пояснена 
саме таким чином. Можна припускати, що ети-
мон деяких топонімів мав ще ширше значення 
‘багатий (взагалі)’, пор. назву озера в Білорусі 
śytnо з характеристикою в його описі ‘дуже ба-
гате на рибу’ [29, т. XIV, с. 901]. Про це саме 
свідчать деякі слов’янські апелятиви – укр. 
житняк ‘багатий чоловік’ [13, с. 191], ст. укр. 
житщина ‘податок від збіжжя’ (1444 р.) [18, 
т. І, с. 361], рос. діал. житница ‘годувальниця’ 
[15, с. 156], словен. žitek ‘харчі’ [24, с. 346] то-
що. Генетично семантика всіх цих слів сягає 
конкретного значення ‘ячмінь’ як основної пер-
вісної культури в давньому хліборобстві 
слов’ян. Утім, можна гадати, що деякі пізні на-
зви населених пунктів, могли бути утворені від 
сучасного поширеного значення слова житній 
(прикм. від жито ‘1. злакова рослина, зерна 
якої використовуються для виготовлення хліба; 
2. зерно цієї рослини) [19, т. ІІ, с. 533], як хара-
ктеристика місцевості, де вирощується цей 
злак. 

Складніше пояснювати топонім з означен-
ням житний до конкретного слова – с. Житні 
Гори, заїзд Житная Поляна (= Монахи; кол. 
Брянськ. пов. Орловськ. губ. Росії) [28, т. III/2, 
с. 299], с-ще Житный Остров (кол. Повенецьк. 
пов. Олонецьк. губ. Росії) [28, т. III/2, с. 300], 
с. Житный Ручей (кол. Петрозаводськ. пов. 
Олонецьк. губ. Росії) [28, т. III/2, с. 300], м. Žitnі 
Potok (Сербія) [25, с. 494] та ін. Ойконім у 
Польщі śytna Góra подається в Географічному 
словнику з паралельною назвою Sitna Góra, 
тобто ‘хлібна гора’ без уточнення мотивації. 
Втім механічно переносити це на назву села на 
Київщині Житні Гори не коректно через немо-
жливість порівнянь географічних та господар-
ських особливостей обох населених пунктів. Не 
виключається також метафора в основі польсь-
кого ойконіма. Думаю, що лише назви Житный 
Ручей та Žitni Potok можна пояснити, як попе-
редню (тобто оз. śytno) – багатий потік, багатий 
на рибу ручай, хоч таке тлумачення 
обов’язково вимагає знанння реалій. Цікавою 
назвою видається Житный Остров (с-ще в Ка-
релії – кол. Повенецьк. пов. Олонецьк. губ. Ро-
сії) [28, т. III/2, с. 300] та назва історичної обла-
сті в Словаччині Žitný Ostrov (=Velký Žitný Os-

trov) [10, т. ІІ, с. 25]. Обидва топоніма пов’язані 
з низинною місцевістю, особливо в Словаччині 
значно заболочена, що спричинило досить піз-
нє її заселення (ХІІ-ХІІІ ст.) [30, 35]. Наведені 
топоніми лише за умови знання історії краю, 
його природних особливостей зможуть бути 
правильно пояснені. Наприклад, існує вираз 
рос. діал. житное болото, що подається в сло-
внику без пояснень [16, т. ІХ, с. 192] або жит-
ки4 ‘заливні покоси’ [14, т. ІІІ, с. 373]. 

Видається можливим наближувати нашу ос-
новну назву Житні Гори до д.-рус. житнии 
(житние люди) і трактувати цей вираз як ‘мі-
щани, мешканці’, не обов’язково, як деталізу-
ють деякі автори, ‘люди, які належать до пев-
ного стану’, пор. у В. Даля: ‘середній стан між 
боярами, першостатейними громадянами й чо-
рними людьми’. Він вважає, що житый чело-
век ‘багатий, достатній, заможний’ [5, т. І, 
с. 545]. Історичні словники наводять слово 
житьнии та вираз житьнии (житии) люди з 
Новгородського Першого літопису (1398 р.) без 
семантичного коментаря [9, с. 180; 21, т. 1, 
с. 878, 880; 17, т. 5, с. 118]. Як виняток, див. 
житые люди ‘огнищани’, судячи з датування 
1398 роком, з того самого джерела (Новг. І літ.) 
[7, с. 51].У зв’язку з наведеним матеріалом мо-
жна припускати, що засвідчений прикметник 
житній (д.-рус. житьнии) утворено не від 
жито ‘злак’, а від жито ‘життя’ [15, с. 156], 
пор. д.-блр. древо житное ‘древо життя’ [4, 
т. Х, с. 38], ще укр. житець ‘житель, міщанин’, 
житовьé ‘життя, побут’ [12, с. 76, 78) тощо. На 
основі цього можна трактувати топооснову ой-
коніма Житні Гори як ‘заселені гори, гори, на 
яких живуть (або жили) люди’. 

Не менший інтерес становить термін гора в 
складі досліджуваного ойконіма Житні Гори. 
Як свідчить Л.Т. Вигонная, це слово часто 
втрачає своє основне значення – ‘високе місце’ 
– означає ‘непридатні для обробітку ділянки’, 
‘ділянки, які рідко обробляються’ [2, с. 119; 3, 
с. 97], пор. ще блр. гарá ‘піщане неродюче по-
ле’ [23, с. 186], рос. діал. гóры ‘деревня, куст 
деревень’ [14, т. ІІІ, с. 98], гора ‘місцина без лі-
су’ [16, т. VІІ, с. 18], пол. góra ‘мис’ [26, с. 218] 
та ін. 

Таким чином, на перший погляд прозора то-
пооснова може мати кілька прочитань, кожне з 
яких вимагає залучення додаткових матеріалів. 
Окремі риси семантичної типології топооснов 
виявляють активність або занепад у певні істо-
ричні періоди, що відбивається в появі конкрет-
них топонімів у межах деяких топонімних груп. 
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I.M. Zheleznyak.  
NON-SIMPLE SEMANTIC COMMENTS TO THE TOPONYMICAL STEMS. 

The article is devoted to the peculiarities of semantic characteristics of the toponymical stems illus-
trated by oiconym Житні Гори and the relative ones. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ АНТРОПОНИМИКИ 
Систематизация терминов антропонимики – 

задача актуальная, назревшая и весьма непро-
стая. Первые попытки упорядочения термино-
логии ономастики, осуществленные еще в се-
редине прошлого столетия, связаны с именами 
А.А. Белецкого, И. М. Железняк, Ю.А. Карпен-
ко, В.В. Нимчука, Н.В. Подольской, Ю.К. Редь-
ко, А. С. Стрыжака, П.П.Чучки и др. 

В настоящей статье представлен анализ 11 
терминов антропонимики, содержащих компо-
нент ОНИМ, которые характеризуют собствен-
ное имя человека по его родственным связям: 
адельфоним, андроним, анхистоним, гамбро-
ним, гионим, гинеконим, маритоним, матро-
ним, патроним, прометроним, пропатро-
ним. Следует подчеркнуть, что именование че-
ловека по его родственным отношениям доста-
точно распространено. Так, в одной статье, 
описывающей анторопонимические модели в 
этнокультурном значении, представлен пере-
чень более 20 терминов родства (termes de 
parenté) père, mère, fils, fille, frère (aîné et cadet), 
sœur, grand-père, grands-pères, grand-mère, fille, 
petit-fils, petite-fille, oncle, grand-oncle, neveu, 
petit neveu, cousin, cousine, épouse, coépouse, 
mari, mari platonique и др., ставших основой 
именования человека [26]. 

Отметим, что лексикографически зафикси-
рованы только четыре из исследуемых антро-
понимических терминов:  

андроним - назва дружини за іменем 
чоловіка [11, с. 38]. Вид антропонима. Имено-
вание (прозвище) жены по имени или прозвищу 
мужа [14, с. 29] Вид антропонима. Именование 
жены по имени, прозвищу или фамилии мужа 
[15, с. 29]; 

гинеконим - Вид антропонима. Именование 
(прозвище) мужа по имени или прозвищу жены 
[14, с. 49]. Вид антропонима. Именование муж-
чины по имени или прозвищу матери или же-
ны, которое может стать фамилией [15, с. 50]. 
Дефиниция этого термина, представленная в 
[14], значительно шире, чем в [15];  

патроним (патронимическое имя). Дериват 
от имени или прозвища отца, прозвище, про-
звание, фамилия от прозвища отца или предков 
по отцовской линии [14, с. 108]. Вид антропо-

нима. Для древнерусского периода именование 
человека, образованное от имени или прозвища 
отца или предков по отцовской линии [15, 
с. 104]; 

матроним (матронимическое имя). Дериват 
от имени матери; прозвище, прозвание, "отче-
ство" от имени матери, фамилия от прозвища 
матери [14, с. 63]. Дериват от имени, прозвища 
или от названия профессии, общественного по-
ложения матери; прозвище, прозвание, "отчест-
во" от имени матери, фамилия от прозвища ма-
тери [15, с. 79]. (Метронім - особова назва си-
на за іменем матері [11, с. 38]. 

 Остальные термины обладают следующими 
значениями: 

адельфоним - именование по брату [22, 
с. 15]; 

анхистоним - фамилия [1, с. 122];  
гамброним - именование по зятю [23, 

с. 160];  
гионим - именование по сыну [22, с. 15]; 
маритоним - именование жены по мужу 

[23, с. 160];  
прометроним - наименование по бабушке 

[22, с. 15]; 
пропатроним - наименование по линии де-

душки [22, с. 15]. 
 Отметим один из основополагающих мо-

ментов нашего исследования: четкая этимоло-
гизация терминов ведет к внутреннему укреп-
лению терминосистемы, устраняя (скорее, ком-
пенсируя) их семантическую недостаточность, 
избыточность или несостоятельность. Это та 
актуальная проблема, которой следует уделить 
особое внимание.  

А обращение к языку–источнику, что явля-
ется принципиально существенным при кор-
ректировке и анализе формирующейся терми-
носистемы, позволяет проследить динамику 
семантики терминоэлемента (в более широком 
смысле – и самого термина) как в историческом 
аспекте, так и в аспекте синхронного варьиро-
вания в различных коммуникативных ситуаци-
ях. 

Подобный анализ, названный нами век-
торно-семантическим, ориентирован на даль-
ние этимологии: исходная точка (слово в язы-
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ке-источнике) и конечный результат в языке-
реципиенте (препоненты в составе лингвисти-
ческого термина на -ОНИМ). В результате оп-
ределяются межъязыковые семантические со-
ответствия в языках реально существующих, 
но действующих в разных временных и про-
странственных плоскостях, т.е., по терминоло-
гии Ю.А. Жлуктенко, дистантные межъязы-
ковые связи, возникающие при отсутствии 
какого бы то ни было непосредственного кон-
такта их носителей и двуязычия [10, с. 12]). В 
нашем случае исследованию подвергаются 
препозитивные терминоэлементы (ПТЭ) тер-
минов адельфоним, андроним, анхистоним, 
гамброним, гионим, гинеконим, маритоним, 
матроним, патроним, прометроним, про-
патроним. 

 Этимологически термины все термины яв-
ляются гомогенными по структуре, лишь пре-
понент термина маритоним привлечен из ла-
тинского языка. По частеречной отнесенности 
этимоны препонентов всех анализируемых 
терминов относятся к именам существитель-
ным. 

Особый интерес вызывает термин патро-
ним, имеющий семантически соотносимые 
этимоны в эолийском диалекте древнегрече-
ского языка: πατρ-ωνυµικόν - отчество [6, с. 
1271]; πατρ-ωνυµικος - произведенный от имени 
отца, служащий отчеством [6, с. 1271]; πατρ-
ωνύµιος - именуемый по отцу или родоначаль-
нику [6, с. 1271]. Все остальные термины соз-
даны за пределами древнегреческого языка. 

По характеру семантической связи древне-
греческих препонентов, участвующих в образо-
вании лингвистических терминов на -ОНИМ, с 
их этимонами определены три группы терми-
нов. 

1. Первую группу образуют термины, 
препоненты которых восходят к однозначным 
древнегреческим словам и восприняли их един-
ственное значение латинского слова: адельфо-
ним (αδελφός - брат [5, с. 32]); анхистоним 
(άγχιςτος - ближайший родственник [5, с. 28]); 
гионим (υιός - сын [6, с. 1662]). Препоненты 
терминов проматроним и пропатроним сфор-
мировали свое значение в результате уменьше-
ния / конкретизации семантического объема 
значения этимона: прометроним ( προ-µήτωρ - 
праматерь, прародительница [6, с. 1390]); про-
патроним (προ-πάτωρ - праотец, пращур, пре-
док [6, с. 1393]). 

2. Во вторую группу входят термины гам-
броним, гинеконим, маритоним, матроним, 

препоннеты которых реализовали первое, ос-
новное значение своего полисемичного этимо-
на. 

Препонент термина гамброним восходит к 
древнегреческому слову γαµβρός, обозначаю-
щему: 1) зять, муж дочери или сестры; 2) шу-
рин, брат жены или мужа; 3) тесть или свекор; 
4) жених [5, с. 313]. 

Что касается термина гинеконим, то, осно-
вываясь на современном понимании этого тер-
мина [10, с. 50], считаем, что ТЭ гинеко- ре-
ализовал и стремится реализовать основное 
значение древнегреческого слова γυνή, gen. 
γυναικός: 1) женщина; 2) смертная женщина, 
т.е. человек; 3) замужняя женщина, жена, суп-
руга; 4) самка [5, с. 337]. 

Препонент термина маритоним восходит к 
латинскому слову marītus, имеющему в языке-
источнике четыре значения: 1) муж, супруг; 2) 
искатель руки; 3) р1. супруги; 4) самец [7, с. 
472]. 

Препонент термина матроним восходит к 
древнегреческому слову µήτηρ, обладающему 
следующими значениями: 1) мать; 2) перен. 
мать, родительница, родина; 3) перен. источ-
ник, причина [6, с. 1094], которое позволяет 
объяснить существование фонетического 
варианта термина матроним - метроним [11, с. 
38], на наш взгляд, более четкого 
этимологически. 

3. К третьей группе относится термин анд-
роним, препонент которого обладает неоснов-
ным значением многозначного древнегреческо-
го слова ανήρ, gen. ανδρός, имеющему следую-
щие значения: 1) мужчина; 2) человек; 3) 
взрослый мужчина, муж; 4) истинный мужчина, 
настоящий, т. е. храбрый муж, доблестный че-
ловек; 5) муж, супруг; в) возлюбленный, лю-
бовник; 7) в знач. местоимения; в) описательно 
(в переводе обычно опускается) с обозначением 
звания, профессии, народности или гражданст-
ва [5, с. 148]. 

 
Все изложенное выше можно представить в 

виде таблицы, где 
1 - термин на –оним; 
2 - язык-источник; 
3 - этимоны; 
4 - частеречная отнесенность этимонов; 
5 - количество значений этимонов слов в 

языке-источнике; 
6 - порядковый номер значения, взятого для 

образования ТЭ. 
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1 2 3 4 5 6 
адельфоним греч. αδελφός сущ. 1 1 
андроним греч. ανήρ, gen. ανδρός сущ. 8 5 
анхистоним греч. άγχιςτος сущ. 1 1 
гамброним греч. γαµβρός сущ. 4 1 
гинеконим  греч. γυνή, gen. γυναικός сущ. 4 1 
гионим греч. υιός сущ. 1 1 
маритоним  лат. marītus, i сущ. 4 1 
матроним греч. µήτηρ сущ. 3 1 
прометроним греч. προ-µήτωρ сущ. 1 1- 
пропатроним греч. προ-πάτωρ сущ. 1 1- 

 
 Далее представлен анализ процесса освое-

ния исследуемых терминов словообразователь-
ной системой русского языка, в основе которо-
го лежит валентный анализ терминов адельфо-
ним, андроним, анхистоним, гамброним, гио-
ним, гинеконим, маритоним, матроним, па-
троним, прометроним, пропатроним, выяв-
ляющий их способность к правому и левому 
развитию. Отмечается нулевая реализация ле-
вой валентности всех терминов. Правовалент-
ностные свойства исследуемых терминов выяв-
ляются в результате анализа существующих 
производных терминов на –оним, демонстри-
рующего зависимость между употребительно-
стью терминов и количеством образованных от 
них производных 

Так, термин патроним стал производящим 
для существительных депатронимизация [2, с. 
19]; патронимика [9, с. 130], патронимичность 
[9, с. 130; 13, с. 54]; патронимоид [25, с. 116]; 
патронимия [21, с. 728], для прилагательных 
патронимический [15, с. 104] и патронимный 
[15, с. 104-105], которые мотивируют 
прилагательные с префиксом ОТ-: 
отпатронимический [3, с. 39; 15, с.130] и 
отпатронимный [4, с. 17]. 

От прилагательных патронимический и 
отпатронимический Д.Г. Бучко образовал 
прилагательные непатронимический и 
неотпатронимический [4, с.18]. Фиксируется 
краткая форма прилагательного с суффиксом –
ИЧН- патронимичны [4, с. 7]. 

От термина матроним образованы 
прилагательные матронимический и 
матронимный, существительное матронимик 
[19, с 118], не вошедшее в русскую 
ономастическую терминологию, а также 
существительное матронимоид [25, с.118], 
созданное для обозначения мифических 
существ по имени матери. 

Термином андроним мотивированы 
прилагательные андронимический [24, с. 158] и 

отандронимный [2, с. 14]. 
От остальных терминов суффиксальные 

дериваты в настоящее время не выявлены, но 
будем надеяться, что в будущем они 
непременно окажутся в нашем распоряжении, 
поскольку теоретически препятствий для обра-
зования производного с помощью любого фор-
манта от любого термина на -оним не сущест-
вует. 

Особенность исследуемой группы терминов 
состоит в том, что все они, построенные по од-
нотипной структуре, отражают однотипные 
синтаксические отношения.  

Определению типов отношений, заключае-
мых в данных производных на –ОНИМ, спо-
собствует анализ их дефиниций, в основе кото-
рого лежит учение Аристотеля о дефиниции и 
разработанная им методика установления де-
финиции: 

 definitio fit per genus proximum et differen-
tiam specificum 

 определяемое = родовое понятие + видовые 
отличия  

 определяемое = определяющее 
 Дефиниция встречается в форме уравнения, 

в котором между определяемым (в нашем слу-
чае – термином на –ОНИМ, обозначающим 
собственное имя человека по его родственным 
связям) и определяющим, представляющим со-
бой сумму родового понятия и видовых отли-
чий (в нашем случае – синтаксической конст-
рукцией, свернутой для образования термина 
на -ОНИМ) имеются отношения тождества.  

 Итак, для установления семантических от-
ношений между компонентом -ОНИМ и его 
отношений и прототипом в дефиниции необхо-
димо вычленить родовое понятие, раскрываю-
щее существенной признаки термина. Можно 
было бы предположить, что компонент –
ОНИМ- всегда соотносится со значением тер-
мина оним, являясь его смысловым эквивален-
том. Однако в дефинициях исследуемых тер-
минов родовыми понятиями выступают лексе-
мы дериват (от имени или прозвища…), про-
звище, прозвание, фамилия (от прозвища 
…), фамилия, наименование, что свидетель-
ствует о значительном сужении объема компо-
нента ОНИМ, о серьезной конкретизации его 
значения. В исследуемой группе семантическая 
наполненность опорного компонента термина 
на –ОНИМ не идентична значению термина 
оним; опорный компонент термина на –ОНИМ 
(т.е. ТЭ ОНИМ) имеет более конкретизирован-
ную семантику. 
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 Подобная ситуация способствует созданию 
нечеткости дефиниций и, в конечном итоге, 
размытости семантических границ термина.  

Приведем определения некоторых терминов, 
выступающих опорными компонентами дефи-
ниции: 

прозвание – вид антропонима. Имя, которое 
имел весь род исстари и каждый в него входя-
щий [10, с.111] 

наименование – см. название [10, c.86] 
название (имя, именование) – 2. компо-

нент термина описания, обозначающего неко-
торые категории онимов. Пример: географиче-
ское название (топоним) [10, c.85]. В примеча-
нии к словарной статье указано, что данное 
значение термина «название» не распространя-
ется на такие категории онимов, как антропо-
нимы, зоонимы, фитонимы, где в терминах-
описаниях возможно употребление только сло-
во «имя» (имя человека, имя животного, имя 
растения) [10, c. 85]. Правда, сам термин «имя» 
в Словаре русской ономастической терминоло-
гии не фигурирует.  

именование – см. номинация [10, c. 61] 
номинация (в ономастике) – называние, 

именование присвоение имени, процесс наиме-
нования [10, c. 87]. 

Исходя из сказанного выше, следует при-
знать актуальной задачу четкого определения 
терминов прозвище, прозвание, наименова-
ние, именование, название, имя и возможных 
пределов их использования в дефинициях.  

Для определения соотношения между грам-
матической структурой термина на –оним и 
свернутой для его образования синтаксической 
конструкцией следует указать возможные син-
таксические реализации видовых отличий. 
Следует подчеркнуть, что все термины иссле-
дуемой группы по своей семантической нагруз-
ке сводимы к словосочетаниям с несогласован-
ными определениями в форме дательного па-
дежа с предлогом ПО, характеризующими 
опорный компонент по его отношению к кон-
кретному носителю. 

 
Условные обозначения : 
 PR – препонент термина на –оним; 
 onym- постоянный компонент термина на –

оним (т.е. ТЭ –оним-) и соответствующее ему 
родовое понятие дефиниции; 

 N1 – родовое понятие дефиниции, одно из 
проявлений компонента –оним-; 

 N3 – один из объектов номинации 

 
Модель термина PR - ONYM 
Модель словосочета-
ния 

N1 - ПО - N3  

 
Адельфоним брату 
Андроним мужу 
Анхистоним ближайшим родственни-

кам 
Гамброним зятю 
Гионим сыну 
Гинеконим жене 
Маритоним мужу 
Матроним матери 
Патроним отцу 
Прометроним бабушке 
Пропатроним 

оnym ПО 

дедушке 
 
В возникающих словосочетаниях (оним по 

отцу, по брату и т.д.) объектное отношение 
неотделимо от отношения определительного. 
Координация данных словосочетаний со слово-
сочетаниями с родительным присубстантивным 
и с зависимой формой прилагательного в дан-
ном случае невозможна (имя по отцу ср. имя 
отца, отцовское имя; имя по жене ср. имя же-
ны, женское имя; имя по мужу ср. имя мужа, 
мужское имя и т.д.). В отличие от модели N1-
N2, данная модель указывает на источник обра-
зования имени, а не на его обладателя: имя по 
матери ≠  имя матери; имя по отцу ≠  имя 
отца. Значение принадлежности может быть 
реализовано в терминологических сочетаниях 
(имя сына по матери, имя дочери по отцу и 
т.д.). Термины на –ОНИМ, сводимые к слово-
сочетаниям такого рода, нами выявлены не бы-
ли. Кроме того, нами не зафиксированы терми-
ны на -ОНИМ , отражающие словосочетания 
оним по сестре, оним по племяннику, оним по 
дяде и др.  

Таким образом, в статье представлен ком-
плексный анализ терминов на -ОНИМ, опреде-
лящих собственное имя человека по его родст-
венным связям, с этимолого-семантической, 
деривационной и функциональной точек зре-
ния. Результаты исследования позволяют уста-
новить зависимость между этимологией терми-
ноэлемента и возможностью (пределами) его 
семантического и морфонологического варьи-
рования, что целесообразно учитывать при соз-
дании / корректировке терминосистемы антро-
понимики. 
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Natalia Ivanova 
INVESTIGATIONS OF TERMS OF ANTHROPONYMY 

The article deals with the analyses of the semantic relations implemented in terms of Anthroponymy (with 
“оним”). Distant interlanguage connections existing in the real languages but not coinciding temporaly  and 
localy are analysed in the article. Word combinations is characterizing the key-components as to its reference 
to the proper human-carrier. The author investigates the differential specifications occuring due to various 
term’s definitions.  

Key words: anthroponym, onym, preponent, termelements, distant interlanguage connections, 
grammatical structure of the terms. 
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ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКИХ ОСОБОВИХ ІМЕН 
Колись праслов'яни, як і всі інші народи, ви-

користовували тільки одне ім’я, не знаючи ні по 
батькові, ні прізвища. Ясно, що таких імен було 
дуже багато, бо в цій ситуації тезки в одному ро-
ді, навіть у одному племені є просто неможливи-
ми. У нас це було десь так до VIII-IX ст. н.е. Ми 
знаємо князя Кия, що дав своє ім’я Києву, його 
братів Щека й Хорива, їх сестру Либідь, але не 
знаємо (бо не було) більше ніяких компонентів їх 
імень. Практично всі давні імена у слов’ян були 
суціль слов’янськими і вказували на зовнішній 
вигляд (Малуша, Малюта, Бhляна, Чернавка), 
внутрішні якості (Гординя, Добриня, Пастуша, 
Несмhяна), рахунок у родині (Первуша, Вто-
ракъ, Третякъ, Четвертакъ і т.д.), очікування в 
родині (Ждань, Жадань, Бажань, Чекань, Не-
ждань, Нечай) тощо. 

Особливу групу складали імена-обереги, які 
застосовувалися в родинах з високою дитячою 
смертністю. Давалося непривабливе ім’я, щоб 
смерть на дитину не поласилась: Некрась, Не-
ладь, Нелhпь, Нелюбь, навіть Негодяй і, вибачай-
те, Говно. Це останнє ім’я зафіксоване в 1495 р. 
як належне селянинові Бєльського повіту поряд з 
хресним іменем Офонаско [12, с. 164]. Батьки 
любили своїх дітей і цими негативними іменами 
прагнули їх зберегти. Велику групу старих язич-
ницьких імен становили побажальні імена, які 
мали переважно композитну структуру: Володи-
мирь (отже, побажання оволодіти миром, грома-
дою; інші тлумачення цього імені, зокрема його 
запозичення з германських мов, не переконують), 
Вадимирь (скорочення: Вадимь), Радимирь (ско-
рочення: Радимъ), Казимирь, Володиславь, Бори-
славь (скорочення: Борись), Станіславь, Боривой 
тощо. Поступово такі композитні імена стали 
надбанням тільки верхівки племені – князя та йо-
го "ближніх людей". Добре сказав про наші древ-
ні антропонімічні скарби яскравий поет Роман 
Вархол: "У світлі / полярної зірки / засяяли / наші 
говірки,/ розквітли / мов яр, письмена... /... Весна / 
написала / уставом / слов’янські / дзвінкі / імена" 
[1]. 

С.М.Пахомова висунула цікаву ідею, що в 
праслов’янські й давньоруські часи "віра в магіч-
ну силу антропоніма й ототожнення імені з його 
носієм спричинили табу на ім’я, і це служило під-

ставою для утворення паралельних до забороне-
ного оніма засобів називання особи –
антропонімних евфемізмів". До останніх дослід-
ниця відносить патронім та андронім, що явно 
сформувалися вже в праслов’янську епоху. Така 
інтерпретація дозволяє розв’язати своєрідну ан-
тиномію: іменування в давнину було однослів-
ним, а форм цього іменування було три. Ілюстра-
ції цієї думки – майже виключно жіночі імену-
вання: андроніми Всеволожая 1097, Изяславляя 
1151 та ін. і фіксовані трохи пізніше патроніми: 
Игоревною 1190, Мъстиславна 1122 та ін., в тому 
числі уславлена Ярославна зі "Слова о полку Іго-
ревім" [8, с 225-226]. 

Не заперечуючи цієї оригінальної й цінної ду-
мки, яка потребує поглибленого вивчення, в по-
рядку дискусії зверну увагу на те, що чоловічі 
імена таких виразних аргументів у древності не 
мають. Тому можна думати, що тут справа не в 
табу, а в давній гендерній ситуації, у соціально 
нижчому ранзі жінки. Андроніми та патроніми, 
особливо коли йдеться про князівські родини, бу-
ли не евфемізмами, а захисними щитами. Ана 
рьина 1063 підписалася своїм іменем, а не евфе-
мізмом-патронімом (Ярославна) чи андронімом 
(щоправда її чоловік Генріх І тоді вже помер). Та 
й для дружини князя Ігоря в ситуації, коли він 
був у полоні, ліпшим захистом став патронім 
Ярославна, хоч вона цілком могла б іменуватися 
андронімом Игоревая. У давніх андронімів саме 
членна, повна форма, що народилася як виражен-
ня категорії означеності (Игоревая, а не Игорева) 
підкреслювала "спеціалізоване значення дружини 
даної особи, як правило князя" [13, с.224]. Ужи-
ток таких членних андронімів-прикметників теж 
промовляє за те, що вони вживалися для підне-
сення авторитету, а не для приховування справж-
нього імені. 

Ще до прийняття християнства до імен 
слов’янської генези додалося трохи кельтських 
(рутенських) імен, як Рюрик (від старої назви ріки 
Рур), Трувор, Синеус, Ігор та ін., кельтське похо-
дження яких добре обґрунтував В.Г.Скляренко 
[9, с.60-63], скандинавських – Олег, Ольга, Гліб та 
ін. А християнство, прийняте 988 р. князем Воло-
димиром, який, охрестившись сам, прибрав ім’я 
Василь, принесло в Київську Русь і нові христи-
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янські (хресні, календарні) імена відповідно до 
святців – календарних списків видатних у хрис-
тиянстві людей – святих, мучеників, великомуче-
ників, апостолів, рівноапостольних святих тощо. 
Це був список канонізованих християнською, а 
після її розколу в 1054 р. на західну (католики) та 
східну, православною церквою осіб. Усіх оберне-
них у християнство людей церква наділяла іме-
нами тільки зі святців. А туди потрапили імена з 
країн, де зародилося й первинно поширювалося 
християнство, тобто імена давньоєврейські, гре-
цькі й латинські. Для Русі ці імена були незвич-
ними, навіть дикуватими. Тому до XVII ст. поряд 
з хресним іменем, одержаним від попа в церкві, 
було прийнято давати в родині й своє, традицій-
не, язичницьке ім’я. Пор. у записах старих 
пам’яток: 1) про власника відомого Остромирова 
євангелія, 1056 : "въ кръщении Иосифъ, а миръс-
кы Остромиръ", 2) з літопису під 1113: "преста-
вися князь Михайло, зовомый Святополкъ", 
3) 1164: "Костянтинъ, а миръскы Добрило, пи-
сець євангелія" тощо [12, с. 62]. 

Деякі язичницькі імена увійшли у святці у 
зв'язку з канонізацією представників Київської 
Русі, переважно князів. Борись і Глhбъ, сини кня-
зя Володимира, забиті у боротьбі за княжий стіл 
братом Святополком Окаянним, потім княгиня 
Ольга, бабуся, що прийняла християнство індиві-
дуально, під час своїх відвідин Константинополя 
(тоді на Русі – Царграда). За літописною леген-
дою, візантійський імператор Костянтин залицяв-
ся до Ольги і хотів узяти її в жони. Треба було 
охреститися. Ольга сказала: охрещусь, якщо ти 
сам мене охрестиш. Імператор з патріархом її 
охрестили. А коли Костянтин знову запропонував 
стати його дружиною, Ольга відповіла: ти ж мене 
хрестив, я твоя хресна донька – церква того не 
дозволяє. Імператорові залишилося пожалкувати: 
"Перехитрила ти мене, Ольго" [2, с. 348]. Воло-
димир же, її онук, приймаючи християнство, си-
лою вибив у тодішніх візантійських братів-
імператорів собі в жони їх сестру Анну. 

Сам Володимир був канонізований лише через 
300 років по своїй смерті і що знаменно – під сво-
їм язичницьким (Володимир), а не християнським 
(Василь) іменем. Потрапивши в святці, імена Во-
лодимир та Ольга (теж з язичницьким іменем – її 
хресне ім’я Олена) зберегли й зберігають досі 
свою популярність, причому ім’я Володимир ста-
вало в минулому столітті навіть лідером і досі пе-
ребуває в десятці найуживаніших, так само й ім’я 
Ольга, хоч лідером ніколи не ставало. 

У XV – XVI ст. домашні язичницькі імена по-
чали все активніше виходити з ужитку, повністю 

витісняючися хресними, християнськими імена-
ми, до яких населення вже звикло. Проте язични-
цькі імена не зникли безслідно, а переходили в 
прізвища (прізвищеві назви) чи прізвиська, знач-
ною мірою в цій функції зберігшися дотепер. Так, 
у словнику Н.М.Тупикова відзначено 49 осіб з 
іменем Жук, фіксованим у XV – XVII ст. [12, 
с. 208-209], переважно поряд з хресним іменем: 
Ивашко Жукь 1500, Петрашъ Жукь 1564. З поді-
бних записів видно, що язичницьке ім’я поступо-
во перетворювалося на кличку, прізвисько, дода-
ткове імення при основному хресному. Деякі так 
прізвиськом і залишилися, у цій функції або з пе-
ретворенням на прізвище живуть і досі (в Україні 
– частіше). Більшість же через стадію патронімів 
стали прізвищами, пор. рос. Жуков, укр. Жученко. 
Пор. також прізвища, виниклі на базі наведених 
вище язичницьких імен: 1) Бажан, Нечай, Тре-
тяк, 2) Жданов, Нежданова, Некрасов тощо. 

Поряд із цим процесом остаточного занепаду 
чи функціональної й словотвірної перебудови ко-
лишніх язичницьких імен у нашому іменнику 
протягом XI – XX ст. відбулися такі основні про-
цеси, що призвели до істотних змін іменника. 

І. Імена фонетично й морфологічно адаптува-
лися, тим самим увійшовши до складу мовної си-
стеми. Адже християнство принесло на Русь су-
цільно іноземні імена, які часто не узгоджувалися 
з нормами діючої давньоукраїнської системи. 
Щоправда, оскільки ці імена прийшли не прямо з 
Візантії, а через Болгарію, то вони вже були яко-
юсь мірою слов’янізованими. Цей процес інтен-
сивно розгорнувся в Київській Русі. Князь Юрій 
Долгорукий (1090-1157), син Володимира Моно-
маха, що був (неодночасно) і засновником Моск-
ви, і великим князем Київським, іменувався саме 
Юрієм, але ж це – слов’янська переробка грець-
кого імені Георгій ("землероб"): відкинення ініці-
ального г і вокалічна трансформація. Отже, від-
булася ця переробка ще в XII ст. Пізніше в цьому 
ж імені два перші звуки помінялися місцями – 
вийшло Єгор. Лише в XVI ст. було відновлено й 
джерельну форму Георгій. З одного імені вийшло 
три різні. Такий розпад одного імені на кілька 
продовжувався й пізніше, що колись зумовлюва-
лося бідністю християнського іменника за антро-
понімійними мірками хай підсвідомого язичниц-
тва, а тепер – пошуками антропонімної новизни. 
А яких видозмін зазнали імена зі звуком ф! Пор. 
рос. Фома, Филипп та укр. Хома, Пилип тощо [5]. 
Трансформація імен іноді змінювала їх до невпі-
знанності. Зіставмо Євфросинія й Пріська, Євп-
раксія й Параска, Олександра й Леся. Фонетичні 
зміни християнських імен посилювалися великою 
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схильністю слов’янських імен до творення пест-
ливих форм шляхом усічення імені та його суфік-
сації, що не притаманно в такій мірі грецькій, ро-
манським та германським мовам. В українській 
мові від імені Іван I.I.Трійняком зафіксовано 337 
похідних [11, с.143-146], чого не скажеш, здаєть-
ся, про жодну іншу мову. Кордоцентричність 
української ментальності й тут себе проявила. 

2.  Антропонімійні пошуки істотно активізу-
валися тим, що християнських імен, як зазнача-
лося, було значно менше, ніж язичницьких. Мен-
тальне сприйняття антропонімії вимагало її роз-
маїтості. Сума церковних іменних списків ХІ-
ХШ ст. (святці, мінеї, місяцеслови, житія святих) 
дає 537 чоловічих та 105 жіночих імен [10, с.27]. 
Пізніше розширення складу святих, включення 
до канонізованих списків нових імен (зокрема ба-
гато прийшло з Грузії після церковного 
об’єднання православної Грузії та Росії) збільши-
ло кількість хресних імен, і на середину ХIХ ст. їх 
у церковних святцях було вже близько 900 чоло-
вічих і 250 жіночих [10, с.33]. Але помітна части-
на цих імен через свою фонетичну незвичність 
(згадаймо антропонімну історію Немидори в 
І.Нечуя-Левицького) чи небажані семантичні 
асоціації вживалася мало або й зовсім не вжива-
лася. Ще в XIX ст. М.Гоголь міг назвати свого 
героя Акакій Акакійович. А хто тепер в Україні 
дасть своєму синові ім’я Акакій? Так само пішли 
в небуття раніше використовувані церковні імена 
Мардарій, Сценудій, Сосій, Сосипатр, жіночі Со-
сипатра, Сирофінікиса, Теопіста та ін. 

3.  Внаслідок цього іменник почав розширю-
ватися також нецерковним шляхом. Під тиском 
громадських уподобань церковна регламентація 
просто змушена була послабнути. У XIX ст. по-
чали з’являтися й імена, взагалі відсутні в свят-
цях. Фольклорно-казковий богатир Єруслан Ла-
заревич відомий давно, однак лише після появи 
"Руслана і Людмили" О.Пушкіна нецерковне ім’я 
Руслан (з араб. арслан "лев" через тюркські мови; 
це арабське слово своїм звучанням породило й 
апелятивну назву зовсім іншої великої тварини: 
слон) увійшло в реальний ужиток і зберігає попу-
лярність досі. У зв’язку з 300-літтям династії Ро-
манових набули певного вжитку старі княжі іме-
на, які не потрапляли до святців – Аскольд, Рю-
рик, Ярослав (Ярослав Мудрий не був канонізо-
ваний!). Пізніше до них додалися в Україні теж 
неканонізовані імена Станіслав, Мирослав і Ми-
рослава, Радомир, Казимир, Квітослава та ін. 

4. У XX ст. після Жовтневої революції ново-
народжені та їх імена реєструвалися за бажанням 
батьків у державних органах, а не в церкві. Нарі-

кати дітей за святцями батьки могли, але вже по 
своїй волі, а не в обов’язковому порядку, тим па-
че що більшовицька влада ставилася до церкви 
дуже вороже. Регламентацію святцями заступила 
регламентація модою. В іменник увійшло чимало 
західноєвропейських імен: Арнольд, Ернест, Еду-
ард, Том, Евеліна, Ізабела, Кароліна, Клара тощо. 
З’явилися тисячі новотворів, так званих "револю-
ційних" імен: Пролетарій, Геній, Депутат, Діа-
мат і Діамар (діалектика + марксизм), Декаб-
рист тощо. Серед них багато – від пов’язуваних з 
революцією імен типу Марат, Робесп'єр. Пор. 
чол. Нінел та жін. Нінель (Ленін – обернене про-
читання), Владлен (Владимир Ленин), Марлен 
(Маркс + Ленін). З цими іменами люди й сьогодні 
живуть. А як бути Лентрозіні, коли Троцького 
вигнали, а Зінов’єва розстріляли? Один дуже во-
йовничий і дуже дурний атеїст назвав своїх дітей-
близнюків Небо й Бебо. І то були не просто сло-
ва, а абревіатури з розшифровкою Немає Бога і 
Без Бога (з газет). Таких імен нараховують до 10 
тисяч, але переважно вони були одиничними чи 
малопоширеними [4]. Практично всі ці "револю-
ційні" імена вже давно, з 40-х pp. XX ст., не вико-
ристовуються для наймення новонароджених. 

Але з 1991 p., від проголошення незалежності 
України й свободи слова, ця свобода поширилася 
і на наймення новонароджених. І батьки знову 
довели, що серед них трапляються ідіоти. Як іна-
кше зрозуміти, що на Житомирщині батько на-
звав свого сина Ісус Христос і оголосив заздале-
гідь, що майбутню доньку назве Лесею Україн-
кою? (газета "Факти" // 2003. – 29 листопада). В 
Україні вже живуть хлопчики з іменами Іглесіас, 
Кеннеді, Космос (ім’я не космічне, а бандитське – 
за серіалом "Бригада"), Лимон, Сервер, Таймер, 
Мадагаскар, Гамлет, Жуйжуй (це в Одесі), Ша-
хід (Харківська область), дівчатка з іменами Ес-
меральда, Кармеліта (за серіалом), Кармен, 
Принцеза, Русалка, Черешня і навіть Атлантида 
(газета "Комсомольская правда в Украине" // 
2007. – 31 січня). 

5. Але не ці антропонімійні вибрики визнача-
ють сучасну динаміку особових імен. Як колись 
язичницькі імена півтисячоліття після прийняття 
християнства продовжували вживатися, так хрис-
тиянські імена панували в Україні і протягом 
усього періоду запеклої боротьби радянської вла-
ди з церквою, і тепер, в умовах незалежної Украї-
ни, повсякчас збільшуючи свою впливовість. 
Особовим іменам, як і іншим прикметам етносу, 
притаманна висока усталеність і традиційність. 
Звичайно, протягом XX-XXI ст. помітно зростає 
рухливість частотності, зміна популярності пев-
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них імен. Але що торкається самого складу, то 
серед ядерних, не периферійних імен він залиша-
ється майже незмінним. 

Ще на початку XX ст. в Україні, Росії й Біло-
русії в середньому кожен четвертий новонаро-
джений хлопчик одержував ім’я Іван, кожна п’ята 
дівчинка – ім’я Марія, а кожна шоста - ім’я Анна 
чи Ганна. І так було усі попередні мінімум 500 
років. Це зумовлено складом святців, де Іван фі-
гурує мало не через день, а Марія не дуже від 
нього відстає. Але пізніше, з послабленням впли-
вовості святців, рух найуживаніших імен пожва-
вішав. У 20-х роках XX ст. лідером замість Івана 
став Микола, у 30-х Володимир. На короткий час 
у 40-х роках перед зайняв Віктор, якого згодом 
витіснив Сергій, а з 60-х років до сьогоднішнього 
дня лідером залишається Олександр. Це – загаль-
на картина, що має свої територіальні варіації. 
Так, у гуцулів якийсь час на чолі іменника стояв 
Василь, а в деяких селах це ім’я передує й досі. 
Зокрема це стосується славного села Космач, де 
ім’я Василь "упродовж століття займає перше мі-
сце" [6, с.51]. 

Марія втратила своє лідерство трохи пізніше – 
десь у 30-х роках, спочатку в містах, а потім у се-
лах. Подекуди цей процес розтягся в часі. Так, за 
даними С.П.Павелко, у місті Косові Марія утри-
мувала своє лідерство до 60-х років, а в селі Кос-
мачі утримує й досі [7, с 131]. У кінці 30-х років 
якийсь час передувала Валентина, у 40-х Людми-
ла, у 50-60-х Тетяна, у 70-80-х Олена (за даними 
В.А.Никонова, у середині 70-х років у східних 
слов’ян ім’я Олена, Елена одержала кожна третя 
дівчинка). Пізніше, на межі тисячоліть, лідерство 
поступово переходить до Катерини. Локально, в 
різних регіонах України, лідерами побували й 
інші імена. Зокрема в гуцулів, у Косові, це були, 
послідовно, Галина, Наталія, Ірина, Христина [7, 
с.135-137]. 

6. У сучасності, в XXI ст., маємо, як найвираз-
ніші тенденції розвитку іменника: а) активне від-
родження старих календарних імен. Знову стали 
популярними імена Іван та Марія, які 40-50 років 
тому в містах майже зовсім вийшли з ужитку. 
Тепер вони знову входять у десятку найчастотні-
ших імен або тяжіють до того; б) відродження іс-
торичної пам’яті поновило й інтерес до ще більш 
давніх язичницьких імен, але не всіх, а лише 
композитних, княжих – як канонічних (Володи-
мир, Святослав), так і неканонічних (Станіслав, 
Мирослав, Ярослав); в) набирають активності 
старі обкатані імена, що є довгими, три-, чотири-, 
п’ятискладовими: серед жіночих імен на перше 
місце виходять або пробиваються туди імена Ка-

терина, Анастасія, Олександра, Ірина, Вікторія, 
Єлизавета. Ім'я Вероніка стало частішим за ім’я 
Віра. Серед чоловічих імен ця обставина довго 
утримує на першому місці ім'я Олександр, що є 
на письмі трискладовим, а у вимові – чотири-
складовим. 

У березні 2007 р. проведено антропонімічний 
експеримент: студентам різних груп, від першого 
до п’ятого курсів, було запропоновано записати 
по 10 чоловічих і жіночих імен, які їм найбільше 
подобаються. Аналіз відповідей засвідчив, що у 
трьох групах лідером виявився Олександр і в 
двох – Андрій. У списках жіночих імен двічі ліде-
ром стала Катерина і по одному разу – Анаста-
сія, Ірина й Олександра. Сумарна ж частотна де-
сятка включає такі імена і в такому порядку: чо-
ловічі –Олександр, Андрій, Дмитро, Максим, 
Сергій, Олексій, Євген, Володимир, Ігор, Олег; жі-
ночі – Катерина, Ганна, Ольга, Анастасія, Ірина, 
Марія, Тетяна, Олена, Вікторія, Олександра. 
Можна прогнозувати, що за цими іменами перед-
усім – майбутнє, бодай на 20-30 років. Якщо від-
значена тенденція до багатоскладовості панує се-
ред жіночих імен (у частотній десятці лише два 
імені двоскладові), то серед чоловічих імен у де-
сятці двоскладових аж сім. Тут вимальовується 
інша тенденція, теж фонетична: двоскладове ім’я 
з наголосом на кінцевому складі (виняток – тіль-
ки ім’я Ігор). Загалом Олександра має випередити 
Андрій. 

7. Ще одна прикмета особових імен змінюва-
лася в часі. Якщо колись ім’я було, так би мови-
ти, єдиним ідентифікаційним кодом людини, то 
пізніше, з розвитком додаткових імен, що стали 
прізвищевими назвами і зрештою прізвищами, 
останні цю ідентифікаційну функцію все більше 
перебирали на себе. За іменем і прізвищем ми 
знаємо набагато менше людей, ніж тільки за прі-
звищем. Більш-менш освічена людина знає, що 
Шекспіра звали Вільям, а Ньютона Ісаак. А ось 
готуючи цю статтю, я мусив заглядати в енцик-
лопедію, щоб встановити (чи уточнити) імена та-
ких великих людей, як Драгоманов (Михайло), 
Вернадський (Володимир), філософ і літературо-
знавець Чижевський (Дмитро), Лобачевський 
(Микола), маршал Мерецков (Кирило). Це зрозу-
міло. Прізвища значно придатніші для збережен-
ня інформації про людину. їх є сотні тисяч, якщо 
не мільйони. В Україні існує мінімум 100 тисяч 
різних прізвищ, а імен у більш-менш активній 
формі десь близько 90 чоловічих і 100 жіночих. 
Поза тим прізвище є спадковим, переходить з по-
коління в покоління, а ім’я належить людині ін-
дивідуально. 
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Зате ім’я миліше, і в близькому колі (рідних, 
друзів) уживаються саме імена, а не прізвища. 
Дейл Карнегі, зазначивши, що, як правило, "лю-
дина значно більше полюбляє своє власне ім’я, 
ніж усі інші імена на землі, разом узяті" [14, р.81], 
вивів закон: "Пам’ятайте, що ім’я людини для 
самої цієї людини є найважливішим звуком у 
будь-якій мові" [14, р.86; пор.3,с.79]. Йдеться са-
ме про ім’я, а не про прізвище. Тут потрібне уто-
чнення. Дейл Карнегі говорить про розподіл ан-
тропомоделей в англомовному світі. Там антро-
помодель "ім’я" охоплює семантичний простір, 
розподілений у східних слов’ян між двома антро-
помоделями –"ім’я" та "ім’я й по батькові". Той 

ефект, який дає при спілкуванні англійською мо-
вою звертання за іменем, у нас семантично роз-
поділений між двома антропомоделями: "ім’я" 
(звертання до дітей та найближчих друзів)", "ім’я 
та по батькові" (звертання до дорослих людей). 
Яскрава особистість покійного вже керівного 
працівника Одеського національного університе-
ту Леона Хачиковича Калустяна з любов’ю зга-
дується в університеті серед іншого й тому, що 
він знав і безпомилково використовував імена та 
по батькові всіх без винятку співробітників уні-
верситету. Велич і суспільну – а не лише 
суб’єктивну – вагомість імені громада відчувала 
завжди й добре відчуває і тепер. 
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DYNAMIKS OF UKRAINIAN PERSONAL NAMES 

Ukrainian Christian names had a long way in development from ancient pagan names with one lex-
eme anthropoformula through Christian names regulated by Christian calendar. Hawing traces of 
previous stages, today's Ukrainian personal mames preserve their calendar basis and include various 
Western European borrowings and local neologisms. 
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МОРФОЛОГІЧНА ПАРАДИГМАТИКА ВЛАСНИХ ЖІНОЧИХ  
ІМЕН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Словозміна офіційних власних жіночих імен 
у сучасній українській мові, як правило, не ви-
кликає особливих труднощів, за винятком хіба 
що кличного відмінка. Жіночі антропоніми 
охоплюють візантійські християнські імена, або 
імена християнського календаря, запозичені ра-
зом із введенням християнства на наших тере-
нах у Х ст. (вони канонізовані й зафіксовані в 
святцях); давньоукраїнські, язичницькі, калько-
вані з грецької мови, окремі скандинавські, за-
позичені ще до введення християнства; іншо-
мовні імена, у тому числі південно- та західно-
слов’янські; штучні антропоніми, утворені від 
апелятивів способами онімізації, усічення, 
складання тощо; індивідуальні імена-новотвори 
та інші. Абсолютна більшість зазначених ан-
тропонімів укладається в стандартні словозмін-
ні парадигми І (твердої, м’якої, мішаної групи), 
ІІІ та нульової відмін. У переважній більшості 
підручників, граматик, посібників оніми пред-
ставлені нечисленними прикладами. Зразки 
відмінювання власних жіночих імен подано в 
словнику-довіднику Л. Скрипник і 
Н. Дзятківської „Власні імена людей” [9, 
с. 294–296], у посібнику В. Герасимчук та 
А. Нечипоренко (тільки в однині) [3, с. 98–99] 
тощо. У „Правописному словнику” 
С. Головащука, у „Великому тлумачному слов-
нику” власні імена осіб винесені в окремі дода-
тки з фіксацією закінчень деяких відмінкових 
форм [ПС, с. 587–592; ВТС, с. 1651–1655]. В 
електронному виданні „Словники України” 
вміщено відмінкові парадигми багатьох жіно-
чих імен, проте трапляються й помилки [ІЛС-
СУ]. Крім офіційних імен чи їхніх офіційних 
варіантів, в українській мові існують розмовні, 
пестливі, зневажливі, іронічні та інші варіанти 
антропонімів, система словозміни яких не до-
сліджена. Останні зафіксовані в ономастичних 
студіях, лексикографічних джерелах, зокрема в 
„Словнику українських імен” І. Трійняка. 

Мета статті – з’ясувати особливості морфо-
логічної парадигматики власних жіночих імен у 
сучасній українській мові. Реалізації мети пе-
редбачає розв’язання таких завдань: 1) виявити 
й проаналізувати різне трактування словозміни 

деяких офіційних імен і їхніх офіційних варіан-
тів; 2) розглянути відмінювання найбільш по-
ширених розмовних, пестливих, зневажливих 
та інших варіантів; 3) дослідити чинники, які 
визначають словозмінні парадигматичні класи 
жіночих імен у сучасній українській мові. 

І. Матвіяс зазначає, що в кличному відмінку 
однини іменники жіночого роду І відміни 
м’якої групи (у тому числі власні імена) поряд з 
формами Мару�сю, Мари�сю, Га�лю мають дубле-
тні з флексією -е: Мару�се, Мари�се, Гале. Від 
іменників На�стя, Хри�стя, У�стя форми клич-
ного відмінка на -е вживаються „частіше, ніж 
на -у; тут діє аналогія до іменників жіночого 
роду ІІІ відміни” [8, с. 60]. „Словники України” 
подають тільки форми: Мару�сю, Хри�сте, У�стю, 
інші вищевказані імена не зафіксовані [ІЛССУ]. 
ВТС узагалі не подає флексій кличного відмін-
ка. В „Українському правописі” (1993) указано, 
що закінчення -ю мають „деякі пестливі імен-
ники м’якої групи: …Га�лю” [10, с. 66]. Це пра-
вило вміщене на сторінках, присвячених зага-
льним коментарям до словозміни іменника; у 
розділі ІV „Правописи власних назв” немає жо-
дних коментарів стосовно словоформ кличного 
відмінка. В. Горпинич пропонує тільки форму 
На�сте [4, с. 79]. В „Українському правописі” та 
ІЛССУ у вокативі – Ната�лю [10, с. 107; ІЛС-
СУ], а в „Правописному словнику” – Ната�ле 
[СП, с. 590].  

С. Бевзенко стверджує, що головним закін-
ченням для вокатива іменників жіночого роду І 
відміни м’якої групи є -е (з -jā-основ) [1, с. 62]. 
Далі, посилаючись на дослідження Є. Тимченка 
та Л. Булаховського, учений пояснює появу за-
кінчення -ю в групі пестливих і здрібнілих імен 
впливом субстантивів чоловічого роду 
-jŏ-основ, де це закінчення, у свою чергу, вини-
кло, „напевне, з аналогії до -ŭ-основ. Проник-
нення даної флексії в групу пестливих іменни-
ків жіночого роду може бути пояснене тим, що 
вони своїми словотворчими засобами (суфікса-
ми) були дуже близькими до іменників чолові-
чого роду. До того ж тут грала роль також тен-
денція пестливих імен займати окреме місце в 
системі коштом всіляких елементів, придатних 
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до створення їм відмінного вигляду. Це й дося-
галося ними шляхом прийняття відмінної флек-
сії -ю” [1, с. 63].  

Для власних імен потрібно списками визна-
чати групи, у яких уживається тільки флексія 
-ю (Пара�сю, Валю�сю, А�ню, Галу�сю, Галю�ню, 
Ню�рцю, Ода�рцю, Ле�сю, Лізу�ню та ін.), тільки -е 
(Ню�не (пор. апелятив ню�не (від ню�ня) – ІЛС-
СУ), Світу�ле тощо), а в яких – і -ю, й -е як дуб-
летні (Анну�сю й Анну�се, Ганну�лю й Ганну�ле, 
Іванну�сю й Іванну�се, Капу�сю й Капу�се, Маг-
ду�ню й Магду�не та ін.). Таким чином, різнобій у 
виборі закінчення кличного відмінка для пест-
ливих жіночих імен І відміни м’якої групи по-
яснюється почасти історичними причинами, 
почасти аналогією, почасти тенденцією до 
створення відмінного вигляду на фоні тради-
ційних іменників, очевидно, з певною стилісти-
чною метою. Це питання потребує додаткового 
скрупульозного вивчення.      

У кличному відмінку однини жіночих імен І 
відміни мішаної групи, особливо з кінцевою 
фонемою основи /ш/, має вживатися закінчення 
-о за аналогією до твердої групи [Див.: 6, с. 41–
42]. Це актуально для таких варіантів антропо-
німів, як Валентю�ша, Валю�ша, Анну�ша, Га-
ну�ша, Ганю�ша, Ну�ша, Ню�ша, Дарю�ша, Ка-
лю�ша, Катро�ша, Килю�ша, Клавдю�ша, Клаву�ша, 
Клю�ша, Лілю�ша, Лу�ша, Люда�ша, Мавру�ша, Пе-
лаге�ша, Тасю�ша, Устю�ша, Христю�ша тощо 
[СУІ, с. 55, 81, 82, 101, 169, 172, 177, 196, 198, 
202, 203, 291, 354, 371, 402]. Можливо, ця зако-
номірність поширюється й на імена А�нча, 
Га�нча, Палаге�ча, Пола�ньча та ін. [СУІ, с. 81, 
290, 291]. Неофіційні варіанти Ро�жа, Ру�жа (від 
Роза�лія) [СУІ, с. 314], з одного боку, прийма-
ють флексії субстантивів семантичної групи, до 
якої належать, тоді як омонімічні апелятиви 
ру�жа – ру�же, ро�жа – ро�же (рослина) [ІЛССУ] 
мають закономірну вокативну флексію -е.  

В. Герасимчук та А. Нечипоренко неправо-
мірно вважають, що „в українському іменосло-
ві є два жіночих імені (Любов, Нінель), які на-
лежать до розряду іменників ІІІ відміни і відмі-
нюються як ці іменники” [3, с. 99]. Знову ж по-
дані неповні парадигми – тільки в однині. Така 
помилка, очевидно, з’явилася під впливом фік-
сації зразків словозміни лише цих антропонімів 
у словнику „Власні імена людей” (1986, 1996) 
та в „Українському правописі” (1993). В обох 
джерелах зазначено: форми множини від таких 
імен майже не вживаються [9, с. 296; 10, с. 110]. 
У нашій картотеці зафіксовано 7 жіночих імен, 
які відмінюються за зразком іменників ІІІ від-

міни: Аде�ль, Жизе�ль, Ніне�ль, Рахі�ль, Руф, Лю-
бо�в, Есфі�р. Усі вони мають повну парадигму, 
бо можуть позначати кількох осіб з однаковим 
ім’ям. Цей ряд відкритий, бо може поповнюва-
тися новими одиницями. Антропонім Есфі�р у 
словнику С. Головащука (поряд із закономір-
ними флексіями ІІІ відміни) представлений та-
кож іншим, незмінюваним варіантом – Есте�р 
[ПС, с. 588]. Видається сумнівним, що ім’я 
Ете�ль має парадигму субстантивів ІІІ відміни, 
як пропонує ІЛССУ. На нашу думку, це незмі-
нюваний іменник.  

У драмі В. Винниченка „Базар” діє персонаж 
із символічним ім’ям – Ці�нність Ма�ркович. Як 
поетонім функціонує іменник жіночого роду ІІІ 
відміни на позначення особи чоловічої статі. У 
канві драматичного твору актуалізується енан-
тіосемічне давнє значення цього слова – „від-
плата”, „кара”, „помста” на противагу антоні-
мічній семантиці – „те, що має матеріальну чи 
духовну вартість” [Див.: 7, с. 235–236]. Це дво-
рушник, який позиціонує себе лагідним, інтелі-
гентним, ідейним, позитивним, а насправді є 
циніком, для якого мета виправдовує будь-які 
засоби, в її ім’я він пожертвує чужими життя-
ми. До речі, у мові персонажів цей поетонім не 
відмінюється, а в авторській ремарці – зміню-
ється. Поданий приклад означає, що практично 
будь-яке слово, навіть цифра, символ, знак мо-
же функціонувати як антропонім не тільки в лі-
тературному творі, а й у реальному житті. 

Різноманітні варіанти жіночих імен, зафік-
совані в словнику І. Трійняка, виходять за межі 
словозмінних парадигматичних класів офіцій-
них антропонімів. Імена з формантом -ищ(е) 
(розм. – -іщ(е)), утворені від онімів І відміни 
варто відносити до категорії різновідмінюваних 
– жіночого або середнього роду: А�ннище, 
Га�нище, Гани�ще, Ну�цище, Нюри�ще, Калин-
до�шище, Ка�тіще, Кули�нище, Клавдо�шище, 
Лю�бище, Ма�врище, Таї�сище, Кристи�нище та ін. 
[СУІ, с. 81, 82, 83, 164, 169, 172, 176, 201, 203, 
354, 402]. Неоднотипність парадигми таких 
іменників залежить від контекстуального вибо-
ру категорії роду: змінюється рід – уживається 
інша словоформа в певних відмінках: у родо-
вому однини – жіночий рід Лю�бищі, середній 
рід Лю�бища; в орудному однини – жіночий рід 
Лю�бищею, середній рід Лю�бищем; у називному 
множини – жіночий рід Лю�бищі, середній рід 
Лю�бища тощо [Див.: 6, с. 39–40]. 

А. Загнітко зазначає: „Внутрішньокатегоріа-
льна міжчастиномовна взаємодія роду іменників 
і роду атрибутивних компонентів має морфоло-
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го-синтаксичний (зелене дерево, глибока доли-
на), смисло-змістовий (Державний секретар 
підкреслила…) і комунікативно-прагматичний 
(Василько – велика плакса) виміри, що зумов-
люються референтно-предикативною властивіс-
тю” граматичного значення „роду іменників, їх 
підпорядкованістю актуально-прагматичним за-
вданням” [5, с. 80]. Серед неофіційних антропо-
німів засвідчено назви, відзначені референцій-
ним і конститутивним контрастом граматичного 
роду. Це варіанти жіночих імен, виражені суб-
стантивами з формальними ознаками чоловічого 
або середнього роду. Наприклад, за зразком 
іменників чоловічого роду ІІ відміни змінюють-
ся: Валю�нчик, Валю�щик, Вальо�нчик, Вальо�чик, 
Ва�льчик, Анцю�рик, Га�лик, Галю�к, Галю�нчик, Га-
лю�ншик, Га�нник, Гано�чок, Га�нчик, Нюра�сик, 
Ню�рик, Нюро�к, Ню�сик, Да�рик, Да�рчик, Ода�рик, 
Лі�зик, Лізо�к, Лізо�чок, Кальо�к, Кульо�нок, Ло�рчик, 
Люба�нчик, Світла�нчик, Світо�к, Світу�нчик та ін. 
[СУІ, с. 55, 81, 82, 83, 101, 130, 163, 172, 190, 
201, 326], а також – Вальо�, Людко�, Хри�стико 
тощо [СУІ, с. 55, 202, 402], позначаючи осіб жі-
ночої статі. Зустрічаються варіанти, омонімічні 
апелятивам – Сві�т, Світля�к, Світлячо�к (від 
Світла�на) [СУІ, с. 326] – та чоловічим іменам – 
Сла�вик, Славо�к, Славу�нчик, Сла�вчик (від Ярос-
ла�ва); Ва�лик, Вальо�к, Вальо�чок [СУІ, с. 55, 419], 
які зберігають формальну морфологічну паради-
гму вказаних субстантивів. 

Неофіційні імена із зменшено-пестливими 
формантами -ятк(о), -яточк(о): Валеня�тко, Ва-
льченя�тко, Галеня�тко, Галеня�точко, Галче-
ня�тко, Катеня�тко, Ларисеня�тко, Люся�тко 
тощо [СУІ, с. 55, 81, 169, 190, 202] – та збіль-
шено-згрубілими -иськ(о), -еськ(о), -иск(о): 
А�нниско, Анци�ско, Гану�ниско, Нюри�сько, 
Ода�рчиско, Каси�сько, Ка�щесько, Лю�бисько, 
Люди�сько, Ма�врисько та ін. [СУІ, с. 81, 82, 101, 
169, 201, 202, 203] – відмінюються за зразком 
іменників середнього роду ІІ відміни, хоч у 
контексті можуть маркуватися й грамемою жі-
ночого роду: Люся�тко сказала; зла Ма�врисько. 

Антропоніми з формантом -ен(я�) (-єн(я�)) з 
наголошеним закінченням у початковій формі 
свідчать, що ці варіанти марковані середнім ро-
дом і мають відмінкову парадигму ІV відміни: 
Вальченя�, Галеня�, Галченя�, Катрусеня�, Ліденя�, 
Лінченя�, Любеня�, Люсеня�, Майєня�, Тамарченя� 
[СУІ, с. 55, 81, 169, 196, 201, 202, 205, 354], а 
також: Тамарча�, Тамаря�  [СУІ, с. 354] тощо. 
При відмінюванні набувають суфікс -ат- (-ят-). 

І. Трійняк у вступі до словника пояснює: жі-
ночі варіанти на -і (Гану�сі, Ганусу�ні, Га�нці, Да-

ру�ні, Дару�сі, Да�рці, Оде�рці, Каро�лі, Каро�льці, 
Ка�сі, Катру�сі, Людві�ні, Людві�сі, Людвісу�ні, 
Фа�ні, Фану�сі, Кристи�ні, Славу�ні, Сла�вці [СУІ, 
с. 82, 101, 167, 169, 202, 372, 402, 419]) – „все 
це називні відмінки пестливих варіантів від” 
Гану�ся, Дару�ня, Каролі�на, Катру�ся тощо; „вони 
відмінюються так само, як і імена” на -а (-я) 
[СУІ, с. 11]. Можливо, таку ж парадигму ма-
ють: Ори�сє [СУІ, с. 274], Гану�сь, Любу�сь, Ми-
лю�сь, Маґду�сь, Тому�сь [СУІ, с. 82, 201, 202, 204, 
355]. Остання група може сприйматися як усі-
чені форми імен І відміни жіночого роду і як 
субстантиви чоловічого роду ІІ відміни м’якої 
групи. 

Як один з провідних чинників, наголос на-
віть у початковій формі може визначати мор-
фологічну парадигму імені: Лі�лі (від Лі�ля) [СУІ, 
с. 196] (змінюється за зразком І відміни м’якої 
групи) – Лілі� (незмінюване); Ду�ша (від Магда-
ли�на (Магдале�на)) [СУІ, с. 204] (має -о в клич-
ному відмінку) – омонімічний апелятив душа� 
характеризується вокативною флексією -е: 
ду�ше [ІЛССУ]; Руте�ня (від Руфі�на) [СУІ, 
с. 318] (змінюється як іменник жіночого роду І 
відміни м’якої групи) – Рутеня� (має закінчення 
субстантива середнього роду ІV відміни) тощо. 

Належність антропоніма до певного елемен-
тарного словозмінного парадигматичного класу 
визначають такі чинники: 1. Частиномовна від-
несеність (іменниковий тип відмінювання). 

2. Значення окремих грамем морфологічних 
категорій, характерних для іменника (дослі-
джувані власні імена – жіночого роду, хоч мо-
жливе маркування чоловічим, середнім, по-
двійним, належать до всіх чотирьох відмін, ха-
рактеризуються повними парадигмами, відно-
сяться до категорії власних назв, істот-осіб, 
мають конкретне значення). 

3. У межах І та ІІ відмін можуть змінювати-
ся за зразками твердої, м’якої або мішаної гру-
пи чи належати до різновідмінюваних. 

4. Компоненти однієї парадигми повинні ма-
ти тотожні флексії.  

5. Відсутність чи наявність дублетних форм 
(не плутати з варіантами антропонімів). 

6. Однакове буквене позначення відмінко-
вих закінчень.  

7. Тотожність усіх відмінкових грамем, тобто 
утворення нульових парадигм. 

8. Вплив словотворчого форманта чи фіналі 
основи. 

9. Однакова схема наголосу в усіх членів 
словозмінної парадигми. Як уже зазначалося 
вище, акцентуація початкової форми іноді мо-
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же визначати зразок відмінювання. Видається 
доцільним зробити додаткові пояснення щодо 
подвійного наголосу в апелятивах та онімах. 
В. Винницький у монографії „Українська акце-
нтна система: становлення, розвиток” пояснює: 
„Акцентні варіанти ніколи не є тотожними. Пе-
ршим слід подавати рекомендоване наголошу-
вання, яке відповідає національній специфіці 
мови, її структурі, а другий наголос – прийнят-
ний із погляду сучасної літературної норми” [2, 
с. 29]. І далі: „Загалом акцентуаційна варіант-
ність здебільшого не виступає за межі літера-
турної норми: значна частина варіантів кодифі-
кована. Тому акцентні варіанти, хоч і постійно 
конкурують, відчутно не порушують стабільно-
сті системи наголосу сучасної української літе-
ратурної мови” [2, с. 33]. Зазначене в основно-
му стосується апелятивної лексики. Тобто для 
загальних назв у граматичних словозмінних 
словниках доцільно подавати слова з подвій-
ним наголосом, пояснюючи додатково вибір 
відмінкових флексій, акцентуаційні парадигми, 
чергування тощо. Наприклад, у монографії 
В. Винницького: ха�о�с – наголос на першому 
складі – рекомендований, на другому – прийня-
тний, при цьому обидва акцентні варіанти нор-
мативні, „не мають рації ті лексикографічні 
джерела й дослідники, які розмежовують сема-
нтику слів ха�ос – хао�с за наголосом” [2, с. 39]. 
У кількох словах грецького походження реко-
мендований наголос відповідає акцентуванню 
першоджерела: алфа�віт, ана�пест, апо�строф; 
„прийнятне наголошування, очевидно, визнача-
ється посередництвом французької мови”: ал-
фаві�т, анапе�ст, апостро�ф [2, с. 40].  

У прізвищах наголос часто залежить від ро-
динної традиції, при цьому релевантними є та-
кож закономірності омонімічної апелятивної 
акцентуації чи наголос твірного слова, слово-
творчий афікс чи фіналь основи, ареал побуту-
вання, узус, вплив розмовного, діалектного мо-
влення, іншої мови тощо. Тому прізвища типу 
Никифо�ре�нко, Ничипо�ре�нко, Ду�да�р, Дя�че�нко, 
Ша�бле�нко, мабуть, тільки на загальномовному 
фоні варто вважати дублетнонаголошеними, бо 
не можуть вони, подібно до апелятивів з дво-

якою акцентуацією, позначати один і той же 
суб’єкт. Зазначені прізвища із семантичного 
погляду – омографи, адже не може особа іме-
нувати себе одночасно і Ду�дар, і Дуда�р. У ме-
жах сім’ї, роду акцентуація, як правило, одно-
значна. Фіксуються також випадки, коли зміна 
наголосу веде до зміни елементарного морфо-
логічного парадигматичного класу. 

Власні імена з погляду вибору акцентуації, 
зокрема жіночі, займають проміжну позицію 
між апелятивами й прізвищами. З одного боку, 
для офіційних імен повинен бути фіксований 
наголос у початковій формі (так найчастіше й 
буває), подібно до прізвищ (Лю�ція або Люці�я, 
Анастасі�я або Анаста�сія), з іншого – якраз не-
офіційні антропоніми можуть мати подвійне 
наголошення, навіть при називанні однієї й тієї 
ж особи: А�ничка й Ани�чка, Га�нище й Гани�ще, 
Га�нушка й Гану�шка [СУІ, с. 81, 82]. 

10. Однакові вокалічні та консонантні аль-
тернації (морфонологічні зміни).  

11. Вплив прийменника на вибір закінчення. 
12. Типові відхилення від прогнозованих за-

кінчень. 
13. Перебудова в середині парадигми під 

впливом екстра- чи інтралінгвальних чинників. 
14. Існування у формах зв’язаного, або син-

тагматичного значення, на противагу вільному, 
чи парадигматичному. 

15. Залежність відмінкової парадигми від 
стилістичних параметрів, узусу, моди на певні 
словоформи чи наголос тощо. 

Таким чином, офіційні жіночі імена в украї-
нській мові мають парадигми І відміни (твер-
дої, м’якої, мішаної груп), ІІІ та нульової відмін 
і марковані грамемою жіночого роду. Неофі-
ційні антропоніми на позначення осіб жіночої 
статі можуть відмінюватися також за зразком 
іменників ІІ відміни чоловічого й середнього 
роду, ІV відміни, належати поза контекстом до 
категорії подвійного роду чи до підгрупи різно-
відмінюваних субстантивів. Репертуар елемен-
тарних парадигматичних класів жіночих імен 
визначає низка чинників, які можуть варіюва-
тися. 
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MORPHOLOGICAL PARADIGMATICS OF PERSONAL FEMALE  
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The article runs about the peculiarities of morphological paradigmatics of personal female names in 

modern Ukrainian language. In particular the author analyses the differences in understanding word form 
of some official names, studies declension of widely used colloquial, caressing, humiliating, ironical vari-
ants and defines the factors determining word form paradigmatic classes of female names in modern 
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МОРФОЛОГІЧНА ПАРАДИГМАТИКА ПРІЗВИЩ НА -Р  
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ  

Українські прізвища на -р походять від вла-
сних імен, прізвиськ, від апелятивних назв осо-
би за професією, посадою, постійним чи тимча-
совим заняттям, етнічною належністю, соціаль-
ним станом, місцем походження чи проживан-
ня, за непроцесуальною ознакою, внутрішніми 
властивостями, зовнішніми особливостями то-
що [1, с. 44; 5, с. 149–152; 9, с. 81–82 та інші]. 

У підручниках, посібниках, довідниках зафі-
ксовано короткі пояснення стосовно словозмі-
ни прізвищ в українській мові. Найчастіше на-
віть не виокремлено відмінкові парадигми прі-
звищ на -р, тим більше не подано додаткових 
тлумачень особливостей їхньої словозміни 
[Див.: 13, с. 105]. У „Довіднику українських 
прізвищ” Ю. Редька біля кожного прізвища по-
дано закінчення Р., Д., О. в. одн. та Н. й Р. в. 
мн., але зовсім не зазначено флексій Кл. в., як, 
до речі, і в переважній більшості наукових 
джерел [Див.: Редько]. 

Деякі пояснення словозміни прізвищ на -р 
зафіксовано в довіднику „Культура української 
мови” (1990) [10, с. 181]; з урахуванням акцен-
туаційного чинника – у словнику Л. Скрипник і 
Н. Дзятківської „Власні імена людей” (1996) 
[12, с. 308–309]; у навчальному посібнику 
С. Ковтюх „Репетитор (як навчитися грамотно 
писати)” [8, с. 239] тощо. 

Проте система словозміни прізвищ на -р у 
сучасній українській мові ще не була предме-
том комплексного дослідження, що й зумовило 
вибір теми.  

Метою статті є з’ясування головних харак-
теристик морфологічної парадигматики прі-
звищ на -р, з особливою увагою до антропоні-
мів з фіналями -ир, -ар, -яр. Для досягнення 
мети поставлені такі завдання: 1) визначити мі-
сце прізвищ на -р у системі словозміни іменни-
ка сучасної української мови; 2) виявити голо-
вні чинники, що впливають на структуру еле-
ментарних словозмінних парадигм розгляданих 
антропонімів; 3) виокремити причини вибору 
твердого, м’якого чи мішаного зразка відміню-
вання певних груп прізвищ на -р; 4) встановити 
вплив акцентуації на морфологічну парадигма-
тику зазначених онімів. 

Предметом дослідження стали 1707 прізвищ 
на -р, з них 47 з довідника Ю. Редька; 196 – з 
ІЛССУ; 588 – із словника В. Горпинича; 876 із 
СП. 

Усі прізвища на -р у сучасній українській 
мові належать до II в. іменників, бо маркуються 
ч. р. і повною 14-членною відмінковою паради-
гмою: 7 грамем одн. і 7 грамем мн. Жіночі прі-
звища на -р – поза відмінами, бо є незмінюва-
ними, або субстантивами нульової парадигми. 
Питання словозміни іменників II в. в синхро-
нному та діахронному аспектах вивчали 
С. Бевзенко, І. Вихованець, П. Дудик, А. Загніт-
ко, Ю. Карпенко, І. Керницький, І. Кучеренко, 
І. Матвіяс, М. Плющ, С. Самійленко та інші. 

Історично іменники на -р сучасної II в. на-
лежали до різних типів відмінювання з основа-
ми на -ŏ-, -jŏ-, -ǔ-, -ĭ-. У староукраїнській мові 
існували фонеми /р/ і /р΄/, але вже з найдавні-
ших часів пам’ятки засвідчують ствердіння /р/ 
у певних позиціях. Процес депалаталізації був 
спільний із пробілоруськими говорами, але від-
бувався нерівномірно на українському ґрунті в 
різних фонетичних умовах в окремих говорах 
[3, с. 101–102]. Відповідно м’який та твердий 
типи відмінювання були відомі здавна. Іменни-
ки -ŏ- та -ǔ-основ злилися й визначили флексії 
сучасної твердої групи II в. Іменники -jŏ- та -ĭ-
основ утворили м’який варіант сучасної II в. 
Мішана група з’явилася переважно завдяки 
ствердінню шиплячих і /р/ [11, с. 109]. 

З історичного погляду, як стверджує 
Ю. Карпенко, особливих підстав для появи мі-
шаної групи іменників чоловічого роду на -р не 
існує, оскільки фонема /р/ у суфіксі -яр завжди 
була твердою. Справу вирішила перебудова за 
аналогією в розподілі іменників на -р між 
трьома групами [4, с. 32].  

Структуру морфологічних парадигм прізвищ 
на -р визначають такі чинники: 1. Частиномов-
на належність (іменниковий тип відмінювання).  

2. Граматичні значення морфологічних кате-
горій, характерних для цієї частини мови (усі 
слова – ч. р. II в., мають повні парадигми, влас-
ні назви, істоти-особи, характеризуються конк-
ретним значенням).  
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3. Віднесеність до твердої, м’якої або міша-
ної групи. Цей чинник чи не найважливіший, 
адже саме він визначає систему відмінкових 
флексій.  

4. Спільність флективних рядів.  
5. Відсутність чи наявність дублетних форм. 

Останні характерні для Д. в. одн. (Медова�рові й 
Медова�ру); М. в. одн. (в(у), на, при, по Чобота-
ре�ві, Чоботарю�, Чоботарі�) та З. в. мн. (пріори-
тетною є форма, тотожна формі Р. в. мн.: Оле-
нярі�в; унікальною – форма, омонімічна з Н. в. 
мн., яка майже не вживається, проте за потреби 
може бути використана: податися в Оленярі� 
[Див.: 7, с. 50–51]).  

Дискусійним залишається питання про сло-
воформи Кл. в. (у деяких працях форми вокати-
ва не подано зовсім). „Український правопис” 
(1993) рекомендує у звертаннях, що складають-
ся з апелятива та прізвища, спеціальну форму 
Кл. в. використовувати тільки для загальної на-
зви, а прізвище завжди має вживатися у формі 
Н. в.: това�ришу Гонча�р [13, с. 74]. Це правило 
зафіксоване і в інших підручниках, довідниках, 
словниках тощо. Мабуть, тут позначився вплив 
радянської доби, коли частина правил україн-
ської граматики підпорядковувалася російській 
мові. Кл. в., як відомо, був вилучений і заміне-
ний ніби необов’язковою Кл. формою. У пра-
цях останнього десятиріччя, зокрема в найно-
вішій редакції українського правопису (1999), 
запропоновано послідовно вживати спеціальні 
форми Кл. в. в іменниках ч. та ж. р. одн. й ніко-
ли тієї форми, що збігається з Н. в. одн. [14, 
с. 298; див. також: 8, с. 252]. З огляду на вище-
зазначене для прізвищ краще подавати не дуб-
летні форми вокатива (у тому числі форму, 
омонімічну Н. в. одн.), а тільки словоформу із 
спеціальним закінченням Кл. в.  

6. Однотипність орфографії (буквеного по-
значення флексій). Цей чинник також дуже ва-
жливий і безпосередньо пов’язаний з 3-м кри-
терієм (належність до певної групи відміню-
вання). Для прізвищ на -р (особливо для роз-
межування твердої і м’якої груп відмінювання) 
істотне значення має не стільки фонемна зна-
чущість флексій, скільки їхнє графічне вира-
ження. Наприклад, прізвище Пушка�р відміню-
ється за зразком м’якої групи, тому в Р. і З. в. 
одн. – Пушкаря�, у Д. і М. одн. – Пушкарю�, у Д., 
О. й М. в. мн. – відповідно Пушкаря�м, Пушка-
ря�ми, у(в), на, при, по Пушкаря�х; прізвище Пи-
вова�р належить до твердої групи: у Р. і З. в. 
одн. – Пивова�ра, у Д. і М. одн. – Пивова�ру, у Д., 
О. й М. в. мн. – відповідно Пивова�рам, Пиво-

ва�рами, у(в), на, при, по Пивова�рах. У всіх фор-
мах незалежно від групи відмінювання першою 
голосною фонемою в закінченні є /а/ чи /у/. Бу-
квене вираження цих фонем залежить від зраз-
ка відмінювання: літери я, ю вживаються в за-
кінченнях прізвищ м’якої групи; букви а, у – у 
флексіях твердої групи.  

7. Чергування голосних і приголосних фо-
нем: а) /і/ з /о/ чи /е/: Си�дір – Си�дора, Фе�дір – 
Фе�дора, це чергування супроводжує одночасна 
альтернація м’якої і твердої приголосної фонем 
/д΄/ – /д/, але Звір – Звіра, Кушнір – Кушніра�, 
Олефі�р – Олефі�ра; б) вставні чи випадні /о/, /е/ 
з нульовою фонемою: Вітер – Вітру, Вихор – 
Вихру (і Вихору); в) /р/ – /р΄/: Скля�р – Склярі�в, 
Глибокоя�р – при Глибокоя�рі, Чиги�р – Чигиря�, 
Брода�р – Бродарю�.  

8. Однотипність акцентних парадигм.  
9. Вплив синтагматичного чинника, або по-

ява зв’язаної форми Н. в. мн. в сполученні із 
числівниками два, обидва, три, чотири та кіль-
кісними складеними з останнім компонентом 
два–чотири [Див.: 6, с. 93–95]. Цей критерій 
має безпосередній зв’язок з попереднім – акце-
нтуаційним, бо поширюється на прізвища, які в 
одн. мають наголошену основу, а в мн. – наго-
лошене закінчення. У так званій вільній формі 
Н. в. мн. наголос падає на флексію: Лікарі�. У 
сполученні із числівниками два–чотири наго-
лос переміщується на основу, стає таким, як і в 
Р. в. одн. – пор.: Р. в. одн. Лі�каря, зв’язана фор-
ма Н. в. мн. два Лі�карі. Первісно таке явище 
було характерне для апелятивів [6, с. 95], а за 
аналогією до останніх поширилося й на омоні-
мічні антропоніми за умови збереження апеля-
тивної акцентної парадигми. 

10. Виникнення нульових парадигм при то-
тожності всіх словозмінних форм. Це стосуєть-
ся тільки жіночих прізвищ на -р. 

Переважна більшість прізвищ, а саме: на -
ор, -ір, -ур, -юр, -ер, -єр, а також односкладові 
– відмінюються за зразком твердої групи (1003 
назви), зокрема прізвища, утворені від власних 
імен без будь-яких структурних змін: Наза�р, 
Про�хор, Нечи�пор, Си�дор, Христофо�р, Влади-
ми�р, Сільве�стр, Ники�фор, Гри�гор, Не�стор, Ма-
ка�р, Олефі�р (Горпинич), Си�дір, Фе�дір, Флор 
(ІЛССУ). Словозмінні парадигми зазначених 
прізвищ збігаються із зразками відмінювання 
омонімічних власних імен. За зразком м’якої 
групи відмінюється тільки прізвище Ла�зар.  

Найбільше проблем при визначенні зразка 
відмінювання антропонімів на -ар, -ир, -яр. 
Усього зафіксовано 636 прізвищ із суфіксами 
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-ар, -ир (за даними СП – 275 на -ар, 43 на -ир; 
ІЛССУ – 36 на -ар, 4 на -ир; у словнику 
Ю. Редька – 22 на -ар, 5 на -ир; у словнику 
В. Горпинича – 206 на -ар, 45 на -ир). Зразки 
словозміни прізвищ, флексії окремих відмінко-
вих форм представлені в опрацьованих словни-
ках, крім „Прізвищ степової України” 
В. Горпинича, де антропоніми подані тільки в 
початковій формі.       

 Акцентуаційний чинник – один з найбільш 
актуальних для морфологічної парадигматики 
прізвищ на -р. Антропоніми з формантами -ар, 
-ир відмінюються за зразками твердої та м’якої 
груп відповідно до того, чи переходить наголос 
із суфікса на закінчення, чи залишається неру-
хомим.  

 І. Гальчук, вивчаючи історію акцентуації 
іменників із суфіксом -ар (-яр) української мо-
ви (при цьому використовує термінологію для 
позначення типів акцентних парадигм за руко-
писом монографії В. Скляренка „Пра-
слов’янська акцентологія”), констатує: „Для пі-
зньопраслов’янського періоду встановлюються 
три акцентні парадигми іменників із суфіксом 
-аrь: баритонована (а. п. а) – від непохідних 
імен з а. п. а (з нерухомим наголосом на коре-
ні); баритонована 1 (а. п. а1) – від непохідних 
імен з а. п. b (з нерухомим наголосом на закін-
ченні); окситонована (а. п. b) – від непохідних 
імен з а. п. с (з рухомим наголосом)” [2, с. 49]. 
Іменники із суфіксом -ар (-яр) у процесі істо-
ричного розвитку зазнали акцентуаційних змін, 
які ґрунтуються на двох головних тенденціях: 
1) „уніфікації наголошення за окситонованими 
іменниками”, унаслідок чого більшість барито-
нованих мають у сучасній мові наголос на за-
кінченні в однині та множині; 2) протиставлен-
ня форм однини і множини за місцем наголосу, 
унаслідок чого іменники з наголосом на корені 
отримали флексійну акцентуацію у множині [2, 
с. 56 ]. 

Серед 333 прізвищ на -ар і 52 на -ир (за ма-
теріалами СП, ІЛССУ та словника Ю. Редька) 
більшість – з наголошеною основою. „Якщо -
ар, -ир постійно наголошені, то такі іменники 
відносяться до твердої групи” [8, с. 239]. Така 
закономірність характерна й для багатьох укра-
їнських, а особливо – для іншомовних прізвищ, 
деякі з них омонімічні апелятивам чи онімам 
інших класів і зберігають їхню відмінкову па-
радигму: Алесека�р, Ама�р, Асна�р, Берда�р, Бер-
на�р, Блана�р, Бляха�р, Боліва�р, Брага�р, Бутна�р, 
Елюа�р, Гуса�р, Зева�р, Іса�р, Колла�р, Лаа�р, Мамо-
ба�р, Медова�р, Наза�р, Ора�р, Падура�р, Педура�р, 

Піка�р, Пожа�р, Призака�р, Рена�р, Ренуа�р, Рі-
ша�р, Ронса�р, Сухопа�р, Тампала�р, Фера�р, Фра-
гона�р; Валенти�р, Візи�р, Волонти�р, Давоси�р, 
Драгоми�р, Казими�р, Кантими�р, Команди�р, Ку-
ліши�р, Левенти�р, Манасти�р, Олифи�р, Олон-
ти�р, Станими�р, Стражи�р, Судоми�р, Татоми�р, 
Шафи�р тощо. 

Прізвища, у яких наголошена основа (але не 
фіналь -ар, -ир) або наголос переходить на за-
кінчення, за зразком твердої групи змінюються 
спорадично: По�вар (відмінкова парадигма ан-
тропоніма збігається з апелятивною), Па�нцир 
(СП, с. 265 ), Кома�р. На нашу думку, останнє 
прізвище повинне повторювати відмінкову па-
радигму апелятива: змінюватися за зразком 
твердої групи, але в Н. в. мн., як виняток, мати 
флексію -і м’якої групи. Видається неперекон-
ливою пропозиція авторів „Словника прізвищ” 
(Чернівці, 2002) змінювати його за зразком 
м’якої групи: Кома�р, чол.: -я�, -ю� (-е�ві), -е�м (СП, 
с. 183). 

До м’якої групи належать прізвища на -ар, -
ир, у яких наголос з основи переміщується на 
закінчення практично в усіх непрямих відмін-
ках одн. та у формах мн.: Біга�р, Вівча�р, Граба�р, 
Губа�р, Золота�р, Кобза�р, Коца�р, Овча�р, Ога�р, 
Почта�р, Пушка�р, Решета�р, Секрета�р, Сита�р, 
Січка�р, Фона�р, Чобота�р, Чуба�р, Шинка�р, Бо-
би�р, Богати�р, Глади�р, Долби�р, Маги�р та інші.  

Частина прізвищ м’якої групи з ненаголо-
шеними фіналями -ар, -ир має в усіх відмінках 
нерухомий наголос на корені: Апте�кар, Бо�днар, 
Бо�нар, Бо�ндар, Бо�цар, Виногра�дар, Гла�зар, 
Дзи�гар, Ді�сар, Жи�хар, Ко�зар, Ко�зир, Ла�зар, 
Ле�кар, Лє�кар, Ли�цар, Ми�тар, Пи�сар, Пі�нзар, 
Слю�сар, То�кар, Ці�сар, Шлю�сар тощо. Прізвища 
цієї підгрупи потребують більш детального ви-
вчення із залученням різноманітних джерел, бо 
трапляється неоднакове трактування їхньої 
словозміни в різних наукових працях. Напри-
клад: біля антропоніма Ку�хар подані тільки за-
кінчення в одн. з нерухомим наголосом: -я, -ю 
(-еві), -ем (СП, с. 202), у словнику Ю. Редька у 
формах мн. наголошене закінчення: -ря, -реві, 
-рю, -рем, -рі�, -рі�в (Редько, с. 138), в ІЛССУ це 
прізвище подане з нерухомим наголосом і в 
одн., і в мн.  

Односкладові прізвища на -ар, -ир відмі-
нюються за зразком твердої групи: Жар, Хар, 
Шкар, Жир, Жмир, Рир, Шир, виняток стано-
вить прізвище Чмир, що змінюється за зразком 
м’якої групи, причому в непрямих відмінках 
одн. та в усіх словоформах мн. наголос перехо-
дить на закінчення. 
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Деякі прізвища на -ар, -ир мають дублетний 
наголос:: Болі�ва�р тв. гр., Бо�тна�р м’як. гр., 
Гра�ба�р м’як. гр., Ду�да�р м’як. гр., Жи�та�р м’як. 
гр., Зу�ба�р м’як. гр., Кра�ма�р м’як. гр., Ли�ма�р 
м’як. гр., О�ла�р м’як. гр., При�сла�р м’як. гр., 
Ри�ма�р м’як. гр., Ску�та�р м’як. гр., Чу�ба�р 
м’як. гр., Га�йми�р тв. гр., Я�ки�р тв. гр.  

Спорадично від акцентуації прізвища зале-
жить його доонімне значення, наприклад: 
Ко�сар – очевидно, „косоока людина”, „ко�сий”; 
Коса�р – назва особи за процесуальною озна-
кою, від „косити” [9, с. 81]. 

Прізвище Ша�нда�р залежно від наголосу 
може належати до м’якої: Шанда�р, чол.: -я�, -ю� 
(-е�ві), -е�м (СП, с. 390) – або до твердої групи: 
Ша�ндар, чол.: -а, -у (-ові), -ом (Редько, с. 239). 
Прізвище Ко�шма�р в одному словнику запропо-
новано змінювати за зразком м’якої групи, не-
залежно від місця наголосу (СП, с. 191), проте 
відповідний апелятив змінюється за зразком 
твердої групи: кошма�р, -у, -у (-ові), -ом; -и (ІЛ-
ССУ). У різних джерелах подані різні закінчен-
ня й прізвища Бомба�р: м’якої групи – -я�, -ю� (-
е�ві), -е�м (СП, с. 51);  твердої групи – -а, -у (-
ові), -ом (ІЛССУ).  

За логікою, і прізвища, і омонімічні апеля-
тиви повинні мати тотожні словозмінні паради-
гми, проте, наприклад, апелятив гонча�р відмі-
нюється за зразком іменників м’якої групи: го-
нча�р – гончаря�, гончаре�ві, гончарю�, гончаре�м, 
гончарі� (ІЛССУ). Омонімічне прізвище Гонча�р 
має словозмінну парадигму твердої групи, на 
це є вказівка в переважній більшості наукових 
джерел, проте в словникових фіксаціях зустрі-
чаємо відверті помилки, наприклад: -а�, -у� (-
е�ві), -е�м (СП, с. 97); Гонча�р – Гончара�, Гонча-
ре�ві, Гончару�, Гончаре�м, Гончарі� (ІЛССУ). В 
іменниках твердої групи в Д. в. одн. повинне 
бути закінчення -ові, а в О. в. одн. – -ом. 
Ю. Редько пропонував ще в словнику 1968 ро-
ку це прізвище відмінювати так, як і апелятив, 
тобто за зразком м’якої групи: Гонча�р, -я�, -ю� (-
е�ві), -е�м; мн. -рі� ,-рі�в (Редько, с. 96). 

Зафіксовано 68 прізвищ із суфіксом -яр (у 
СП – 31 антропонім, в ІЛССУ – 5, у довіднику 
Ю. Редька – 4, у словнику В. Горпинича – 28). 
У „Репетиторі” зазначено: „Іменники II відміни 
чоловічого роду на -яр належать до мішаної 
або твердої групи. До мішаної групи належать 
іменники на -яр (назви людей за родом їх дія-
льності), у яких при відмінюванні наголос пе-
реходить із суфікса на закінчення” [8, с. 239]. 
Тому частина прізвищ, які походять від назв 
осіб, відмінюється за зразком мішаної групи: 

Біля�р, Буя�р, Вовня�р, Гашня�р, Голя�р, Граждня�р, 
Гуля�р, Дегтя�р, Дехтя�р, Дігтя�р, Ізмітя�р, Кос-
тиня�р, Котля�р, Кресля�р, Мазя�р, Оленя�р, Пис-
ля�р, Після�р, Сідля�р, Славутя�р, Смоля�р, Шкля�р, 
Скляр та ін. Останнє прізвище, можливо, поми-
лково в електронному словнику подано із за-
кінченнями твердої групи: Скляр – Скля�ра, 
Скля�рові, Скля�ру, Скля�ром, Скля�ри; і в цьому ж 
джерелі для омонімічного апелятива запропо-
нована парадигма мішаної групи (ІЛССУ). 

Невелика кількість прізвищ на -яр належить 
до твердої групи: Ая�р, Бая�р, Глибокоя�р, Ґу�ляр, 
Мі�ляр, Циркуля�р, Шелев’я�р, Шмі�ляр, Му�ляр. 
Останнє прізвище, очевидно, помилково в 
„Словниках України” відмінюється за зразком 
мішаної групи: Му�ляр – Му�ляра, Му�ляреві, 
Му�ляру, Му�лярем, Му�лярі тощо (ІЛССУ). Ан-
тропонім Сто�ляр повинен мати закінчення тве-
рдої групи, як і омонімічний апелятив, але зу-
стрічаємо, теж, мабуть, через недогляд, флексії  
мішаної групи: -а, -у (-еві), -ем (СП, с. 336).     

Апелятив ма�ля�р залежно від наголосу може 
належати до мішаної (маля�р – маляра�, маляре�м, 
малярі�) або до твердої групи (ма�ляр – ма�ляра, 
ма�ляром, ма�ляри). Тільки в одному словнику 
для омонімічного прізвища подані флексії мі-
шаної групи: Ма�ля�р, чол.: -а, -у (-еві), -ем (СП, 
с. 224). 

Деякі іменники твердої групи, як виняток, у 
Н. в. мн. мають закінчення -і: звір – зві�рі, кома�р 
– комарі�, снігу�р – снігурі� [8, с. 240]. Відповідно 
й омонімічні прізвища повинні мати тотожну 
словозмінну парадигму: Звір – Зві�рі, Кома�р – 
Комарі�, Снігу�р – Снігурі�. „Така парадигматична 
позиція, проміжна між твердою і мішаною гру-
пою, – стверджує Ю.Карпенко, розглядаючи 
відповідні апелятиви, – зумовлює іноді їх від-
мінювання за мішаною і навіть м’якою групою, 
що з багатьох причин слід вважати порушен-
ням норми” [4, с. 33]. 

Таким чином, прізвища на -р в системі мор-
фологічної парадигматики належать до ІІ в. як 
іменники ч. р. і знаходяться поза традиційною 
градацією за відмінами як оніми ж. р. з нульо-
вою парадигмою. Складно визначати групу 
відмінювання прізвищ на -ар, -ир, -яр, оскільки 
деякі з них не завжди повторюють словозміну 
омонімічних апелятивів, частина антропонімів 
має непрозору семантику, що теж утруднює 
вибір зразка відмінювання. Система словозміни 
прізвищ частково трансформується за рахунок 
перебудови, перестановки відмінкових закін-
чень усередині парадигми, що найчастіше зу-
мовлено явищем аналогії. Одним із провідних 
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чинників, що впливає на структуру елементар- них парадигматичних класів, є акцентуаційний. 
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MORPHOLOGICAL PARADIGMATICS OF THE SURNAMES WITH -Р  

IN MODERN UKRAINIAN LANGUAGE 
The article runs about peculiarities of morphological paradigmatics of the surnames with -р in Modern Ukrainian Lan-

guage, in particular with inflections -ир, -ар, -яр. The author defines the place of their antroponyms in the 
system of the noun word form and the factors which influence the structure of case paradigms. With a 
special attention to accentualization the author distinguishes the reasons for choosing hard, soft and mixed 
model of declension of certain groups of surnames with -р. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙНО-ДИКТУМНОЇ 
МОТИВАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВІДІМЕННИКОВИХ ДІЄСЛІВ  

(РІВЕНЬ ОБ’ЄКТІВ) 
У статті розглядається група відіменникових 

дієслів, мотивованих об’єктними компонента-
ми диктуму, оскільки позначення дії нерідко 
передбачає кореляцію її із субстанцією, що за-
знає впливу цієї дії.  
Ключові слова: предикат, диктум, пропози-

ція, мотивація, відіменникові дієслова. 
Пропозиційно-диктумна мотивація за зага-

льним семантичним механізмом є метоніміч-
ною, оскільки на позначення процесу відімен-
никовим дієсловом використовується лише од-
на з аргументних позицій – корелятів такого 
процесу. О.О. Селіванова підкреслює: “Номіна-
тор, що фіксує в ономасіологічній структурі 
лише один або два чи більше вербалізованих 
властивостей позначуваного, тим самим здійс-
нює перенесення за суміжністю: від сукупності 
знань, відчуттів, образів, уявлень і т.ін. до од-
ного вербального компонента – ономасіологіч-
ної ознаки слова” [8, с. 163]. Метонімічність 
пропозиційно-диктумної мотивації відіменни-
кових дієслів перетворює їх на “компактні на-
йменування ситуацій та структур дійсності, які 
невідворотно тягнуть за собою уявлення про 
учасників ситуації та найважливіші компонен-
ти позначеної структури діяльності” [6, с. 54], 
що експлікуються як ономасіологічні ознаки. 
При пропозиційно-диктумній мотивації мето-
німія як загальний механізм найменування спи-
рається на об’єктивний суміжний зв’язок не 
лише знаків, а й інтеріоризованих (мисленнє-
вих) відношень, що забезпечують перебіг про-
цесів, позначених відіменниковими дієсловами. 
На думку О.С. Кубрякової, об’єктивним під-
ґрунтям для метонімії є “відома невизначеність 
світу, в якому немає жорстких меж між цілим 
та його частиною, між об’єктом та його озна-
кою” [5, с. 89]. Когнітивною базою метонімії є 
актуалізація концептуальних структур, що сто-
ять за певними лексичними одиницями [4, с. 
136], за суміжністю дії – часу, частини – цілого 
тощо. О.О. Тараненко відзначає, що в концепції 
метонімії як мовного явища в цілому картина 
такої спільної суміжності категорій дійсності 
усвідомлюється на підставі мовних показників 

значно повніше [9, с. 12]. До того ж метоніміч-
не переосмислення забезпечує і формування рі-
вня граматичних значень на базі значень лекси-
чних, як вважає дослідник [9, с.15]. 

У розвідках із словотвору висловлюється 
думка щодо абсолютизації метонімічних про-
цесів у процесах деривації, однак когнітивна 
диференціація пропозиційної та асоціативної 
сфер концепту дає змогу розмежувати власне 
метонімічні та метафоричні процеси в номіна-
тивній діяльності. Не відкидаючи положення 
про те, що у випадку селекції мотиватора з асо-
ціативної сфери концепту в ономасіологічній 
структурі також залишається лише одна ознака 
позначуваного, все ж таки ця ознака не є 
об’єктивною, а обрана за подібністю, аналогією 
до іншої концептуальної сфери. Отже, механізм 
її вибору є метафоричним. Дослідники заува-
жують: “Метонімія є більш “реальною”, ніж 
метафора: вона оперує не образно-
асоціативною подібністю, а реальною суміжні-
стю, співіснуванням позначених або їхньою па-
рціальністю” [7, с. 181–182]. Психологічним 
підґрунтям цих двох процесів є усвідомлення 
членованості ситуації, компоненти якої позна-
чаються (при метонімії) та аналогізація двох 
ситуацій в їхній членованості (при метафорі). 

Метою статті – розглянути пропозиційно-
диктумну мотивацію (рівень об’єктів) україн-
ських відіменникових дієслів, яка характеризу-
ється вибором ономасіологічної ознаки з дик-
тумного компонента пропозиції – істинних, не-
суперечливих знань про певну ситуацію, верба-
лізованих у знаках із прямими значеннями. Зо-
крема, дослідити функції об’єкта, позначеного 
зазвичай спеціалізованою формою знахідного 
відмінка іменника (І.Р. Вихованець) 

Найбільш поширеною серед українських від-
іменникових дієслів є пропозиційно-диктумна 
мотивація, що ґрунтується на виборі мотива-
ційної бази дієслова з фрагмента істинних, 
об’єктивних знань про позначуване, вербалізо-
ваних у знаках з прямими значеннями. Цей 
фрагмент у структурі ментально-психонетеч-
ного комплексу кваліфікується як диктум про-
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позиції, тобто мисленнєвий аналог, який фіксує 
зв’язки між елементами певної ситуації, що по-
значається синтаксичною структурою, ізомор-
фною реченню. Відіменникове дієслово, моти-
воване пропозиційно, є знаком центральної по-
дії ситуації, а його мотиватор – певним її аргу-
ментом. Таке перенесення знака аргумента на 
позначення події за загальним механізмом є ме-
тонімічним, оскільки використовується мис-
леннєва операція поєднання мотиватора та де-
ривата за суміжністю. На позначення процесу 
відіменниковим дієсловом використовується 
лише одна з аргументних позицій – корелятів 
такого процесу. 

Залежно від компонентів диктумної частини 
концепту, що обираються мотиваторами україн-
ських відіменникових дієслів, ми розмежовує-
мо три різновиди пропозиційно-диктумної мо-
тивації: предикатно-аргументний, категоріаль-
ний та еквонімічний.  

При творенні дієслів предикатно-
аргументного різновиду їхніми мотиваторами є 
аргументи диктуму, що встановлюють когніти-
вні зв’язки з предикатними позиціями деривата 
й іншими компонентами, які імплікуються при 
переході від внутрішнього програмування мо-
тиваційної бази до етапу селекції ономасіологі-
чної структури найменування. Найбільш чис-
ленною серед таких відіменникових дієслів є 
семантична група позначень фізичної діяльнос-
ті у сфері агентивних відношень. Мотиватора-
ми таких дієслів обираються компоненти рівнів 
об’єкта. 

Представлення об’єкта в структурі простого 
речення було предметом досліджень українсь-
кого семантичного та функціонального синтак-
сису. І. Р. Вихованець створив класифікацію 
відмінкової системи з урахуванням первинних 
семантико- і формально-синтаксичних функцій 
відмінків і приділив значну увагу відмінковим 
формам вираження саме об’єктної синтаксеми 
[1; 2; 3]. Семантичній категорії об’єкта присвя-
чені дослідження О.О. Потебні, О.О. Шахмато-
ва, О.М. Пєшковського, Є.К. Тимченка, 
Л.А. Булаховського, В.В. Виноградова, І.К. Ку-
черенка, М.Я. Плющ, А.П. Загнітка та ін. Без-
перечно, спеціалізованою формою вираження 
об’єктної категорії в українській мові є знахід-
ний відмінок, що корелює з предикатом дикту-
му. Тому у словникових тлумаченнях відімен-
никових дієслів мотиватор є вживаним саме в 
такій позиції. 

Так, українські відіменникові дієслова фізи-
чної дії в ономасіологічній структурі найчасті-

ше обирають ознакою прямий об’єкт: 
рибалити – “ловити рибу, займатися риба-

льством” [СУМ, 8, 527]; 
терасувати – “робити тераси (у 1 знач.)” 

[СУМ, 10, 83]; 
тичкувати – “ставити тички (у 2 знач.) для 

позначення чого-небудь” [СУМ, 10, 135]; 
штемпелювати – “ставити на що-небудь 

штемпель (у 1 знач.)” [СУМ, 11, 536]; 
вальсувати – “танцювати вальс” [СУМ, 1, 

228]; 
бомбити – “атакувати з повітря, скидати 

бомби на кого-, що-небудь” [СУМ, 1, 211]; 
корувати – “здирати кору” [СУМ, 4, 302]; 
крокіювати – “робити крокі (малюнок)” 

[СУМ, 4, 364];  
клинцювати – “1) забивати клин у середину 

чогось; 2) забивати клинці (кілочки) в стіну з 
обох боків, підготовляючи її для обмазування 
глиною” [СУМ, 4, 183]; 

тампонувати – “вкладати тампон, тампони” 
[СУМ, 10, 31]. 

Серед дієслів, мотивованих об’єктом, вио-
кремлюються деривати зі значеннями: 

– “створювати якийсь об’єкт”: шлюзува-
ти – “1) споруджувати шлюзи (у 1, 2 знач.)” 
[СУМ, 11, 452]; шпунтувати – “1) виготовлю-
вати, вирізати шпунт” [СУМ, 11, 528]; цямру-
вати – “зробити цямрину, зруб до колодязя, 
криниці” [СУМ, 5, 829]; протезувати – “виго-
товляти протез якого-небудь органа або части-
ни тіла” [СУМ, 8, 312]; контрактувати – 
“складати угоду, контракт на одержання або 
використання кого-, чого-небудь; наймати, зо-
бов’язувати контрактом” [СУМ, 4, 270]; мат-
рицювати – “робити матриці чого-небудь” 
[СУМ, 4, 652]; 
– просторової дії: шелюгувати – “саджати 

шелюгу на піщаному ґрунті, закріплюючи піс-
ки” [СУМ, 11, 438]; етикетувати – “прикріп-
лювати етикетки до чого-небудь” [СУМ, 2, 491]; 
клеймувати – “ставити клеймо на якому-небудь 
предметі, виробі” [СУМ, 4, 178]; 

– накопичення: силосувати – “заготовляти 
яку-небудь кількість силосу” [СУМ, 5, 183]; за-
рибити “розводити рибу у водоймищі, напус-
каючи туди зарибок” [СУМ, 3, 290]; скарбува-
ти – “збирати, нагромаджувати скарби” [СУМ, 
9, 254]; фуражирувати – “добувати, заготовля-
ти фураж” [СУМ, 10, 654]; 
– додавання: дріжджувати – “вносити в 

корми кормові дріжджі для поліпшення їх по-
живності і смакових якостей” [СУМ, 2, 418]; 
вакцинувати – “вводити вакцину в організм” 
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[СУМ, 1, 283]; вітамінізувати – “уводити віта-
міни в що-небудь” [СУМ, 1, 686]; гарнірува-
ти – “1) додавати гарнір до м’ясної або рибної 
страви” [СУМ, 2, 34];  
– каузативної дії: слідити2 – “залишати 

брудні сліди на чому-небудь” [СУМ, 9, 357]; 
шрамувати – “робити шрами на тілі” [СУМ, 11, 
529]; мозолити – “важкою роботою або ходін-
ням натирати мозолі” [СУМ, 4, 78]; глянсува-
ти – “наводити глянс” [СУМ, 2, 91]; бактери-
зувати – “піддавати дії бактерій (насіння, мо-
локо, ґрунт та ін.)” [СУМ, 1, 921]; травмува-
ти – “завдавати травм” [СУМ, 10, 221]; 
– позбавлення: безчестити – “позбавляти 

доброї слави, неславити, ганьбити” [СУМ, 1, 
153]; знесиліти – “втрачати силу, ставати без-
силим: виснажуватися” [СУМ, 3, 659]; безлюд-
ніти – “ставати, робитися безлюдним” [СУМ, 1, 
134]; знецінити – “позбавляти цінності, робити 
менш цінним//позбавляти значення, значимос-
ті” [СУМ, 3, 660]; шлакувати – “очищати від 
шлаку” [СУМ, 11, 488]; роззброювати – “1) 
відбирати в кого-небудь зброю; позбавляти ко-
го-, що-небудь засобів озброєння” [СУМ, 8, 
680]; 
– донативної дії: спадкувати – “1) одержу-

вати спадщину від кого-, чого-небудь” [СУМ, 9, 
482]; вінувати – “давати віно, посаг” [СУМ, 1, 
678]; фінансувати – “забезпечувати коштами, 
фінансами кого-, що-небудь” [СУМ, 10, 599];  
– встановлення, визначення: лімітувати – 

“установлювати ліміт” [СУМ, 4, 515]; пробіру-
вати – “1) визначати кількість вагомих частин 
певного металу (перев. благородного) у сплавах, 
виробах із нього і т. ін., тобто пробу” [СУМ, 8, 
121]; мирити – “1) відновлювати, встановлюва-
ти мирні стосунки між ким-небудь” [СУМ, 4, 
712]; монополізувати – “установлювати моно-
полію на що-небудь” [СУМ, 4, 796];  
– посесивної дії: температурити – “мати 

підвищену температуру тіла (про людину)” 
[СУМ, 10, 71];  

– впровадження, застосування: паспорти-
зувати – “робити, запро-ваджувати паспорти-
зацію” [СУМ, 6, 89]; машинізувати – “впрова-
джувати, застосовувати машини в певній галузі 
народного господарства, механізувати” [СУМ, 
4, 657]; узаконювати – “надати чому-небудь 
сили закону, охоплювати, підтримувати що-
небудь законом” [СУМ, 10, 404]; табачити – 
“нюхати табаку” [СУМ, 10, 8]; конвеєрувати – 
“застосовувати конвеєр, конвеєрну систему” 
[СУМ, 4, 256] тощо. 

При метонімічному перенесенні на об’єкт-

мотиватор фрагмента знань про певний процес, 
позначений дієсловом, значна кількість інфор-
мації імплікується при внутрішньому програ-
муванні ономасіологічної структури слова. 
Ономасіологічна імплікація цієї інформації від-
бувається передусім за рахунок ономасіологіч-
ного базиса та формотворчих морфем, які є си-
гналами дієслівного частиномовного статусу із 
притаманними йому парадигматичними озна-
ками. Крім базиса та подібних морфем, імплі-
кованими залишаються компоненти: 

– фінітива – мети дії: мінувати – “закладати 
міни для вибуху, для висадження в повітря чо-
го-небудь” [СУМ, 4, 743];  
– суб’єкта: спадкувати – “1) одержувати 

спадщину від кого-небудь” [СУМ, 9, 482];  
– медіатива: знеболити – “за допомогою 

спеціальних ліків або препаратів штучно усува-
ти відчуття болю” [СУМ, 3, 651];  
– посесива: ґанджувати – “шукати, знахо-

дити ґандж у кого-небудь” [СУМ, 2, 26],  
– комітатива: конфліктувати – “вступати в 

конфлікт із ким-небудь” [СУМ, 4, 274]; шину-
вати – “натягувати шини на колеса” [СУМ, 11, 
454]; підресорювати – “ставити, припасовувати 
ресори” [СУМ, 6, 489]; 
– локатива: меблювати – “обставити меб-

лями (приміщення)” [СУМ, 10, 436]; вакцину-
вати – “вводити вакцину в організм” [СУМ, 1, 
283]; пломбувати – “1) запечатувати що-небудь, 
накладаючи пломбу; 2) класти в зуб пломбу (у 
2 знач.)” [СУМ, 6, 591]; візувати2 – “ставити ві-
зу на документі” [СУМ, 1, 669]; 
– темпоратива: чаювати – “проводити час 

за питтям чаю” [СУМ, 11, 286],  
– партитива та пацієнтива сідлати – “на-

кладати й закріпляти сідло на спині (коня або 
іншої тварини)” [СУМ, 9, 214] тощо. 

Значна кількість дієслів, мотивованих 
об’єктом, імплікує в ономасіологічній структу-
рі компонент пацієнса каузативної дії, що екс-
плікується зазвичай у реченні додатком дієсло-
ва: травмувати – “завдавати травму кому-, чо-
му-небудь” [СУМ, 10, 221]; могоричити – “ста-
вити кому-небудь могорич” [СУМ, 4, 774], ска-
льпувати – “здирати з кого-небудь скальп” 
[СУМ, 9, 248]. Опозитивні значення об’єктно 
мотивованих дієслів можна встановити лише в 
конситуації: гвинтити – “вкручувати або ви-
кручувати гвинт” [СУМ, 2, 44]; боргувати – “1) 
давати в борг; 2) позичати, брати в борг” [СУМ, 
1, 217]. 

До сфери об’єктів тяжіє також делібератив, 
що визначає зміст мовно-мисленнєвої діяльнос-
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ті, соціальної дії або сприйняття. Він є мотива-
тором дієслів:  

– інтелектуальної дії: інтерв’ювати – 
“брати в кого-небудь інтерв’ю” [СУМ, 4, 371]; 
діагностувати – “ставити діагноз, визначати 
хворобу” [СУМ, 2, 293]; конспектувати – 
“складати конспект чого-небудь” [СУМ, 4, 265]; 
проектувати1 – “1) складати, розробляти про-
ект (у 1 знач.)” [СУМ, 8, 177]; гадкувати – “мі-
ркувати, роздумувати” [СУМ, 2, 11]; проценту-
вати – “обчислювати, нараховувати проценти 
на що-небудь” [СУМ, 8, 343]; іспитувати – 
“проводити іспит, екзаменувати” [СУМ, 11, 50]; 
– мовленнєвої дії: каламбурити – “говорити 

каламбури” [СУМ, 4, 74]; богохульствовати – 
“виявляти або висловлювати богохульство” 
[СУМ, 1, 210]; висловити – “передавати слова-
ми думки, почуття і т. ін.” [СУМ, 1, 488]; тер-
мінувати1 – “називати що-небудь якимсь тер-
міном, давати певну наукову назву чому-
небудь” [СУМ, 10, 88]; 
– психічної дії: боліти2 – “відчувати біль, 

переживати горе, страждати, мучитися” [СУМ, 
1, 214]; прожектувати – “захоплюватися про-
жектами (у 1 знач.)”; естетствувати – “вдава-

тися в естетство, виявляти естетство” [СУМ, 2, 
489]; кривдити – “робити комусь кривду” 
[СУМ, 4, 339]; капостити – “робити капості” 
[СУМ, 4, 96];  
– соціальної дії: тероризувати – “1) заляку-

вати терором, насильством, застосовувати те-
рор, насильство” [СУМ, 10, 914]; дисципліну-
вати – “привчати до дисципліни” [СУМ, 2, 
287].  

Окремо розглядається делібератив-
мотиватор гри дієслова крокетувати, – “під час 
гри в крокет ударяти своєю кулею по кулі ін-
шого гравця” [СУМ, 4, 364] (делібератив при 
дієслові грати). 

Таким чином, пропозиційно-диктумна моти-
вація українських відіменникових дієслів є 
найбільш поширеною і підтверджує концепцію 
синтаксичної природи деривації, адже мотива-
тори дієслів обираються зі сфери предикатно-
аргументної структури (диктуму) концепту і 
мають прямі значення. За загальним механіз-
мом цей тип мотивації є метонімічним, оскіль-
ки дія позначається на підставі суміжності з 
відповідною субстанцією. 

Література 
1. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального син-

таксису української мови. – К.: Наукова думка, 
1992. – 222 с.  

2. Вихованець І.Р. Система відмінків української 
мови. – К.: Наукова думка, 1987. – 232 с.  

3. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський 
В.М. Семантико-синтаксична структура речен-
ня. – К.: Наукова думка, 1983. – 219 с.  

4. Гиздатов Г.Г. Когнитивные модели в речевой 
деятельности. – Алма-Ата: Гылым, 1997. – 176 с. 

5. Кубрякова Е.С. Глаголы действия через их ког-
нитивные характеристики // Модели действия. 
Логический анализ языка. – М.: Наука, 1992. – С. 
85–90. 

6. Панкрац Ю.Г. Глагол и особенности его катего-
риальной лексики // Теория грамматики: лекси-
ко-грамматические классы и разряды слов. – М., 
1990. 

7. Роль человеческого фактора в языке: Язык и ка-
ртина мира / Отв. ред. Б.А. Серебренников. – М.: 
Наука, 1988. – 216 с. 

8. Селиванова Е.А. Когнитивная ономасиология 
(монография). – К.: Фитосоциоцентр, 2000. − 
248 с. 

9. Тараненко А.А. Языковая семантика в ее дина-
мических аспектах. – К.: Наукова думка, 1989. – 
263 с. 

Galina Kocherga 
PECULIARITIES OF THE EXPRESSION OF PROPOSITION-DICTUM MOTIVATION 

OF NOMINAL VERBS (OBJECT LEVEL) 
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dictum, as the designation of the action often means its correlation with the substance, which experiences 
the impact of this action. 
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ПЕРИФЕРИЙНЫЕ РАЗРЯДЫ ОНОМАСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ: 
КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В последние десятилетия собственные име-

на получают самые разнообразные объекты 
номинации: виды  новых товаров, магазины, 
банки, транспортные средства, творческие кол-
лективы, фестивали, конкурсы, политические 
акции. Эти названия стремительно входят в 
нашу жизнь и за короткие промежутки времени 
становятся общеупотребительными словами. В 
современной языковой ситуации, когда, по сло-
вам А.В. Суперанской, «опредмечивается» да-
же то, что, казалось бы, не может быть предме-
том [10, с. 9], расширяется представление о 
способности лексических единиц «быть именем 
собственным».  

Это обстоятельство, демонстрирующее не-
однородность единиц, относящихся к именам 
собственным, значительно усложняет задачи 
современных ономастических исследований. 
Неоднократные попытки создать единую тео-
рию имени собственного применительно ко 
всей совокупности современных имен и назва-
ний,  наталкиваются на многие трудности.  

Во-первых, это невозможность провести 
четкие разграничительные линии между от-
дельными разрядами имен собственных и соз-
дать исчерпывающую классификацию онимов 
по характеру именуемого объекта. И как ре-
зультат – усложнение ономастической терми-
нологии. 

Во-вторых, это  невозможность определить 
системные отношения в ономастической лекси-
ке, выявить структурно-семантические и функ-
циональные свойства, общие для всех разрядов 
собственных имен. 

Этапом на пути решения этих сложных за-
дач можно считать введение полевого подхода 
применительно к именам собственным. Вся со-
вокупность имен собственных – ономастиче-
ское пространство – может быть исследовано 
исходя из общих характеристик структурно-
семантических и функционально-семантиче-
ских полей, представленных в работах многих 
современных лингвистов [3, 13, 14]. Назовем 
характеристики поля, которые представляются 
нам наиболее значимыми  для анализа онома-
стической лексики: 

поле представляет собой инвентарь элементов, 
имеющих семантическую общность, выпол-
няющих в языке единую функцию и связанных 
между собой системными отношениями; 
в поле имеются однородные и разнородные 
элементы, в результате в составе поля выделя-
ются ядро и периферия, граница между кото-
рыми является нечеткой, размытой; 
конституенты поля могут принадлежать к ядру 
одного поля и периферии другого; разные поля 
отчасти накладываются друг на друга. 

Для нашего исследования представляет ин-
терес полевая модель комплексного описания 
ономастического пространства современного 
русского языка, разработанная В.И. Супруном. 
Автор отмечает, что ономастическое поле явля-
ется реально выделяемой  языковой структу-
рой, обладающей такими характеристиками, 
которые едины для всей совокупности входя-
щих в него единиц и отдельно для каждого 
конституента, – наличие ядерно-периферийных 
отношений, семантическая общность, предпо-
лагающая сходную семантическую структуру 
слова (наличие/отсутствие дифференциальных 
и потенциальных сем), частотность, стилисти-
ческая окрашенность, словообразовательная 
активность [11, с. 17-18]. 

Можно сказать, что в исследовании В.И. 
Супруна представлена программа дальнейшего 
анализа ономастического материала, однако с 
одной оговоркой. Все перечисленные им при-
знаки полностью реализуются лишь в антропо-
нимии, что и продемонстрировано в цитируе-
мой работе. В этой связи вспоминается удиви-
тельно точное замечание А.А. Белецкого о том, 
что «подлинное собственное имя, собственное 
имя по преимуществу есть антропоним. Прочие 
имена собственные как бы уподобляются ан-
тропонимам или приравниваются к ним» [1, с. 
161]. Иначе говоря, собственно к ядру онома-
стического поля относятся только антропони-
мы, в антропонимии сконцентрированы все 
признаки собственного имени.  

Используя идею А.В. Бондарко о наличии 
полицентрических и моноцентрических функ-
ционально-семантических полей [3, с. 566], 
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можно охарактеризовать субполе антропони-
мии как моноцентрическое поле, сильно цен-
трированное, имеющее четко выраженную до-
минанту (находящиеся в активном употребле-
нии личные имена и их гипокористические 
формы).  

Околоядерное пространство составляют ан-
тропоподобные разряды – теонимы, мифонимы, 
зоонимы. Топонимия и космонимия имеют 
дисперсную ядерно-периферийную репрезен-
тацию в зависимости от таких экстралингвис-
тических факторов, как величина именуемого 
объекта и степень известности имени собствен-
ного [12, с. 7-8]. Следует отметить, что все эти 
имена собственные объединяет основная номи-
нативная функция: они ориентированы на вос-
приятие именно вещи как таковой. 

Разряды онимов, которые называют не все-
гда четко отграниченные друг от друга матери-
альные объекты, иногда даже серии объектов, 
идентичных или объединенных общей темати-
кой или идеей, занимают периферийное поло-
жение в ономастическом поле. Используя тер-
минологию из словаря Н.В. Подольской [8], эти 
разряды можно обозначить как эргонимы (на-
звания деловых объединений людей), прагма-
тонимы (словесные товарные знаки), гемеро-
нимы (названия органов периодической печа-
ти), геортонимы (названия торжественных ме-
роприятий), фалеронимы (названия наград, ор-
денов, премий), артионимы (названий произве-
дений искусства) и другие менее значительные 
по объему группы имен собственных. Практи-
чески это те группы собственных имен, кото-
рые по-русски принято писать в кавычках.  

Отношение этих разрядов имен к ономасти-
ке определяется наличием у них основной 
функции всех имен собственных – номинатив-
но-выделительной, однако некоторая неопреде-
ленность, иногда и нематериальность объекта 
ослабевает номинативно-выделительную функ-
цию. В связи с этим по-особому понимается та-
кое свойство имени собственного, как индиви-
дуализация. В данном случае индивидуализи-
руются и воспринимаются предметно некие аб-
страктные сущности: у эргонимов – род дея-
тельности предприятия, у прагматонимов – 
право собственности на определенный вид то-
вара, у гемеронимов, геортонимов и артиони-
мов – основная идея, концепция и т.п. [6, с. 
249]. Специфика индивидуализации во многом 
определяет периферийное положение данных 
групп имен собственных в структуре онома-
стического поля.  

Исследуя периферию ономастического поля, 
мы исходим из общих положений о том, что 
отношение любой лексической единицы к ядру 
лексического поля означает концентрацию при-
знаков системы, а отношение к периферии – их 
ослабленность. В самом общем виде можно 
выделить три основных признака ядра практи-
чески любой лексической системы: 

-  ядро менее мотивировано; 
- для единиц ядра характерна цельнооформ-

ленность, простота структуры; 
- лексика ядра устойчива, не подвержена 

значительным изменениям. 
По мере удаления от ядра эти признаки ос-

лабевают или нейтрализуются, появляются 
особенности, недопустимые в ядре и сбли-
жающие рассматриваемые группы названий с 
апеллятивами. С учетом данного положения мы 
предприняли попытку сопоставить периферий-
ные разряды с «подлинными» именами собст-
венными, антропонимами, по трем основным 
критериям: мотивированность / немотивиро-
ванность; структурированность и системность, 
устойчивость / изменяемость. 

Первый критерий предполагает установле-
ние семантических различий между ядерными 
и периферийными именами собственными. В 
данной связи уместно вспомнить замечание 
Ю.А. Карпенко о том, что «антропонимы, то-
понимы, теонимы, астронимы, зоонимы теряют 
внутреннюю форму не столько из-за своей 
древности, сколько из-за отсутствия потребно-
сти в ней у общества, пользующегося собст-
венными именами» [4, с. 9]. Для иллюстрации 
этого положения достаточно вспомнить не-
удавшиеся попытки возрождения нарицатель-
ной семантичности личных имен. Имена Ок-
тябрь, Идея, Электрон, Искра и под., появив-
шиеся в России после Октябрьской революции, 
не вошли в состав национальной антропоними-
ческой системы; они явились нарушением ты-
сячелетней христианской традиции и поэтому 
не закрепились в языке. 

Совершенно очевидно, что ядерные имена 
собственные, как и апеллятивы, не нуждаются в 
мотивировке, она даже может помешать ус-
пешному коммуникативному акту. Идеальный 
знак должен быть немотивированным, и «на 
фоне этих требований знак,  сохраняющий эти-
мологический привкус, выглядит отклонением, 
в определенном смысле уродом» [7, с. 210]. 

Однако стремление к сохранению внутрен-
ней формы является одним из условий успеш-
ного функционирования большинства перифе-
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рийных онимов. Они не могут быть понятийно 
недогруженными, так как выполняют важные 
социальные функции – рекламную (журнал для 
детей «Кважды Ква», магазин «Супермар-
КИТ», фестиваль «Кинотавр»), информатив-
ную (журнал «Филологические науки», телека-
нал «Культура», Волгоградский трубный за-
вод), мемориальную (завод им. Лихачева, теп-
лоход «Чайковский», орден Андрея Первозван-
ного) и другие. 

Таким образом, языковая семантика пери-
ферийных онимов двупланова, она включает в 
себя собственно ономастическое и доономасти-
ческое значение.  

Ономастическое значение – это способность 
названия соотноситься с определенными реа-
лиями (фирма, товар, журнал, фестиваль, кон-
курс, теплоход, скорый поезд и под.) и выпол-
нять номинативно-выделительную функцию. 
Если у антропонимов наличие таких сем, как 
«одушевленность», «лицо», «пол», поддержи-
ваемых грамматической семантикой, позволяет 
опускать соответствующее родовое определяе-
мое, то периферийные онимы  без родового 
термина возвращаются на исходные позиции в 
системе языка (Ср. скорый поезд «Россия» – 
Россия, конкурс красоты «Очарование» – оча-
рование, конфеты «Родные просторы» – род-
ные просторы). 

Кроме того, антропонимы могут существо-
вать вне конкретного денотата, в виде списка 
имен (в терминологии А. Гардинера – это «раз-
воплощенные» имена). В большинстве случаев 
личное имя выбирается из списка и присваива-
ется конкретному человеку, а периферийные 
онимы вновь создаются, при этом используется 
весь известный арсенал способов номинации 
современного языка (лексико-семантический, 
лексико-синтаксический, фонетический, раз-
личные комбинации словообразовательных 
способов). 

Доономастическое значение – это соотне-
сенность названия со значением слов, поло-
женных в его основу и отражающих различные 
свойства денотата, как прямо (конфеты 
«Грильяж в шоколаде», газета «Волгоградская 
правда»), так и косвенно, через метафору 
(ткань «Снежинка», конкурс юных вокалистов 
«Утренняя звезда»). Даже искусственно соз-
данные названия зачастую имеют мотивировку 
(магазины «Быстроном» и «Канцтоварищи», 
кондитерская фабрика «Конфил», аптека 
«Доктор НеБолит», продукты для детей 
«Растишка» и «Спеленок», телепередача «Си-

немания»), причем нередко происходит упо-
добление названий антропонимам (сметана 
«Сметана Сметановна», пельмени «Сам Са-
мыч»).  

В семантической структуре доономастиче-
ского значения периферийных онимов выделя-
ются коннотации лексического, фонетического 
и структурно-словообразовательного уровней, 
которые сознательно сохраняются и поддержи-
ваются контекстом в произведениях различных 
стилей и жанров. 

Например: Журнал «Домашний очаг» – это 
тепло вашего дома (реклама). Мне нравится 
название альбома «Засада». И сочетание со-
гласных, и утвердительное «да» в конце слова 
(телеканал «Культура»). Ресторан «Гавана» 
был оформлен изнутри всевозможными цинов-
ками, деревяшками, с учетом латиноамерикан-
ского фольклора. Сплошные экзотические за-
навески скрывали широкий Ленинский проспект 
за окном, и у Никитина было впечатление, что 
он не в Москве, а в Гаване (В.Токарева). 

Дальнейшее исследование семантической 
структуры отдельных периферийных разрядов 
ономастики, безусловно, поможет установить 
более четкие границы и зоны пересечений как 
между отдельными разрядами ономастического 
поля, так и между нарицательной и апеллятив-
ной лексикой. Кроме того, установление част-
ной индивидуализирующей семантики перифе-
рийных онимов будет способствовать структу-
рированию ядерно-периферийных отношений и 
внутри отдельных ономастических разрядов, 
т.е. выделению ономастических субполей.  

Второй критерий анализа предполагает ус-
тановление различий в структурированности и 
системности онимов ядерных и периферийных 
разрядов. Сопоставление антропонимов с пе-
риферийными разрядами ономастики показы-
вает невозможность единого решения о сис-
темной организации ономастического материа-
ла. Мы разделяем мнение многих исследовате-
лей, понимающих систему функционально: не 
как сумму ономастических единиц, а как свое-
образный механизм, преобразующий имена 
собственные (независимо от происхождения 
отдельных онимов). С этих позиций можно го-
ворить не о системности ономастической лек-
сики в целом, а лишь о системной организации 
отдельных групп имен собственных. 

Так, анализ формантов антропонимов имеет 
значение из-за большого количества названий, 
не соотносимых с апеллятивами. Эта цель бы-
вает вполне достижима: каким бы разнообраз-
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ным ни был состав формантов, свойственных 
антропонимикону любого языка, в конечном 
счете, он обозрим и поддается детальному ана-
лизу. Личные имена, отчества и фамилии со 
всеми своими формантами образуют стройные, 
системно организованные ряды. Этот факт за-
ставляет многих исследователей воспринимать 
как случайные совпадения отдельных имен со 
словами общей лексики и даже делать вывод о 
том, что личные имена образовались самостоя-
тельно и независимо от древнейших основ  [12, 
с.70]. 

Системные связи у имен собственных, отно-
сящихся к тому или иному периферийному 
разряду, значительно слабее, чем у антропони-
мов. Современным названием может стать 
практически любая языковая единица – от от-
дельного графического знака (издателький дом 
«Ъ») до целого предложения (кафе «Зайди и 
попробуй!»). Однако отмечаются  отдельные 
элементы системности у разных групп назва-
ний. Одним из проявлений системности можно 
считать существование целых серий названий 
одного разряда, образованных по одинаковой 
словообразовательной модели. Например, про-
явлением системности у прагматонимов можно 
считать наличие типовых формантов, имеющих 
широкое международное распространение. 
Особой популярностью у искусственно создан-
ных товарных знаков пользуется формант -ex 
(возможно, благодаря приятным ассоциациям с 
английским excellent): Mattex, Kleenex, Kotex, 
Arex, Chemex. Международные форманты 
прагматонимов могут быть информативными и 
указывать на конкретный вид товара: трон – 
приборы и машины, лон – синтетические мате-
риалы, -ин – указание на химическую и фарма-
цевтическую промышленность. 

Системность у периферийных онимов про-
является также в том, что для названий предме-
тов определенного круга существует опреде-
ленный набор семантических моделей. Напри-
мер, в названиях большинства российских и 
украинских автомобилей имеется указание на 
место их изготовления («Волга», «Жигули», 
«Москвич», «Ока», «Таврия», «Запорожец»), 
фирменные железнодорожные экспрессы име-
ют географические названия, символически 
обозначающие путь следования («Кама», «Си-
биряк», «Байкал», «Вятка»), в названиях круп-
ных магазинов используются слова мир, пла-
нета, империя, символически указывающие на 
обилие предлагаемых товаров и их высокое ка-
чество («Мир техники», «Мир кожи», «Плане-

та видео», «Планета вин», «Империя джин-
сов»), а названия телеканалов в разных странах 
– это преимущественно аббревиатуры-
алфабетизмы, состоящие из трех букв (ОРТ, 
НТВ, РТР, BBC, CNN, ARD). Таким образом, по 
структурной организации  многих названий 
можно определить, какому объекту они при-
надлежат. 

И хотя среди периферийных разрядов они-
мов нет значительных однородных групп, об-
ладающих одинаковыми свойствами, установ-
ление складывающихся признаков микросис-
тем у отдельных разрядов может способство-
вать более четкому определению формально-
грамматических связей  между конституентами 
ономастического поля. В совокупности с се-
мантическим критерием это даст возможность 
дальнейшего исследования ономастической пе-
риферии с выделением в ней ближней, дальней 
и крайней зоны, смыкающейся с апеллятивной 
лексикой. 

Вопрос об устойчивости/изменчивости оно-
мастической лексики также не может найти од-
нозначного решения применительно ко всей 
совокупности собственных имен. По точному 
замечанию Ю.А. Карпенко, «темп изменчиво-
сти имен собственных сильно зависит от их 
разряда, возрастая в такой последовательности: 
теонимия, топонимия, астронимия, антропони-
мия, хрематонимия, зоонимия, эргонимия» [5, 
с. 7]. 

Совершенно очевидно, что ядерные разряды 
изменяются намного медленнее, чем перифе-
рийные. Как уже отмечалось, попытки внести 
изменения в существующую антропонимиче-
скую систему заканчивались неудачно. Кроме 
того, существенную роль в этом процессе игра-
ет характер именуемого объекта, в частности 
его долговечность. Например, в топонимии 
наиболее устойчивыми знаками являются на-
звания водных объектов и возвышенностей, ко-
торые сохраняются в неизменном виде в тече-
ние веков и поэтому представляют большую 
ценность для изучения истории языка и про-
шлого народов.  

Не менее значимую роль в этом процессе 
играют социальные преобразования. Одной из 
ономастических универсалий А.В. Суперанская 
считает создание новых названий, принципи-
ально отличающихся от предшествующих, «в 
связи со сменой политики и идеологии, нацио-
нального состава населения и социального со-
става правящих кругов» [9, с. 349]. Однако если 
речь идет о топонимах, то общественность все-
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гда стремится помешать массовым переимено-
ваниям: в российских городах проводятся кон-
ференции «Исторические названия – памятники 
культуры», предпринимаются попытки созда-
ния «Красной книги топонимов», куда вклю-
чаются названия, которые не должны подвер-
гаться реноминации и т.п. [2, с. 37]. 

Непрерывная изменчивость самих объектов 
(предприятий, товаров, средств массовой ин-
формации, мероприятий и т.п.) делает онимы 
периферийных разрядов очень подвижными, 
подверженными различного рода влияниям и 
перестройкам. Например, у гемеронимов на-
блюдается самая тесная связь с идеологией и 
политикой; сама идея, концепция редакции га-
зеты или журнала подвергается у этих имен ин-
дивидуализации. Изменение господствующей 
идеи в начале 90-х годов XX века привело к 
массовым переименованиям. В первую очередь 
из названий газет и журналов исчезли слова 
«советский» и «социалистический». Например, 
журнал «Советский экран» был переименован 
в «Экран», журнал «Социалистический труд» – 
в «Человек и труд» и т.п. А позже, когда кон-
курентоспособность стала важным качеством 
гемеронимов, появились искусственные назва-
ния, созданные при помощи словобразователь-
ной языковой игры. Таковы, например, назва-
ния компьютерных журналов «КомпьюАрт», 
«КомпьюЛог», «Компьюложка», «КомпьюТер-
ра». 

Периферийные онимы изменяются не толь-
ко со сменой политики и идеологии, но и с эко-
номическими преобразованиями, с изменения-
ми в психологической установке носителей 
языка и со сменой модного языкового стандар-

та. Особенно показательны в этом отношении 
эргонимы. Ср. идеологизированные названия 
предприятий, созданных в первые годы совет-
ской власти (Волгоградский тракторный завод 
им. Ф.Э. Дзержинского, фабрики «Красный 
Октябрь» и «Большевичка»), метафорические 
названия конца 80-х (торговые предприятия 
«Гермес» и «Меркурий», предприятия сферы 
обслуживания «Левша» и «Золушка»), немоти-
вированные с точки зрения адресата названия 
крупных финансовых организаций начала 90-х 
(«МММ», «Менатеп», «Эксимер», «Экорам-
бурс»), названия-англицизмы середины 90-х 
(«Liberty», «Time», «Space City», «Star Line»), а 
на их фоне –  многочисленные виды ретро-
номинаций (Торговый дом братьев Макаровых, 
Лавка книголюба, «Империалъ», «Аведовъ»), 
словообразовательные игры со словом начала 
XX века (компьютерные фирмы «КамЧатКа», 
«П@утин@», «ИнтерДа») и, наконец, возвра-
щение к простым мотивированным названиям 
(«Мебель Черноземья», «Сады Придонья», «Ба-
лашовский текстиль»). 

Примечательно, что все эти изменения про-
исходят буквально на глазах исследователя, и, 
таким образом, вопрос о синхронии/диахронии 
в периферийной зоне ономастического про-
странства решается особым образом. Дальней-
шие диахронические исследования отдельных 
периферийных разрядов ономастики позволят 
пролить свет на многие вопросы, выходящие за 
пределы ономастических исследований: языко-
вой стиль и языковая мода, генезис языкового 
творчества современного человека, интеграци-
онные лексические процессы и глобализация 
лексики. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАТЕМИ У 
ПРОСТОМУ ПОЛІПРОЗИТИВНОМУ РЕЧЕННІ  

(на матеріалі словосполучення «прикметник + власне імя») 
У когнітивній парадигмі знання мова є го-

ловним засобом категоризації та 
концептуалізації світу людським розумом. Мо-
делювання лінгвістичних здібностей мовця 
передбачає аналіз і розуміння того, у який 
спосіб він використовує мовне явище і чому 
вживає (або реалізує) певну мовну сутність са-
ме так, а не інакше (О.Селіванова, А.Загнітко, 
Н.Гуйванюк, Ф.Бацевич, О.Кубрякова та ін.). 

Безпосередній зв'язок мови з мисленням, з 
механізмом і логікою пізнання, з формуванням 
думок і вираженням різних інтенцій у процесі 
спілкування не може не знайти своєрідного 
відображення в одиницях і категоріях мови [12, 
с.40-41]. Речення є тією мінімальною мовною 
одиницею, що виконує основні мовні функції. 
Воно слугує засобом формування, вираження і 
повідомлення думки, тому дослідження його 
лінгвального статусу здійснюється в різних ас-
пектах, зокрема формально–синтактичному, 
семантико-синтаксичному й комунікативному 
[4, с.52]. За розгляду функціонально-комунікА-
тивних параметрів мови треба до уваги, що мо-
ва є засобом спілкування лише тому, що завдя-
ки їй здійснюється  мислення: „Маючи намір 
сказати щось або написати, люди вкладають 
свої думки в речення і так повідомляють їх, то-
му речення вважають головною одиницею мов-
них взаємин” [11, с. 8]. „Неможна собі уявити 
моменту мовлення, – справедливо зауважував 
О.Потебня, – який не був би водночас актом 
об’єктивації, свідомості, тлумачення думок” 
[17, с.58]. Кожній мові, за О.Мельничуком, вла-
стиве „синтагматичне членування загального 
змісту речення на окремі смислові комплекси 
різних рівнів, /…/ при якому один з комплексів 
осмислюється як основний, істотний для змісту 
речення (як [логічний] предикат думки чи її 
частини), а другий – лише як додатковий при 
даному основному комплексі (як [логічний] 
суб’єкт думки чи її частин)”[19, с.28]. 

Думати про будь-який предмет – це означає 
перед усім відрізняти його з-поміж інших 
предметів, тобто знаходити в ньому щось істот-
не, а потім, використовуючи багатий арсенал 

мовних засобів, „виражати думку не про окремі 
предмети (окремо речі, події, процеси не жи-
вуть, вони всі взаємопов’язані і живуть тільки в 
загальній системі зв’язків), а про їхні зв’язки й 
взаємодії, тобто так, як вони живуть у природі” 
[13, с.715]. У цьому аспекті динамічною осно-
вою мовленнєвої діяльності та мовних процесів 
є предикація, що відбаває своєрідність поверх-
невої репрезентації глибинних пропозиційних 
структур. Питання про категорійний статус 
предикації, незважаючи на давню традицію 
(праці Аристотеля, Б.Рассела, Е.Бенвеніста, 
Л.Єльмслева, О.Потебні, В.Сімовича, І.Огієнка 
та ін.), залишається у сучасному мовознавстві 
дискусійним, оскільки досі однозначно не 
розв’язано проблему про обсяг і зміст стрижне-
вих категорій речення, а також про засоби й 
способи їх вияву з огляду на багатоаспектність 
підходів до  його вивчення. Зокрема, із преди-
кацією пов’язані найбільш важливі характерис-
тики речення – здатність виражати окрему від-
носно закінчену думку, бути головним засобом 
її формування, репрезентації та повідомлення, – 
тому дослідження цієї категорії передбачає уза-
гальнення і в певному обсязі переосмислення з 
позиції синтаксичної семантики [6]. 

Мета цієї статті полягає в з’ясуванні 
механізмів семантичного ускладнення простого 
речення засобами вторинної предикації – атри-
бутивними компонентами (синтаксемами), по-
будованими за схемою Adj N – «прикметник + 
власне ім’я». Такі компоненти функціонують у 
складі простого ускладненого (неелементарно-
го) речення, беручи участь у вираженні додат-
кової предикативності [8], або співпредикатив-
ності [10, с.227, 245-247],  як-от: Ми знаємо, що 
за такий короткий час нові літературні вра-
ження у раз по раз зайнятого Коцюбинського 
не давали плоду, потребуючи трилітнього, чо-
тирилітнього перебування у „душевной глуби-
не” (М.З.: 725) // Літературні враження не да-
вали плоду, оскільки Коцюбинський був за-
йнятий; Непереможний комізм молодого Го-
голя в цих надуманих рядках вироджується в 
широке і порожнє просторікування (М.З.: 69) // 
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Непереможний комізм Гоголя, який на той 
час був молодий, вироджується в широке і по-
рожнє просторікування; Тоді насмілений Те-
решко починає вказувати помилки і в змалю-
ванні одежі (М.З.: 68) // Терешко насмілився і 
почав вказувати помилки і в змалюванні оде-
жі. Це дає підстави ученим кваліфікувати спо-
лучення Adj N як „предикативне словосполу-
чення” [18]. Вважаємо цей термін не зовсім ко-
ректним, оскільки власне предикативність, за 
визначенням І.Вихованця, – це „синтаксична 
категорія, яка передає функціонувальну 
специфіку речення як основної синтаксичної 
одиниці, визначальна реченнєва ознака, що 
перетворює синтаксичну конструкцію на оди-
ницю повідомлення, а отже, уможливлює ви-
раження стосунку речення до дійсності, 
актуалізує цей стосунок у плані категорійних 
значень часу і модальності” [5, с.127]. Харак-
терну ознаку предикативності становить її ви-
раження за допомогою частин мови з преди-
катною семантикою (дієслова, прикметника, 
числівника, прислівника, іменника), які у 
поєднанні із суб’єктною синтаксемою репре-
зентують категорію первинної предикації 
(І.Вихованець, Н.Гуйванюк, А.Загнітко, П.Ле-
кант, О.Сиротиніна, А.Прияткіна та ін.); преди-
катив відношення збігаються з підметово-
присудковими, тобто вони представлені на фо-
рмально-граматичному рівні основною преди-
катемою. 

На противагу предикативності спів предика-
тивність є непрямою, потенційною, прихова-
ною („латентною”), представленою у згорнуто-
му вигляді. Вона „так чи інакше пов’язана з 
суб’єктом чи предикатом основної предикатив-
ності” [10, с.227] і виявляється в комплексі 
морфолого-синтаксичних ознак. Це, на нашу 
думку, дає підстави називати компоненти із 
співпредикативним (характерізувальним) зна-
ченням вторинного (неосновною) предикате-
мою. Отже, на синтаксичному рівні маємо 
ускладнене речення, до структури якого, крім 
основної (обов’язкової) предикатами, входить 
одна/кілька вторинних предикатем, структуро-
ваних на відношенні вторинної предикації 
(В.Коваленко, І.Карамишева, П.Лекант, 
О.Каминіна, Р.Мразек, Я.Попела, Т.Лутак та 
ін.). 

Вторинна предикатема Adj N має виразне 
пропозитивне значення, зумовлене низкою 
факторів, передусім особливостями семантики 
в різних класах власних імен, серед яких 
виділяємо:  

1) імена осіб, відомих у суспільстві (ви-
датних історичних діячів, письменників, 
художників, літературних героїв тощо). Це 
власні імена з індивідуальними конотаціями; 

2) власні імена, що не мають зазначених 
конотацій.  

3) У складі словосполучення антропоніми 
першої групи відіграють провідну роль, 
оскільки забезпечують змістові зв’язки всього 
сполучення у структурі тексту, не маючи будь-
яких обмежень позиційного чи смислового ха-
рактеру для поєднання з прикметниками. 

Імена другої групи виконують семантично 
залежну роль, оскільки зв’язки з іншими части-
нами тексту здійснює зазвичай прикметник. 

Предметом наших спостережень стали коно-
тативно забарвлені власні імена з огляду на ха-
рактер їх сполучуваності з ад’єктивною синтак-
семою. Прикметники є семантично своєрідним 
класом слів: не маючи своєї власної предметної 
співвіднесеності, вони легко прилаштовуються 
до іменників різної семантики, не відривачись у 
синтаксичному плані від іменника. Прикметник 
завжди супроводжує іменник і дублює його 
морфологічні категорії” [3, с.124]. У значенні 
прикметника як одиниці тексту завжди певною 
мірою відбито значення узгодженого з ним 
іменника [7, с. 3-8]. Вважаємо, що аналіз спо-
лучувальних особливостей ад’єктивів з конота-
тивно забарвленими власними іменами (антро-
понімами) дасть змогу нам повніше побачити 
своєрідність цього класу власних іменників, а 
також виокремити вторинні прикметникові 
синтаксеми, що виступають одним із засобів 
конденсації висловлення. 

Модель 1. „Прикметник із часовим значен-
ням + власне ім’я”. У таких компонентах при-
кметники виражають часову координацію 
ознаки або властивості, що індивідуалізують 
особу. Найчастіше конотативно забарвлені ан-
тропоніми сполучаються з атрибутивами типу 
сучасний,  сьогоднішній, новий,  теперешній 
тощо. Такі прикметники розширюють семанти-
ку вторинної предикатеми значеннями, співвід-
носними з теперішнім або майбутнім планом 
(позитивним або негативним). Напр.: Далеко не 
прихильний до мистецького світогляду 
В.Підмогильного був тогочасний Михайло До-
ленго (Г. Костюк: УС, ІІ, 307); Дядько був на 
той час настоятелем Курязького монастиря і 
наглядав за вихованням майбутнього Квітки 
(М.Зеров: 93); Немало нападалися на покійного 
Аркаса за те, що він занадто багато місця 
віддавав анекдоту, народному переказу, істо-
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ричній легенді (М. Зеров:118); На мою думку, 
було б багато краще, коли б автор 
(Я.Мамонтов – О.К.) був відійшов цілком від 
Тараса Григоровича, цебто пересипав нову 
Катерину перцем сьогоднішнього дня (М.З.: 
365); Колишній Я. Савченко – поет, нинішній 
– фейлетоніст „Більшовика” на літературні 
теми (М.З.: 369).  

Із власними іменами осіб, відомих у сучас-
ному суспільстві, можуть сполучатися і при-
кметники, що у своєму значенні містять вказів-
ку на певний період творчої діяльності, як-от: 
Молодий Михайло Коцюбинський наполегливо 
шукає бездоганної мистецької форми для по-
етичних задумів (Є. Федорченко: УС, І, 87); 
Яким шляхом початкуючий В. Підмогильний 
друкував свої твори, в тогочасних радянських 
умовах знайшов контакт з Я. Оренштайном і 
надіслав йому свої твори? (Г. Костюк: УС, ІІ, 
308); Запізнені і непривітані письменники, як 
наслідувач раннього Гоголя Стороженко, або 
захоплений співець романтичної „Слобожан-
щини” Щоголів – то тільки один наслідок тру-
дних обставин українського письменства (М.З.: 
19-20); Улюблений образ зрілого Тесленка – об-
раз страдальця чи страдалиці, жертви ненор-
мальних обставин нашого життя (М.З.: 119).  

Атрибутивні компоненти в предикатемах 
здатні виражати й більш диференційовані часо-
ві значення в межах зіставлення минуле – су-
часне – майбутнє. У широкому контексті озна-
ка власного імені стає динамічною,  набуваючи 
додаткового відтінку „зміна стану, якості ко-
гось або чогось”, напр.: Та поруч з такими ви-
явами, висловлюючись узагальненням самого 
Сосюри – „першого Володьки”, Сосюри-
комуніста, вірного совєтській владі, в цей час 
виявив себе в повному цвітінн й справжній Со-
сюра-поет, що ним був „другий Володька”. І 
це, власне, цей „другий Володька”, поет щиро-
го людського, і тому українського серця, став 
тим любимцем української читацької маси на 
підсовєтській Україні, зокрема – молоді, який 
увійшов в історію української літератури не як 
„совєтський поет”, а як український поет 
(В. Гришко: УС, ІІ, 206). Антропонім Сосюра 
репрезентує у тексті калейдоскоп емоцій і ду-
мок автора, його оцінку трагедії душі Сосюри 
письменника в зв’язку з приходом до більшо-
виків. 

Отже, препозитивні означальні поширювачі 
ранній, зрілий, сьогоднішній, сучасний, тогоча-
сний тощо, вжиті в одній атрибутивній групі з 
власним ім’ям, надають реченню значення ча-

сової координації ознаки або сукупності ознак, 
пов’язаних з цим антропонімом.  

Модель ІІ. „Прикметник із просторовим 
значенням + власне ім’я”. Власні імена видат-
них суспільно-політичних діячів, митців, літе-
ратурних героїв сполучаються з прикметника-
ми, що виражають просторову координацію 
ознак і явищ (у широкому розумінні), напр.: 
Європейський Фауст шукав її (істину – О.К.) 
„із молитовником в руках” (П. Тичина), а  „по-
дільський Фауст” взяв до рук навіть зброю, 
але її виявилось замало (М.Наєнко: УС, ІІ, 289); 
Його (Бажана – О.К.) виступ із першою книж-
кою стався в час, коли кремлівський Вій уже 
показав пальцем на викритого Кагановичем 
автора „Синіх етюдів” і „Камо грядеши” 
(Ю.Лавріненко: УС, ІІ, 468); Де „кабарето-
вий” Семенко, перша ластівка асфальтого ур-
банізму? (М.З.: 352); Аматор польскої літера-
тури, лектор польської мови при Харківськім 
університеті, Гулак всіма сюжетами своїх ба-
йок зобов’язаний Ігнатію Красицькому, архі-
єпископу Вармійському, „польському Вольте-
рові” (М.З.: 80). У наведених контекстах віднос-
ні прикметники, по суті, стають своєрідними 
каталізаторами тих індивідуально-ситуативних 
конотацій, які у носіїв мови пов’язані з антро-
понімами Фауст, Вій, Вольтер та ін. Автор ви-
словлення не тільки приписує релевантні озна-
ки певній особі (персонажу), а й обмежує вияв 
цих ознак, вводячи прикметник-локалізатор: 
Ігнатія Красицького, на думку мовця, можна 
порівняти з Вольтером, тільки враховуючи осо-
бливості Польщі і т.п. Відзначимо, що предика-
теми „прикметник + власне ім’я”, що надають 
реченню просторової координації у формаль-
ному плані можуть посідати позицію підмета, 
присудка, об’єктного поширювача. 

Модель ІІІ. „Прикметник із субстантивним 
значенням + власне ім’я”. Конотативно забарв-
лені антропоніми (зазвичай це герої або назви 
творів) часто поєднуються з присвійними при-
кметниками, що виражають споріднене з при-
належністю значення – суб’єктної координації. 
За справедливими зауваженнями Н.Гуйванюк, 
всі додаткові відтінки присвійних прикметників 
(на позначення: суб’єкта дії, автора; особи, що 
має зверхність чи очолює що-небудь; об’єкта 
дії; сімейноспоріднених відносин, властивостей 
особи) цілком залежать від семантики іменника 
у цій конструкції [9, с.6]. Атрибут у предикате-
мі виражає посесивну семантику та є 
обов’язковим компонентом словосполучення, 
оскільки без нього розуміння фрази затруднене, 
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напр.: Гребінка постарався зламити вістря за-
надто різким незалежницьким заявам пушкін-
ського Мазепи (М.З.: 66); Квітчина Маруся з 
повісті того ж імені – надзвичайна красуня 
(М.З.: 98); Тон пушкінської „Полтави” то 
тут, то там підпадає жорсткому пародію-
ванню (М.З.: 64). 

На грунті посесивної моделі у реченні вини-
кають більш складні значення, якщо в центрі 
уваги перебуває сценічне життя того чи іншого 
літературного образу, як-от: Мордвинівський 
Арбенін не був паном, він був, швидше, аристо-
кратом духу (Ю.Завадський: УС, ІІІ, 261). При-
свійні прикметники, як бачимо, вказують не на 
автора образу, а на автора-інтерпретатора, який 
ніби дає нове життя тому чи іншому літератур-
ному персонажу.  

В авторських контекстах присвійний при-
кметник може редукуватися, якщо оповідач 
розраховує на читацьку компетенцію, натомість 
власне ім’я поширюється якісним прикметни-
ком, що вказує на характерні ознаки особи, на-
пр.: Спогади Валер’яна Квітки, небожа поето-
вого, яскраво малюють нам старого Квітку і 
його дружину в цей основний період, – „эту 
тихую супружескую чету, этих кротких и уе-
динённых Филемона и Бавкиду”  (М.З.: 95). 
Приписування подібних усталених ознак коно-
тативно забарвленому імені зумовлено метою 
спілкування: виокремлені ознаки дають змогу 
глибше розкрити сутність певної ситуації. 

Модель ІV. „Прикметник із уточнювально-
конкретизувальним значенням + власне ім’я”. 
Антропоніми розглядуваної групи можуть по-
єднуватися з прикметниковими поширювачами, 
що уточнюють не стільки значення самого вла-
сного імені, його специфічних ознак, скільки 
відбивають динаміку їх вияву в певній ситуації, 
напр.: Але нічого яскравого, різко індивідуаль-
ного в гомерівській постаті Енея немає. Це 
тільки нарис, не більше. Не зробив постаті ге-
роя більш виразною і Віргілій: надто богобій-
ний, апатичний, надто пасивний його Еней. 
Зовсім не те у Котляревського. Перенісши Енея 
в українську побутову обстановку, український 
поет оживив цю мертву, схематичну фігуру. 
Його Еней – парубок моторний, одважний, ве-
селий, „завзятого кшталту” (М.З.: 314). У на-
веденому уривку спостерігаємо результативний 
характер інтерпретації декількома поетами об-
разу Енея, точніше, спосіб дії над ним. 

Модель V.  „Прикметник з оцінною семан-
тикою + власне ім’я”. У таких конструкціях 
прикметникова синтаксема кваліфікує особу, її 

діяльність, характер тощо. Напр.: Сосюра-
українець не дійшов до заперечення Сосюри-
комуніста і лишився жити далі з тягарем своєї 
двоїстості. І в цьому виявилась не тільки різ-
ниця характерів – твердо-послідовного аскета 
Хвильового і м’яко-гнучкого  ніжника Сосю-
ри... (В. Гришко: УС, ІІ, 199); Саме це (щирість 
– О.К.) і робить Сосюру осбливо цікавою люд-
ською постаттю в українській підсовєтській 
літературі, набагато цікавішою, бо безпосе-
реднішою, правдивішою, ніж усі ці рафіновані 
Бажани, Рильські і навіть розтичинені Ти-
чини (В. Гришко: УС, ІІ, 198); ...товариші, пев-
но, добре пам’ятають його (Халецького – 
О.К.) вічно заклопотаного, із книжками в руках, 
живого і енергійного (М.З.: 122); У зеровсько-
му колі Б.Якубовського так і називали – „муд-
рим Аристархом” (М.З: 1263). 

Прикметники, що відбивають внутрішній 
світ людини і мають стосунок до інтелектуаль-
ної сфери, учені називають ментальними, що 
розрізняють загальну й естетичну оцінку [див.: 
2, с.471-512]. 

Таким чином, особливий характер семанти-
ки конотативно забарвленого власного імені 
уможливлює його поєднання в одній номінати-
вній групі з прикметниковим атрибутом, що 
виражає значення часової, просторової, 
суб’єктної координації, вказує на результатив-
ну ознаку та специфічні оцінні значення не 
тільки осіб, а й певних властивостей, відно-
шень, подій. Будучи „стандартом індифікува-
льних слів”, власні імена „семантично ущербні” 
[1, с.342]. Самі по собі вони не передають будь-
якої об’єктивної інформації” [Там само, с. 327], 
оскільки не характеризують об’єкт, не повідом-
ляють нічого істинного чи хибного про нього. 
Ці ознаки (функції) притаманні прикметникам 
– „свого роду семантичним еталонам предика-
тів” [1, с.342]. За умови актуалізації [див.: 15] 
атрибутивні синтаксеми набувають характери-
зувальної, а отже, пропозитивної семантики, 
виражаючи те, що ми „думаємо про світ” (за 
Н.Арутюновою). Оскільки власні імена орієн-
товані на об’єктивний світ, а вторинні прикме-
тникові предикати – на допитливого суб’єкта, 
то у складі предикатами вони стають семанти-
чною структурою, здатною і називати, і позна-
чати.  

Актуалізовані атрибутивні поширювачі, 
крім співпредикативного (характеризувально-
го) значення, мають ще й різноманітні імпліци-
тно виражені відтінки обставинного значення, 
що забезпечує їх кореферентну співвіднесе-
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ність із складнопідрядними реченнями [10, 
с.245]. У цьому аспекті цікаво було б виявити 
контекстуальні умови вживання власних імен 
другої групи – безконотативних антропонімів, 
що стимулюють найбільш повне виявлення тек-
стотвірних властивостей поєднуваних із ними 
слів (атрибутів). У цьому вбачаємо перспективу 

подальших студій. 
Отже, різнобічне дослідження семантики 

власного імені неможливо здійснити без ви-
вчення синтаксичних особливостей, без ураху-
вання специфіки функціонування особового 
імені в реченні й тексті. 
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In this article the syntactic features of proper names in structure of the predicateme are analysed, the 
author formulates a conclusion about the latent predicate value of the secondary syntaxeme – an adjec-
tive. 
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Галина Лукаш  
ББК  Ш 12=11.4+310                                                           
УДК 81' 373.2: 81' 371                                                                             

ТИПОЛОГІЯ КОНОТОНІМІВ 
„Типологія... існує незалежно від дослідника, а 

класифікацію привносить дослідник”, - просту, 
але незаперечну істину проголосила про типоло-
гію в ономастиці О. Суперанська. Під типологією 
в сучасній науковій літературі розуміють метод 
розчленування систем досліджуваних об’єктів та 
їх групування за допомогою узагальненої моделі. 
Цей метод використовується з метою порівняль-
ного дослідження об’єктів і суттєвих ознак, 
зв’язків, функцій, відносин, рівнів організації 
об’єктів. У нашій класифікації тип – насамперед 
вагома логіко-предметна категорія, представлена 
моделями, які є категоріями мовними.  В.Г.Гак, 
розглядаючи типологію номінацій, подав її таким 
чином: І. Ієрархія номінацій: первинна (вихідна, 
пряма) – вторинна (твірна, непряма). ІІ. Функція 
номінацій: мовна – мовленнєва. ІІІ. Іменований 
об’єкт (номінат): елементні – подійні (ситуатив-
ні). ІV. Структура (зовнішня форма) наймену-
вань: сконденсовані – розгорнуті. V. Спосіб іме-
нування. VІ. Суб’єкт мовлення  й адресат: а) соці-
альний аспект: загальновживані – соціально від-
значені; б) інформативний аспект: номінація “від 
себе” - номінація з погляду співрозмовника або 
інших осіб; в) суб’єктивне ставлення суб’єкта до 
об’єкта: об’єктивні – оцінні. VІІ. Співвідношення 
з іншими  у парадигматичному аспекті. VІІІ. 
Співвідношення з іншими  у синтагматичному 
аспекті [1, с. 242]. 

Коментуючи цю класифікацію, М.Е.Рут 
[8,с.7] зазначає, що вона орієнтована перш за 
все на статичний напрям номінативного позна-
чення дійсності. Розмежовуючи  два типи номі-
нації – номінацію-іменотворчість та номінацію-
вибір мовних одиниць, дослідниця підкреслює, 
що номінація через вибір готової одиниці здій-
снюється внаслідок наповнення її конкретним 
денотативним змістом. “Номінація  відбуваєть-
ся таким чином: на підставі тієї чи іншої виді-
леної в денотаті ознаки він (денотат) включа-
ється до певного класу об’єктів, для яких у мові 
вже є закріплене найменування з наявних мов-
них елементів ” [1, с.20-251]. 

З’ясовуючи типологію конотативних онімів 
(КО), Є.С.Отін в її основу поклав такі ознаки: 
1) звичайність (“природність”) й незвичність, 
винятковість; 2) ступінь поширюваності, широ-

ту вжитку в різних мовах чи тільки в одній; 3) 
відмінності в семантичному обсязі, в будові 
значеннєвої структури; 4) ступінь просування в 
бік апелятива, послаблення можливості зали-
шатися власною назвою, розмір дистанції між 
станом “конотативний онім” (= мезонім, меза-
лекса) й “відконотативний апелятив”; 5) репро-
дуктивні можливості КО (участь або неучасть у 
процесах відконотонімної деривації й транс-
онімізації) [4,с.122;  6, с. 364].  

За першою класифікаційною ознакою 
Є.С.Отін вирізняє узуальні, тобто широковжи-
вані КО, та оказіональні, переносне значення 
яких – лише рідкісна (найчастіше одинична) 
реалізація експресивних можливостей даної 
ВН. У свою чергу узуальні КО бувають, по-
перше,  інтралінгвальними, коли побутують в 
одній мові (часом сфера їх вживання поширю-
ється за рахунок виходу в конотонімію спорід-
неної мови із загальними  історико-
культурними умовами розвитку, що досить ча-
сто спостерігається в російській та українській 
конотонімії): Пушкін – ‘невідомо хто’, Іван – 
‘проста людина’; по-друге,  можуть мати й ін-
терлінгвальний  характер (наприклад, Мекка – 
’місце поклоніння’, Монблан – ‘нагромадження 
чогось’). Інтерлінгвальні КО поширені не тіль-
ки в двох чи більше мовах, але й мовах значно-
го географічного простору, культури народів 
якого тісно контактують  [5, с. 112].  

КО розрізняються за референтною основою: 
існують конотативні антропоніми, топоніми, 
артіоніми, бібліоніми, зооніми тощо.  

Залежно від семантичного обсягу й характе-
ру смислової структури конотоніми можуть бу-
ти моно- й поліконотемні. Моноконотемні оні-
ми – це оніми з однією смисловою конотацією, 
наприклад, Алтай – ‘багате в усіх відношеннях 
місце’. Поліконотемні Є.С.Отін поділяє на а) 
КО, смислова структура яких складається з кі-
лькох порівняно близьких за ступенем відомос-
ті й частотністю вживання референтних коно-
тацій, і б) КО з різними (за цією ознакою) коно-
таціями. Проміжне становище між моноконо-
темними й поліконотемними власними назвами 
посідають оніми, смислова структура яких по-
єднує одну узуальну та одну або кілька оказіо-
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нальних референтних конотацій. За діахроніч-
ною ознакою КО мають або живу конотемну 
структуру, або складаються з елементів пригас-
лих значень. І зрештою, конотоніми можуть 
мати різну спроможність до деривації.  

Таким чином, типологія конотонімів 
Є.С.Отіна за класифікаційними критеріями є 
дуже широкою й охоплює  традиційні просто-
рові  (різні мови) та часові (діахронічні мовні 
парадигми) координати.  

Ознак для класифікації яскравого мовного 
явища може існувати безліч. Хотілося б пошири-
ти наявну типологію ще кількома моделями. На-
явна просторова характеристика є лише плоскіс-
ною, у горизонталі. Візьмемо за основу й верти-
кальні координати. У даному разі продовження 
типології конотонімів буде відбуватись за 
об’єктом номінації. Згадаймо про тривимірність 
ідеальних християнських символів: є душа, тіло і 
дух. Площина їх осмислення становить собою: за 
вертикальними вимірами - традиційну модель 
Всесвіту: небо, земля, потойбічний світ; за гори-
зонтальними – поділ світу на сакральний і про-
фанний. За останнім поділом: те, що прагне неба 
– є сакральним, що тягнеться до землі – профан-
ним. Будь-яка реальність та будь-яка подія проек-
туються у цих векторах і у цьому проектуванні 
набувають нового значення. Духовна наповне-
ність людини залежить від її прагнення до свя-
щенного, до висоти, до неба. Тілесні потреби – це 
профанний світ – за одним виміром, тобто земля 
(чи пекло) – за іншим. За св. Августином  джере-
лом пізнання та внутрішнього долінгвістичного 
мовлення є Бог. Отже, слово, що звучить іззовні, 
є знак Слова, що сяє всередині. І ми маємо підне-
стися до цього внутрішнього мовлення [2, с.196]. 
П.Флоренський пише про надзвичайну потуж-
ність слова, яке назріло в душі людини і рветься 
назовні, горить і палає, якщо не висловлене. „Фу-
нкція слів – саме в тому, щоб бути висловленими 
і, потрапивши і укорінившись іншому в душу, 
зробити там свою дію” [9, с.261]. І він же додає, 
що найбільшою мірою синтетичності з усіх слів 
володіють власні назви, які після термінів і фор-
мул стоять на наступній сходинці магічної поту-
жності. Варто тут зупинитись на його поглядах 
детальніше.  Імена, зауважує він, можуть і не ма-
ти своєї енергії, але вони розуміються як уявні 
фокуси інших енергій, і, не маючи власної сутно-
сті, віддзеркалюють і набирають енергію єдиної 
визнаної для соціологічного явища  реальності – 
суспільного середовища. „Отже, все завдання по-
лягає в тому, щоб пояснити, яким чином енергія 
суспільного середовища збирається в уявні фоку-

си, що мають назву „імена”, і чому ці фокуси, бу-
дучи удаваними, видаються реальними” [Там са-
мо]. Тому, хто не вважає імена реальністю, мож-
на заперечити, що людство їх такими вважає. Іме-
на нібито не мають енергії, але людство визнає їх 
такими, що енергію мають. І „народних переко-
нань достатньо, щоб зробити імена вогнищами 
творчого творення особистості. Адже людство 
мислить імена як субстанціальні  форми, як сут-
ності, що утворюють своїх носіїв – суб’єктів, са-
мих по собі без’якісних. Це – категорії буття. 
Але якщо соціальне середовище вважає їх кате-
горіями, то цього досить, щоб зробити імена со-
ціальними імперативами. Імператив же, вислов-
лений індивіду середовищем, є вже слово творче. 
Імена виявляються творчим „хай буде”, що фор-
мує в суспільстві його членів... Так, якщо дитину 
названо Наполеоном, то й поводити себе вона 
має, як Наполеон, бо така поведінка від неї очіку-
ється масами”, –  переконує далі  П.Флоренський 
(виділено автором).  Житія святих – у верхньому 
полюсі й дражнилки – у нижньому, типи казок, 
прислів’їв, приказок, літературні типи, житейські 
спостереження тощо – все це визначає народне  
уявлення про характер того чи іншого імені. Іме-
на самі в собі визначені й завершені; кожне ім’я – 
свій особливий, самозамкнений світ. Це правило 
П.Флоренський називає першою передумовою 
людства. Друга, на його думку, полягає в тому, 
що будь-яке ім’я обов’язково активне, воно не 
може опинитися без дії на свого носія, тому лю-
дина повинна перебувати у відповідності зі своїм 
іменем. Звідси витікає заповідь: повинна бути 
„тезоіменність імені”, щоб „по імені було й жи-
тіє”. Якщо цього немає, людина все одно буде 
намагатися, навіть несвідомо, видаватись такою, 
якою вимагає від неї ім’я. „Загальнолюдська фо-
рмула про значимість імен і про зв’язок з кожним 
із них певної духовної і частково психофізичної 
структури, усталена в віках і народах, веде до не-
обхідного визнання, що у переконаннях цього 
роду справді є щось об’єктивне і що людство, 
завжди і всюди утверджуючи імена як субстанці-
альні сили або силові субстанції чи енергії, мало 
все ж за собою дійсний досвід віків та народів, 
що втілилось у вищеназваній формі” [9, с.480]. 
І.Златоуст вважає, що варто звертати увагу не на 
саме  ім‘я, а на річ, яку воно називає: „Не в імені 
містяться речі, але природа речей утворює імена. 
Відповідно до своєї сутності”. 

Зробимо спробу з цих позицій розглянути по-
няття  конотоніма. “Сакралізація реалії спричиняє 
її символізацію”, – стверджує В.В.Жайворонок [3, 
с.205]. Референт (людина, тварина, географічний 
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об’єкт, літературний персонаж, об’єкт зоряного 
неба тощо) одержує ім’я як певний знак іденти-
фікації. Але це ім’я має силу і сутність, задану 
Господом і накопичену в душі номінатора, потім 
затверджену суспільством й підтверджену його 
соціальним досвідом. Протягом свого життя ре-
ферент відповідає (або прагне відповідати) цій 
сутності імені, зміцнює її ознаки. Якщо референт 
набуває слави (стає „іменитим”) й задане ім’я 
стає відомим у соціумі, воно продовжує жити 
власним життям, проносячи запрограмовану ін-
формацію крізь простір та віки.  Ім’я стає знаком 
не людини, а смислу, виявленого нею, але зали-
шає при собі блиск присутності свого першого 
носія, його славу.  

 Отже, на нашу думку, конотативні імена за 
просторовими координатами можуть належати 
високому світові (небо), низькому (пекло) і конс-
татувати наявність певних сутностей землі, тобто 
бути явищами сакрального і профанного світу. 
Так, конотонімами (КО) сакрального світу можна 
назвати: 1 - конотативні міфоніми (Афродіта, 
Аполлон, Берегиня); 2 - конотонімні імена христи-
янської релігії (Мойсей). КО профанного світу 
першого порядку (земля): а) – переосмислені  
імена, топоніми, назви соціальних явищ, подій і 
фактів світової та вітчизняної історії (Переяслав, 
Берестечко); б) – назви реальних об’єктів (Говер-
ла, Вавилон) ; в) – поетоніми (Отелло, Офелія);  
КО профанного світу другого порядку (пекло) – 

це жаргонні, просторічні, вульгарні КО (Фенька, 
Альоша). Вищі цінності вічні, конотоніми сакра-
льного світу є давнішими і багатшими своїми ко-
нотаціями.  Втім, до історії оцінки вартостей ба-
жано ставитись критично. Адже на її шляху трап-
лялись різні постаті, а усвідомлення небезпеки, 
що загрожувала людству, могло часом виявля-
тись не стільки у ствердженні позитивних цінно-
стей, скільки в їх запереченні з метою повчання 
людству, яким йому не треба бути, кого не можна 
наслідувати. 

Священний текст вимагає адекватної собі 
культури і повинен втілюватись  у відповідних їй 
контекстах. Тому можемо говорити про типоло-
гію „сакральне/профанне”, відповідно розподіле-
ну за художнім, публіцистичним та розмовним 
стилями. Науковий стиль здебільшого звертаєть-
ся до так званих „штучних” конотонімів, напри-
клад, коли йдеться про класифікацію психологіч-
них типів людини за іменами історичних осіб або 
літературних персонажів. Офіційно-діловий 
стиль (як  стиль емоційно нейтральний) процес 
конотонімізації не використовує. Сакралізована 
лексика належить до так званого верхнього цінні-
сного полюсу, не менш вагомим є нижній про-
фанний ціннісний світ. 

Можна також брати до уваги категорії  кро-
скультурних  універсальних кодів, спільних для 
всього людства, на які впливають позамовні 
семіотичні процеси.   
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The special attention is spared sacred and everyday to the connotative proper names. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ІМЕННИК:  
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 Із здобуттям Україною незалежності доко-
рінних змін зазнали культурно-політичні умови 
функціонування національного іменника україн-
ців. Деідеологізація (декомунізація) культурно-
го життя українців, забезпечення реальної сво-
боди совісті, державний статус української мо-
ви, лібералізація українського законодавства, 
що врегульовує надавання та вживання особо-
вих імен, утвердження тісних міжнародних ко-
нтактів українців, у тому числі й через масову 
трудову імміграцію, - ось головні екстралінгва-
льні причини, які впливають на український 
пострадянський іменник. Перераховані екстра-
лінгвальні чинники виявилися надто дієвими 
щодо українського пострадянського іменника, 
вони зумовли його докорінну трансформацію 
[пор.: 2, 11].  

 Найпомітнішим вектором, що вказує на го-
ловний напрямок розвитку українського імен-
ника пострадянської доби, є, безперечно, гло-
балізаційний. Усунення тоталітарних обмежень 
та заборон радянської доби зробило пострадян-
ський український іменник відкритим, в т.ч й 
для зовнішніх впливів. Глобальні принципи ор-
ганізації іменника, тобто його інтернаціональ-
ний (германський за походженням) репертуар, 
маргіналізація традиційних офіційних іменних 
варіантів, особливе конотаційне наповнення 
розмовних іменних варіантів, нетрадиційні мо-
тиви та принципи присвоєння імен тощо поча-
ли прищеплюватися на українському грунті, що 
відбувається через експансію західної поп-
культури. 

 Яскравим свідченням експансії західної 
поп-культури на національний іменник україн-
ців може слугувати помітне зростання питомої 
ваги імен, як правило, германського, рідше ро-
манського походження, які надаються не за 
усталеними українськими традиціями, а у дусі 
модного нині у певних соціальних груп насе-
лення зовнішнього уподібнення західним зраз-
кам або ж їх українській перцепції, що можна 
кваліфікувати як прояв глобалізації українсько-
го іменника [пор.:6, 20-21]. Так, наприклад, з-
поміж 1007 ужгородців, які народилися у 2003 
р., 127, або більше 12%, були названі особови-

ми іменами, що є всі підстави кваліфікувати 
неологізмами, бо вони не фіксуються українсь-
кими словниками імен, а їх структура часто су-
перечить фономорфемним принципам україн-
ської літературної мови. Пор.: Алекс, Едвін, Да-
ніель, Доменік, Крістіан, Мартін, Фредерік, 
Даніелла, Еммануель, Еміліанна, Етела, Жак-
лін, Жанет, Жасмін, Йоганна, Катрін, Крісті-
на, Манана, Наіра, Ніколетта, Ніколь, Ноє-
мінь, Патрісія, Ребека, Сабріна, Сандра та ін. 
У наступному, 2004 р., ужгородський іменник 
поповнили такі неологізми, як Алан, Девід, 
Жан, Еміліан, Крістоф, Міхаель, Нанді, Нор-
берт, Рафаель, Самуель,Том, Філіпп, Андріенн, 
Бернадет, Ванеса, Генріетта, Дасонет, Даяна, 
Деніза, Джульєтта, Зоф’я, Інгрід, Індія, Люсі-
не, Мелісса, Мілена, Мішель, Ноемі, Октавія, 
Ясміна. 

 Прикметно, що неадаптованість або стихій-
на адаптація таких імен-неологізмів до струк-
тури української літературної мови зумовлює 
появу цілої низки фонетичних, морфологічних 
та орфографічних іменних дублетів, які не ма-
ють ніякої функціонально-стилістичної чи ко-
нотативної специфіки, а тому є надлишковими. 
Пор.: Крістіан - Крістіян, Ванесса –Ванеса, 
Даніела - Даніелла, Камілла – Каміла, Кристи-
на-Крістіна, Данііл – Даніл, Давід – Девід, Да-
ніел – Даніель, Даниїл – Данііл, Еммануель - 
Емануель, Етела - Етелла, Ніколетта – Ніко-
лета – Ніколет - Ніколетт, Катрін – Катріна, 
Жанета – Жанетт, Даяна – Дайана тощо. 

 Впливом глобалізаційних тенденцій треба, 
очевидно, пояснювати також появу в ролі офі-
ційних подвійних імен на зразок Анна-
Крістіна, Даніель-Євгеній, Аннамарія, Глорія-
Анастасія, Крістіна-Грета, Лючія-Ізабелла, 
Ніколетт-Емілія, Сабріна-Жаклін, Сара-Ніколь 
тощо. Раптове зростання серед сучасних украї-
нців популярності чужомовних імен германсь-
кого походження можна пояснити поширенням 
престижу англійської мови: за словами 
Б.Ажнюка, „поряд із українською та російсь-
кою мовами вона стає учасником боротьби за 
вплив на мовну свідомість і мовну діяльність у 
певних комунікативних середовищах” [1, 54]. 
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 На тлі нарощення популярності глобаліза-
ційних тенденцій у сфері національного імен-
ника українців пострадянської доби вельми 
кволими, несистемними виглядають спроби 
українізації сучасного іменника українців, тоб-
то поповнення його складу колоритними, влас-
не українськими іменими варіантами, а також 
поширення традиційних мотивів присвоєння 
імен новонародженим. Якщо на теренах Гали-
чини, Волині, за свідченнями І.Скорук та 
Н.Свистун, колиритні власне українські іменні 
варіанти є непоодинокими, то, наприклад, в 
Ужгороді після нетривалого спалаху їх популя-
рності у 90-х рр. ХХ ст. на початку ХХІ ст. во-
ни стали рідкісними - Олесь, Дарина, Леся, Ро-
ксолана [пор.: 7; 8; 9]. 

 Стабільно невисокою протягом перших ро-
ків ХХІ ст. залишається популярність 
слов’янських з походження імен. Так, напри-
клад, на Закарпатті лише зрідка новонародже-
ним дають дохристиянські з походження імена 
на зразок Лада, Велеслав, Ігор, Любомир, Яро-
слав, Мирослав, Віра, Власта, Надія, Любов. 
Особливо помітного впливу на популяризацію 
поганських з походження українських імен не 
справило й поширення в Україні неоязичниць-
кої РУНвіри. З реєстрацією перших громад 
РУНвіри, яка відбулася протягом 1991 р. та ле-
галізацією Статуту Громад вірних РУНвіри в 
Міністерстві юстиції України 28 травня 1992 р. 
[4, 12], починається офіційне поширення вчен-
ня Лева Силенка в Україні. Адепти РУНвіри 
складають присягу та змінюють християнські 
імена на дохристиянські, як правило, 
слов’янські або варязькі. У зв’язку з цим у се-
редовищі рунвірівців у згоді з канонами їх ві-
ровчення функціонують лише нехристиянські 
імена на зразок Богумир, Боєслав, Гатило, Ві-
рослав, Володар, Войтко, Вітан, Дан, Дарислав, 
Зореслав, Києслав, Лев, Миролюб, Орій, Ратис-
лав, Світозар, Світомир, Яр, Яромисл, Боже-
дара, Горислава, Зоряна, Калина, Квіта, Лель, 
Лада, Оріяна, Оріянка, Переяслава, Рада та ін., 
які у загальноукраїнському масштабі не вжи-
ваються взагалі або вживаються лише зрідка, 
що легко пояснюється маргінальним характе-
ром РУНвіри в сучасній Україні. 

 Однак архаїзація традиційних ознак україн-
ського іменника поширилася не лише на дохри-
стиянські імена, а торкнулася й окремих, ще 
недавно вельми популярних мотивів присвоєн-
ня імен. Так, наприклад, дослідники іменника 
різних регіонів України відзначали високу по-
пулярність звичаю давати ім’я новонароджено-

му на честь батьків та близьких родичів. За на-
шими підрахунками, здійсненими на архівних 
матеріалах Ужгородського міського відділу 
рацс*, відбувається помітне зниження питомої 
ваги імен, які надаються на честь батьків: якщо 
у 1990 р. близько 11% хлопчиків, що народили-
ся в Ужгороді, називали на честь батька, то у 
2003 році їх кількість знизилася майже вдвічі, 
до 6,5 %. 

 Очевидне відродження українських тради-
цій назовництва спостерігається у субсистемі 
українських християнських імен, в т.ч. й хрис-
тиянських мотивів присвоєння імен новонаро-
дженим. Саме забезпечення українською дер-
жавою реальної свободи совісті, зокрема хрис-
тиянських традицій у сфері українського назо-
вництва стало реальним підгрунтям для повер-
нення у пострадянський іменник промовистих 
християнських імен-символів на зразок Анто-
ній, Гліб, Ілларіон, Ілля, Йосафат, Кирило, Ме-
фодій, Савва, Теодор, Феодосій, популярність 
яких за роки незалежності відчутно зросла.  

 Спостереження над архівними матеріалами 
рацс показує, що помітний відсоток батьків при 
виборі імені для дитини покладається на давню 
християнську традицію – дають дитині ім’я, 
„яке вона сама собі принесла”. Так, наприклад, 
більше 70% ужгородських дітей, названих Ми-
колами в 2003 р., народилися в грудні (східна 
церква відзначає день Миколая Чудотворця, як 
відомо, 19 грудня). Також на грудень припадає 
день народження близько 80% хлопчиків, яких 
в Ужгороді 2003 р. було названо Андріями 
(східна церква відзначає День апостола Андрія 
Первозванного 13 грудня). Подібна закономір-
ність спостерігається щодо часової дистрибуції 
днів народжень Василів, Дмитрів, Павлів, Пет-
рів, Юріїв, Ганн, Марій [пор.: 3, 15-16]. 

 Якщо титульна нація України утверджує 
національні традиції назовництва у сфері пост-
радянського іменника несистемно і несміливо, 
то представники національних меншин Украї-
ни, як правило, сповна користуються можливо-
стями, які надає ліберальне українське законо-
давство. Так, наприклад, в іменнику Ужгорода 
та районних центрів Закарпаття за роки неза-
лежності відчутно зросла питома вага специфі-
чних імен або офіційних іменних варіантів, які 
характерні для національних іменнників пред-
                                                 
* На архівних матеріалах відділів рацс у Закарпатській об-
ласті картотеку особових імен українців ХХ - поч. ХХІ ст. 
уклали працівники Науково-дослідного інституту україні-
стики ім.М.Мольнара при Ужгородському національному 
університеті В.Росак та В.Штелиха. 
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ставників відповідних меншин. Пор.: угорські 
Арпад, Атілла, Балінт, Дюла, Іштван, Ласло, 
Сілард, Тамаш, Янош, Естер, Іболя, Ілона, Ті-
меа, Ченге; циганські Дежев, Лойчі, Вілма; ро-
сійські Даніїл, Марк, Нікіта, Альона, Аріна, 
Дар’я; румунсьне Сильвіану; вірменські Ашот, 
Мелік; азербайджанські Аскер, Заур; грузинське 
Отар тощо. Широке використання громадяна-
ми України неукраїнського походження влас-
них питомо національних імен в офіційному 
вжитку є явищем позитивним, що засвідчує де-
мократизм України та відповідність сучасної 
української онімійної практики високим стан-
дартам Європейської хартії регіональних та мі-
норитарних мов. Однак, на нашу думку, пере-
шкодою на шляху набуття поліфункціонально-
го статусу специфічними іменами та іменними 
варіантами, які побутують серед представників 
національних меншин, є узаконена традиція 
перекладу імен близькоспоріднених народів, 
зокрема російських та білоруських. Російські 
імена в українській мові, як і українські в ро-
сійській мові мають не „перекладатися” чи, за 

словами Ю.Карпенка, не субституюватися, а 
відтворюватися на засадах практичної транс-
крипції, як й інші чужомовні імена та іменні 
варіанти [5, 167]. Повноцінному розвиткові 
українського іменника пострадянської епохи 
сприятиме викорблення чітких критеріїв пере-
дачі державною мовою імен представників на-
ціональних меншин, які варто узагальнити в 
словнику імен народів України. 

 Як бачимо, розвиток українського іменника 
пострадянської доби забезпечують такі основні 
тенденції, як глобалізація, лібералізація та 
українізація, вплив яких зумовлює не лише ма-
сове поповнення іменами-неологізмами, а й 
глибші, системніші зміни, зокрема у сфері мо-
тиваційних пріоритетів при виборі імен для но-
вонароджених. Зважаючи на несумісний харак-
тер окремих наслідків впливу названих тенден-
цій, особливої актуальною у посттоталітарний 
період розвитку українського іменника стає по-
треба чіткої системної мовної політики в оні-
мійній сфері, яка має відповідати потребам мо-
дерної української нації.  
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UKRAINIAN POSTSOVIET PROPER NAMES:  

MAIN TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT 
We defined the main tendencies of the Ukrainian Proper Names system development of the postsoviet 

period on the basis of the materials from the Ukrainan civilian registry offices (beginning of 21th cen-
tury). These are globalisation, ukrainianisation,  and liberalisation. These tendencies may be perceived as 
incompatible in the modern phase of the Ukrainan proper names development, inasmuch as there is lack 
of consistent language policy in onimic sphere. 
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СПЕЦИФІКА АНТРОПОНІМНОЇ СУФІКСАЦІЇ 
У САТИРИЧНОМУ ТЕКСТІ 

Ономастика літературних творів неадекват-
но відображає становище і роль власних імен 
(ВІ) у реальному житті. Це зумовлено тим, що 
«комунікативна функція матеріалу в худож-
ньому тексті виявляється «ускладненою» по-
етичною функцією, яка висувається тут на пе-
рший план» [5, с. 50]. 

Але письменник, у якому б жанрі художньої 
літератури не працював, «не може абстрагува-
тися від реальної ономастики, від існуючих у 
мові ономастичних норм» [3, с. 35]. Він лише з 
властивою йому майстерністю добуває з реаль-
ного ономастикону ті засоби творення ВІ, гото-
ві оніми або їх моделі, які необхідні в цьому 
творі словесного мистецтва. 

Ще однією суттєвою особливістю літерату-
рних антропонімів є те, що вони мають практи-
чно необмежений вибір як апелятивних основ, 
так і словотвірних формантів, на відміну від ре-
альної антропоніміки, де такий вибір обмеже-
ний і строго регламентований. Це дає авторам 
можливість вибору чи творення практично 
будь-яких, часом самих найнесподіваніших ВІ. 

Названі особливості літературного ономас-
тикону найбільш рельєфно виявляються у тво-
рах сатиричного жанру, де «весь сатиричний 
тон, загальна манера зображення… примушу-
ють читача звернути увагу на семантику, заду-
матися над значенням імені» [7, с. 5].  

Ім’я в І.Ільфа і Є.Петрова говорить багато 
про що. Семантика антропоніма в сатириків 
охоплює цілий комплекс компонентів: точно 
підібраний апелятив прізвища; відповідний, а 
найчастіше – невідповідний антропонім ний 
суфікс; непоєднуване з прізвищем, рідше – зви-
чайне, нейтральне ім’я чи ім’я та по батькові. 
Значне місце у творенні цілісного художнього 
образу відведено І.Ільфом і Є.Петровим відпо-
відності чи, навпаки, невідповідності ВІ його 
носієві. 

Ця розвідка присвячена саме антропонімній 
суфіксації як засобові творення прізвищ персо-
нажів сатиричної дилогії І.Ільфа і Є.Петрова 
«Двенадцать стульев» і «Золотой теленок». 

Якщо при відборі апелятивів прізвищ персо-
нажів автори художніх творів можуть виходити 

далеко за межі реальних апелятивів ВІ, то набір 
афіксальних морфем не підлягає подібному 
розширенню. Перелік суфіксів реального ан-
тропонімного простору і антропонімного прос-
тору художнього тексту практично повністю 
збігається. Існує різниця лише в частотності їх 
використань, що пояснюється завданнями са-
тиричного, гумористичного зображення, які по-
стають перед антропоніміконом дилогії. 

Варто зазначити, що події дилогії відбува-
ються в Одесі, відомій своїм розмаїттям у наці-
ональному плані. Адже саме в Одесі завжди 
жили представники різних національностей: 
українці, росіяни, євреї, греки тощо. Саме ця 
реальна особливість міста і привернула увагу 
до нього письменників, і наклала певний відби-
ток на антропонімний простір досліджуваних 
романів, з одного боку, а з іншого – відкрила 
авторам широкий простір як для залучення реа-
льно існуючих антропонімів, так і для конс-
труювання власних за існуючими мовними мо-
делями. 

Найбільш активно вживаним антропонімним 
афіксом є суфікс -ов та його фонетичний варі-
ант -ев, за допомогою яких створено 35% усіх 
суфіксальних прізвищ дилогії. Цей власне ро-
сійський антропоформант трапляється перева-
жно в реально існуючих прізвищах дійових осіб 
та згадуваних персонажів (Жуков, Кузнецов, 
Тарасов, Егоров, Жаров, Иванов  тощо). Носії 
подібних ВІ – це, як правило, нейтральні чи по-
зитивні дійові особи, що виконують у тексті 
творів другорядні ролі, або ці прізвища нале-
жать позасюжетним персонажам. Такі антропо-
німи слугують своєрідним тлом, на якому тим 
яскравіше «грають» створені сатириками ВІ. 

З метою надання онімові комічності звучан-
ня типово російські суфікси  -ов, -ев поєдну-
ються або з російськомовним апелятивом до-
сить заниженої семантики, або з явно запозиче-
ним апелятивом, семантика якого має бути ві-
дома читачеві. Наприклад, для прізвища згаду-
ваного персонажа Шершеляфамова автори 
«Двенадцати стульев» обрали зовсім невідпові-
дну твірну основу – французький фразеологізм 
cherchez la femme – «шукайте жінку». Щоб під-
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креслити комізм, пародійність ситуації, у якій 
вжитий онім, І.Ільф і Є.Петров наділили ним 
поета, даючи зрозуміти цим коментарем, що 
Шершеляфамов – це псевдонім людини, одна-
ково «талановитої» і в поезії, і у творенні влас-
ного «звучного» псевдоніма. 

У романах І.Ільфа і Є.Петрова використову-
ється значна кількість прізвищ, які існують в 
реальному ономастиконі, проте, потрапивши до 
антропонімного простору сатиричного тексту, 
ці ВІ отримують нове життя, починають «гра-
ти» вже зовсім по-іншому. Прикладом подібно-
го відновлення первинної семантики, її актуалі-
зації може бути прізвище міського голови з 
«Двенадцати стульев» Чарушникова. Це прі-
звище утворене від реально існуючого апеляти-
ва (пор. реальне Чарушин), замінений лише су-
фікс -ин на -ник-ов, оскільки саме задіяні сати-
риками суфікси здатні підкреслити семантику 
апелятива, надати прізвищу вагоміший сатири-
чний потенціал (звукосполучення -ик- може 
ототожнюватись з демінутивним суфіксом -ик). 
За аналогічним принципом побудоване і прі-
звище професора Песочникова (пор. реальне 
Песков). 

Друге місце за частотністю вживань посідає 
суфікс -ин, також російськомовного походжен-
ня. Він трапляється в 46 прізвищах дійових осіб 
та згадуваних персонажів дилогії, що складає 
майже 18% від усього числа прізвищ романів. 
З-поміж назв із суфіксом -ин значне місце посі-
дають оніми, що були запозичені письменни-
ками з реального антропонімікону в готовому 
вигляді (Авдотьин, Гаврилин, Савин, Ёлкин, 
Мухин тощо). І лише кілька ВІ створено 
І.Ільфом і Є.Петровим за цими моделями: Ти-
танушкин, Побирухин, Лоханкин, Скамейкин, 
Рубашкин. Саме носії цих прізвищ і є дійовими 
особами, семантика антропонімних апелятивів 
яких розкривається лише в контекстуальному 
оточенні. Найбільш цікавою нам видається 
еволюція іменування Васисуалия Лоханкина, 
який у чорновому варіанті «Золотого телёнка» 
спершу був носієм антропокомплексу Игорь 
Люстринов [9, од.зб.38]. Але у процесі творен-
ня цього глибоко сатиричного образу автори 
досить вдало замінили весь практично нейтра-
льний антропокомплекс на значно більш стилі-
стично маркований: адже ім’я Васисуалий не 
зафіксоване жодним словником власних імен, 
тобто це дуже рідкісне ім’я, що своєю фіналлю 
-уалий претендує на якесь особливе, піднесене 
становище (пор. звучання старовинних рідкіс-
них імен типу Корнелій, Флорентій, Ювеналій, 

Аполлінарій). Щодо прізвища, то воно має різко 
занижену семантику і стилістичну валентність 
завдяки поєднанню апелятива з прозорою се-
мантикою (лохань – це «обручна посудина, мі-
лка, кругла чи довга … для прання білизни, 
миття посуду … продовгуватий таз для вми-
вання» [1, с. 269]) та зменшувано-зневажливого 
афікса -к-. Суфікс -ин лише слугує ідентифіка-
тором національної належності носія прізвища, 
який постійно акцентує увагу на своєму став-
ленні до російської інтелігенції: «Сам Васисуа-
лий никогда и нигде не служил. Служба поме-
шала бы ему думать о значении русской интел-
лигенции, к каковой социальной прослойке он 
причислял и себя» [2, т.2, с. 143]. Подібне по-
єднання рідкісного звучного імені із прізвищем 
заниженої семантики дало в результаті досить 
сильний за сатиричним звучанням антропоком-
плекс. 

Третім за частотністю використання в дило-
гії є суфікс -ск(ий). Він трапляється в 30 прі-
звищах, якими наділені дійові особи та згаду-
вані персонажі романів. Але, мабуть, цей су-
фікс своїм «аристократичним» звучанням у ро-
сійській мові (за його допомогою творились 
прізвища придворних у царській Росії, твірни-
ми апелятивами яких часто були назви дарова-
них царем місцевостей) особливо надихав 
письменників на творчість: Паниковский, Бори-
сохлебский, Индокитайский, Плотский-
Поцелуев, Пружанский, Самообложенский, 
Старохамский, Ухудшанский, Чеважевская. 
Особливо авторам подобалось проводити «екс-
перименти» з прізвищем Пружанский: воно за-
свідчене в «Записных книжках» І.Ільфа, у ро-
мані «Золотой телёнок», у «Графе Средиземс-
ком» та в «Путешествии в неведомую страну». 
При цьому сатирики з подвійного прізвища 
Парижанский-Пружанский, яке було заготова-
не І.Ільфом наперед [2, т.5, с. 185], використали 
лише менш претензійну його половину. Приве-
ртає увагу той факт, що подібне прізвище наяв-
не в реальному антропоніміконі [10, с. 106], а в 
одній із газетних, зібраних І.Ільфом і 
Є.Петровим, згадується прізвище Пружанов [9, 
од.зб.190]. Замінивши менш звучний антропо-
німний суфікс -ов на більш звучний -ск(ий), ав-
тори створили ВІ для свого персонажа-в’язня, 
підкресливши цим невідповідність «піднесено-
го» оніма носієві. 

 За аналогічним принципом будуються такі 
комічні навіть за межами контексту прізвища, 
як Паниковксий, Плотский-Поцелуев, Старо-
хамский, Ухудшанский. В основі номінації Че-
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важевская лежить фонетично трансформоване 
питальне сполучення російської мови “чего 
же”? А з реального прізвища Борисоглебский, 
релігійного за походженням, І.Ільф і Є.Петров 
створили комічне Борисохлебский, замінивши в 
першоджерелі лише один звук. 

Одним із найбільш уживаних антропонімів 
на -ск(ий) є прізвище Кислярский. Взяте із реа-
льного ономастикону  [див. 8, с. 121], це прі-
звище набуває в контексті «Двенадцати стуль-
ев» певних емоційно-експресивних конотацій, а 
тому звучить як авторський новотвір: «Персо-
нажа художнього твору можна вважати першо-
носієм даного йому прізвища, а саме прізвище 
можна розглядати як авторське оказіональне 
утворення» [4, с. 163]. Зміст антропоніма добре 
передає характер персонажа: суфікс -ск(ий), що 
возвеличує носія оніма, поєднується з апеляти-
вом заниженого стилістичного забарвлення. 
Кислярский хотів би, не докладаючи жодних 
зусиль, займати високе соціальне становище. 
Але бажання перестрахуватися у будь-якій си-
туації примушує його жити озираючись, з ост-
рахом: « – Поздравляю вас, господин голова! – 
сказал Кислярский, по лицу которого было 
видно, что воздержался он и на этот раз» [2, т.1, 
с. 185]. Постійна боязнь помилитися робить йо-
го життя безрадісним, хоча стремління він має 
досить величні. Саме це і виступає об’єктом ав-
торської іронії у прізвищі Кислярский. 

Окрім розглянутих антропонімних афіксів, 
прізвища персонажів дилогії утворювалися і за 
допомогою інших, рідше вживаних суфіксів: -
евич (-ович), -ицк(ий), -ер, -берг, -ен, -ини, -чук, -
ис, -ко, -ман, -юк та ін. Як бачимо, якщо пер-
шими трьома за частотністю є російськомовні 
суфікси, то подальший перелік їх досить різно-
рідний, що відповідає складу реального антро-
понімікону зображуваної в дилогії Одеси. Але 
І.Ільф і Є.Петров як майстри творення комічних 
ВІ використовують перелічені та ряд інших фо-
рмантів переважно з сатирико-гумористичними 
цілями. 

Комізм ВІ Тезоименицкий полягає у слово-
творчій переробці: російський ад’єктив тезои-
менный отримує прізвищний суфікс -ицк(ий). 
При цьому значення прикметника – «одно-
йменний» – робить зміст прізвища безглуздим. 

 У ряді випадків сатирики успішно викорис-
товують прийом поєднання непоєднуваного: 
апелятив і суфікс оніма походять з різних мов. 
Прикладами таких прізвищ у дилогії можуть 
бути оніми Стульян, де російський апелятив 
об’єднаний з французьким прізвищним афік-

сом; Марусидзе, де грузинський антропофор-
мант поєднується зі слов’янським демінутивом 
жіночого імені; Нидерландюк, де назва західно-
європейської країни сполучається зі східно-
слов’янським (українським) антропонімним 
суфіксом. Походження прізвища геркулесівця  
Дрейфуса можна пояснити двояко. По-перше, 
Дрейфус – це реальне прізвище офіцера фран-
цузького Генерального штабу, який був звину-
вачений у шпигунстві на користь Німеччини. 
Але сучасному читачеві більш близька асоціа-
ція з дієсловом дрейфити – «боятися». Ще бі-
льшу комічність надає оніму іншомовна фіналь 
-ус. 

До золотого фонду антропонімного просто-
ру сатиричної дилогії варто зарахувати прізви-
ще грузинського князя Гигиенишвили. Це гро-
тескне прізвище практично не є новотвором 
письменників, оскільки вони «лише непомітно 
переставили букви у відомому грузинському 
прізвищі Гігінеїшвілі [8, с. 122]. Сатирики, щоб 
підкреслити нехтування правилами гігієни «ко-
лишнім гірським князем», вдало використову-
ють семантику прізвищного апелятива: «Гиги-
енишвили брезгливо нюхал свои руки, которые 
отдавали керосином, и каждый раз после этого 
вытирал их о штаны» [2, т.2, с. 241]. На грузин-
ське походження цього персонажа «Золотого 
теленка» вказує в тексті лише суфікс -швили.  

Для художнього зображення життя міста, 
прототипом якого слугувала Одеса, І.Ільф і 
Є.Петров зверталися до національного, а відтак 
і антропонімного різнобарв’я його жителів. Не 
вигадуючи принципово нових ВІ для дійових 
осіб чи згадуваних персонажів, письменники 
використовують для творення їх іменувань реа-
льно існуючі антропонімічні моделі. Найбільш 
продуктивними і вживаними в ономастичному 
просторі сатиричної дилогії є суфікси -ов (-ев), 
-ин, -ск-, якими утворено 64,5% усіх прізвищ 
романів. Проте найбільш вдалі оніми з сатири-
чною, гумористичною семантикою створені за 
допомогою не лише згаданих афіксів, а й менш 
частотними в межах романів формантами. Їх 
незначна частотність посеред прізвищ дилогії 
не зовсім точно відповідає їх частотності в реа-
льному антропоніміконі зображуваного регіо-
ну, хоча за рівнем майстерності творення такі 
ВІ привертають чи не найбільшу читацьку ува-
гу. При цьому одними з основних прийомів 
творення суфіксальних прізвищ у І.Ільфа і 
Є.Петрова є поєднання різномовних апелятива і 
суфікса; заміна одного-двох звуків у звичному 
реальному прізвищі, що призводить до появи 
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комічного за звучанням оніма; поєднання зви-
чайних прізвищних суфіксів зі зменшувано-
принизливим суфіксом -к-, який надає прізви-
щу сатиричного звучання. Іноді письменники 
блискуче використовують реальні прізвища, 
примушуючи їх комічно звучати в майстерно 

створеному контексті. Завдяки такій копіткій 
праці над антропонімним матеріалом «Двенад-
цати стульев» і «Золотого теленка», кожна ді-
йова особа чи позасюжетний персонаж наділені 
скрупульозно підібраними ВІ, що дає змогу 
сприймати образи цілісними, неподільними.   
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PECULIARITIES OF ANTHROPONOMICAL SUFFIXATION IN SATIRIC TEXT  
Anthroponomical suffixation is considered to be a means of building comical onyms and using real 

suffix surnames in the satiric text of the two novels by Ilya Ilf and Evgenij Petrov: “Twelve Chairs” and 
“Gold Calf”. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИСЬК 

Серед сучасних прізвиськ відапелятивного 
походження помітне місце посідають оніми, 
етимологію яких слід пов`язувати зі специфі-
кою мовлення першого носія. Це може стосува-
тися особливостей вимови окремого слова, зву-
ків, вживання нетрадиційного виразу чи слова-
паразита. Мотивація походження таких прізви-
ськових назв потребує особливо виваженого 
підходу з огляду на те, що саме прізвиськова 
онімна лексика найчастіше формується за 
принципами, що часто не співпадають із тради-
ційним лінгвістичним підходом до тлумачення 
назв. З одного боку – прізвиська здебільшого 
базуються на ґрунті місцевої говірки. З іншого 
– важливим чинником у формуванні прізвиськ 
є психологічне середовище, яким може бути 
сільська община, школа, вулиця і т. д. Трапля-
ється, що за історією прізвиська лежить ціла іс-
торія людини, родини, а то й України.  

Матеріалом для нашого дослідження послу-
жили прізвиська сс. Вишнівці, Глинки, Серед-
ній Майдан Надвірнянського району Івано-
Франківської області, записані у 2005-2006 рр. 
До антропонімів, походження яких пов`язуємо 
зі специфікою мовлення, належить близько де-
сяти відсотків прізвиськ, що функціонують на 
території сіл. Майже всі базові прізвиська ма-
ють похідні деривати, якими номінуються ціла 
родина (спадково-родові назви, що функціону-
ють щонайменше 3-4 покоління), дружина, ді-
ти. Прізвиськові андроніми ускладнені суфік-
сами -к-, -их-, -ов(а).  Варіанти прізвиськ із су-
фіксами приналежності -ів-, -ов-, -ев- найчас-
тіше служать для ідентифікації молодших осіб 
в родині і можуть ускладнюватися власними 
іменами, пізніше базовий антропонім перено-
ситься на наступне покоління. 

Бабух (Бабушка, Бабухи).  Лексична база з 
основою баб-, що може служити джерелом 
утворення прізвиська, має широке семантичне 
розгалуження у системі української мови на 
апелятивному і онімному рівні, пор. баба „не-
гативно про чоловіка”, бабити „бути бабою, 
акушеркою” [6, с. 10], баба „вид здобного хлі-
ба”, „сорт м`яких солодких груш” [7, с. 20], ба-
бка „прилад для клепання коси” [7, с. 20], баби 

„низькі гори, скелі” [6, с. 10], бабій „той, хто 
дуже упадає за жінками; залицяльник, зальот-
ник”, бабич „про нерішучого, розніженого чо-
ловіка” [8, 1, с. 76], бабек „шлунок”, бабешки 
„нутрощі тварин” [3, 1, с. 104], прізвища Баба, 
Бабай, Бабей, Бабець, Бабин, Бабило, Бабій, 
Бабич, Бабчак [10, с. 42]. Найближчим апеля-
тивним відповідником до прізвиська Бабух є 
засвідчена в бойківських говірках лексема ба-
бух „вид дитячої гри; бавитися в бабуха” 
[5, 1, с. 38]. Однак пояснення антропоніма як 
семантичного утворення від цієї лексеми вва-
жаємо досить сумнівним. У лемківських говір-
ках відома лексема бабухатий „пузатий, чере-
ватий” [1, 1, с. 15], до такого тлумачення відпо-
відного прізвища схильний П. Чучка, пор. Ба-
бух [10, с. 42]. З огляду на те, що у сучасній мо-
вній практиці утворення прізвиська від прізви-
ща, рідкісного для місця проживання денотата, 
є поширеним явищем, цілком логічно трактува-
ти прізвисько як відантропонімне утворення. У 
південнозахідних говірках засвідчена також ле-
ксема бабух „слово звуконаслідувального хара-
ктеру, утворене шляхом неповного подвоєння 
вигуків бах, бух” [3, 1, с. 104], пор. бабах „ви-
гук, що уживається як наслідування сильного 
низького уривчастого звука”, бабахати, бабах-
кати „утворювати сильні низькі уривчасті зву-
ки”, „сильно бити, вдаряти, кидати” [8, 1, с. 75]. 
Саме до такого трактування походження прі-
звиська схильні респонденти: любив у розмові 
повторювати слово бабух. Жіночий варіант прі-
звиська Бабушка утворений від Бабух за допо-
могою моційного суф -к-. 

Богова (Богової). Онім пояснюється  як су-
фіксальне утворення на базі вторинного вигуку 
„боже-боже” (Експ.). Так часто повторював при 
кожній нагоді батько першого носія прізвиська. 
Формально онім є суфіксальним дереватом від 
апел. бог  за допомогою суф. -ов-. Лексема бо-
гова традиційно зберігає значення „та, що на-
лежить Богові”, „та, що присвячена Богові”, у 
випадку утворення прізвиська семантика лек-
семи богова трансформується у сему „та, що 
належить тому, що говорить „боже-боже” (бо-
жкається)”. 
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Гопко (Гопкова, Гопків, Гопкові). Існує лін-
гвістична версія, за якою походження аналогіч-
ного прізвища Гопко і спорідненого Гопонько 
пояснюється як похідне від чоловічого півден-
нослов`янського імені Гопа з Господин 
[10, с. 153]. Однак у даному випадку пояснення 
прізвиська як відантропонімного деривата на 
базі власного імені чи похідного прізвища не-
має підстав. У відомих словниках засвідчені 
споріднені лексеми гоп (виг.), гопати, гопкати, 
гопцювати, гопак (танець), гопки „стрибки у 
танці”, ідіома стати гопки „стати дибки (про 
коня)”,  гопка „дитина” [3, 1, с. 562], гоп „стоп, 
стій”, гопати, гопкати „стрибати, стукати”, го-
патин „люд, що гопає, стрибає” [6, с. 38]. Од-
нак на території села побутує також гоп „вигук 
на весіллі чи в інших обрядах, який служить 
для підтримки і надання урочистості події, коли 
вітають з подарунками”, сюди ж гопкати „на 
весіллі кричати гоп”, що очевидно має спорід-
нену семантику з пол. hop „наслідування звуку 
від удару” [3, c. 153]. Звідси гопко „той, що гу-
чно гопкає”. Підтвердженням цієї версії є і по-
залінгвістичні свідчення мотивації утворення 
прізвиська. 

Дзєкан (Дзєканка). Походження назви зумо-
влене особливістю вимови першим носієм лек-
семи декан як пол. dziekan „декан”, „священос-
лужитель, старший священник”, „священослу-
житель, що обіймає посади: керівника кількох 
парафій у католицькій та англіканській церк-
вах; старшого кардинала-єпископа та ін” 
[4, c. 203]. Утворення антропоніма Дзєкан по-
яснюємо як відапелятивний семантичний дери-
ват. Жіноча форма прізвиська Дзєканка утворе-
на від Дзєкан і ускладнена емоційним суфіксом 
-к-, пор. Галій – Галійка, Фіштар – Фіштарка 
тощо. 

Ето. Походження прізвиська слід трактува-
ти як субстантивацію і онімізацію рос. займен-
ника это. Носій прізвиська у товаристві часто 
повторював цю лексему, роблячи підкреслено 
поважний вигляд. 

Икавий. В основі мотивації  утворення прі-
звиська – вади мовлення денотата. Прізвисько 
Икавий пояснюємо як семантичний дериват від 
субстантивованого икавий, фонетичного варіа-
нта гикавий „заїкуватий” [2, c. 45], пор. ще ги-
кати, гикатися „заїкатися, гикати”, гикавка, 
гикавець, гикало, гикливий  „заїка”, икавка, 
икати „відрижка, ридання” [3, 1, с. 506]. 

Пальтечко (Пальтечкова, Пальтечків, 
Пальтечкові). В основі прізвиськової назви – 
апел. пальтечко – демінутивне утворення від 

пальто „вид верхнього одягу” [4, с. 538] За сві-
дченнями респондентів, прізвисько закріпилося 
за першим носієм через те, що після війни (дру-
га половина 40-х рр. ХХ ст.) купив собі пальто. 
Цей нетрадиційний для тодішнього західноук-
раїнського села одяг, а особливо вихваляння 
чоловіка –  „купив собі пальтечко” –  спричи-
нилося до онімізації так само нетрадиційної для 
сільського лексикону того часу лексеми і слу-
жить для номінації осіб родини уже четверте 
покоління. 

Ревус (Ревусова, Ревусові).  У лексиці украї-
нської мови онім має розгалужену апелятивну 
підтримку, пор. рева „течія над глибокою ямою 
в річці, де крутиться вода”, ревка „яма з водою; 
копанка”, ревня „багнисте місце, де легко пото-
нути”, ревак „найкраще вино, яке одержують на 
початку видавлювання”, рева „час тічки в оле-
нів”, ревище „сильне ревіння”, ревуга „корова, 
яка постійно сильно реве; плакса”, ревливий 
„плаксивий, крикливий” тощо [3, 5, с. 39-40], 
ревкало „крикун”, ревкати „голосно кричати, 
лаяти” [6, с. 163], ревкливий „крикливий” 
[2, с. 163]. Семантика всіх цих лексем зводить-
ся до дієслова ревіти „плакати” „ревти, шумі-
ти, вигукувати” [3, 5, с. 40], ревкати „голосно 
кричати (про людину чи тварину)” [2, с. 162]. 
Очевидно, семему, пов`язану зі значенням „го-
лосно кричати”, несе в собі  також апел. ревус, 
що послужив базою для семантичного утворен-
ня антропоніма. Прізвисько пов`язане з особли-
востями тембру голосу і несе в собі семантич-
ний відбиток дієслова ревіти „вигукувати”, 
„видавати гучні звуки”, пор. ще ревкнути „за-
верещати” [3, 5, с. 40] Прізвиськова назва має 
семантичні паралелі на антропонімному ґрунті, 
пор. прізвище Ревай, Ревак, Ревало, Ревес, Рев-
кало [10, с. 480]. 

Табічко (Табічкова, Табічкові). У лексичних 
обширах української мови важко вичленувати 
апелятивну основу для трактування походжен-
ня відповідного прізвиська. Максимально на-
ближеними фонетично можна вважати хіба ле-
ксеми з основою табак „тютюн” [3, 5, с. 498] 
або діал. табівка (тобівка, тобілка) „оздоблена 
орнаментом невелика шкіряна сумка, яку но-
сять через плече” [2, с. 180]. Однак етимологі-
зувати утворення прізвиська з цими лексемами 
є безпідставним. Прізвисько відоме уже четвер-
те-п`яте покоління і його походження респон-
денти пов`язують з особливостями вимови зву-
ку [к] як [т] першим носієм, який до того ж у 
розмовах часто повторював „тоби то тат бу-
ло” (коби то так було). Спочатку прізвисько 
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побутувало як Тобико від  місцевого присл. ко-
би (тоби) „якби”, син Тобика – Тобичко, що з 
часом фонетично трансформувалося у Табічко. 
Вторинний суф. -ічк- (-ичк-), що утворений по-
єднанням патронімічного -ич- та демінутивного 
-к-, традиційний для української антропоніміки, 
пор. Янічко, Тітічко, Томічко [10, с. 480]. 

Фіфінька. З огляду на антропооснову прі-
звиська можна вичленувати апелятив фіфа, 
зменш.-пест. фонетично змінене фіфка, фіфо-
нька „гонориста дівчина”, „легковажна дівчи-
на” [2, с. 197] і відповідно пояснювати онім як 
семантичне утворення. Можливо семантичне 
навантаження лексеми фіфа, а також фіфак 
„самовпевнений, гордий парубок”, „гульвіса” 
[2, с. 197], „жартівник, хитрун” [7, с. 593] і на-
клало незначний  пізніший відбиток на утвер-
дження прізвиськової назви з огляду на поведі-
нку першого носія. За свідченням респондентів, 
онім Фіфінька виник в результаті особливостей 
вимови діал. підпеньки „опеньки” як фіфіньки. 
Працював лісничим, був родом з Росії і коли 
випивав, просив закусити „фіфінькі”. Мотива-
цією семантичного утворення прізвиська є 
апел. фіфіньки „опеньки”, що в результаті оні-
мізації втратив форму множини. 

Фіштар (Фіштарка, Фіштарі). Респонде-
нти пов`язують виникнення прізвиська з особ-
ливістю вимови вигуку вішта „команда коням: 
уліво” [6, с. 28] як  фішта, пор. гуц. фіфола 
„віхола” [2, с. 197] тощо. Фіналь -ар очевидно 
слід трактувати як аналогію до традиційних 
утворень  іменників чоловічого роду на позна-
чення осіб на -ар, пор. токар, лікар, косар.   

Цявтор (Цявториха, Цявтори). Найближ-
чим семантичним відповідником, що послужив 
основою для утворення прізвиська, є дієслово 
цявкати зі значенням „пищати”, „кричати, лая-
ти” [7, с. 634], пор. ще цяв ”дзяв”, „гав-гав”, ця-
вкання „дзявкання” [1, 4, с. 440]. Звідси цявтор 
„той, що голосно кричить, лається, пискливо 
свариться”. Утворення прізвиська можна трак-
тувати як віддієслівне або відапелятивне утво-
рення з відповідною семантикою. Цявториха – 
андронім від Цявтор, утворений за допомогою 
суф. -их(а). 

Чірка. Зі специфікою мовлення, особливос-
тями спілкування пов`язуємо також антропонім 
Чірка. У південнозахідних говірках відомі лек-
семи чіркати „цвірчати”, а також сталі вирази 
чіркати в очі „набридати, виказуючи”, чіркати 
розуму „випитувати” [7, с. 646]. Близькими до 
цих діалектних лексем є також чвіркати (чвир-
кати) „цвірінькати” [7, с. 646], „спльовувати 

крізь зуби” [8, 11, с. 289], чвиркати „плювати, 
плюнути”. „бризкати” [1, 4, с. 448]. Очевидно 
прізвисько слід трактувати як віддієслівний де-
риват з відповідною семантикою.   

Чорнилко (Чорнилків, Чорнилкова, Чорни-
лкові). Формально в основі прізвиська просте-
жується семантичне розгалуження лексеми чо-
рний, найвірогіднішими для трактування ан-
тропоніма є значення „чорноволосий, чорня-
вий; смуглолиций”, а також семи „брудний” і 
переносне „злий, злочинний, негідний, низь-
кий”, пор. ще чорнити „ганьбити” [4, с. 826]. 
Тому однією з лінгвістичних версій етимології 
назви може бути суфіксальне утворення з від-
повідною антропоосновою. З іншого боку, в 
жаргонній лексиці широко побутує апел. чор-
нило „дешеве червоне вино низької якості” 
[9, с. 366]. Тому припустимою є також мотива-
ція семантики прізвиська як результат оніміза-
ції цього апелятива з онімною чи апелятивною 
суфіксацією. Однак історія прізвиська, що ві-
дома ще ровесникам першого носія, засвідчує, 
що прізвище виникло у шкільному середовищі 
(40-ві рр. ХХ ст.), коли перший носій розказу-
вав вірш і щось перефразувавши видав: „А чор-
нило добре мило”. Таким чином, формальною 
мотивацією походження назви є апел. чорнило 
„водний розчин певного барвника, який вико-
ристовують для писання” [4, с. 826]. Структур-
но – суфіксальне утворення із суф. -к- тради-
ційне для антропонімії, пор. Данилко, Кирилко 
тощо. 

Шпана. Апелятив шпана на українському 
мовному ґрунті поширений зі значенням жарг. 
„хулігани; неавторитетні злочинці”, крим. 
„члени тюремної спільноти” [9, с. 380]. Семан-
тичне навантаження апелятива є цілком логіч-
ною підставою для того, щоб трактувати похо-
дження оніма як семантичне утворення з відпо-
відною основою. Однак мотиваційним підґрун-
ням для онімізації лексеми шпана, згідно із сві-
дченнями респондентів, послужило те, що но-
сій прізвиська, який працював їздовим у колго-
спі, називав коні не інакше як шпана.  Це дивне 
звертання і стало мотиваційною підставою для 
утворення прізвиська. 

Отже, аналізуючи прізвиськові назви слід 
враховувати три важливі аспекти: психологічні 
і соціолінгвістичні мотиви, семантичне підґру-
нтя і структурне оформлення. Аналіз сучасних 
українських прізвиськ, мотивація утворення 
яких ще зберігає реальну живу історію, може 
послужити цінним аргументом при етимологі-
зації українського прізвищевого фонду.  
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PECULARITIES OF FORMING MODERN UKRAINIAN NICKNAMES 

In the article some Ukrainian nicknames are analyzed, the origin of which must be related with the 
language specifics of first bearer. The question is about etymologization features of such nicknames. Mo-
tivational, semantic, diversion and socio-lingual aspects are included in the forming of anthroponyms. 
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КОДИФІКАЦІЯ ОЙКОНІМІВ УКРАЇНИ – НЕВІДКЛАДНЕ 
ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ОНОМАСТІВ 

Ойконіми, тобто власні назви населених 
пунктів, є невід’ємною частиною лексичного 
складу словника народу. Більшість їх уже втра-
тила лексичне значення в термінологічному се-
нсі цього слова, і нині вони тільки називають 
наші міста і села, приселки і хутори, не харак-
теризуючи їх, чим допомагають орієнтуватися 
нам у залюдненому просторі. Якась частина 
ойконімів при цьому ще зберігає у свідомості 
українця свою внутрішню форму, відтворюючи 
нею ту картину, яку малювали вони, поки не 
стали власними назвами відповідних об’єктів. 
Наприклад, назви закарпатських сіл Горя�ни, 
За�горб, Лю�та, Монастире�ць, Нере�сниця, По-
�ля�на, Ру�ська Мо�кра, Смереко�ва...  

Пам’ять пересічного українця зберігає всьо-
го сотню-дві ойконімів, які він без зусиль 
спроможний ідентифікувати і розмістити на 
мапі України чи суміжних із нею регіонів. Як 
правило, це назви територіально близьких по-
селень у радіусі 50 –100 км від місця прожи-
вання, місця навчання чи місця праці мовця та 
ще кількох назв адміністративних і соціально 
важливих для нього осередків. Назви цих 
об’єктів він вимушений пам’ятати і вживати 
навіть у їх місцевій вимові в усіх відмінкових їх 
формах, бо недотримування цих норм, навіть 
норм наголошування, дає підстави оточенню 
кваліфікувати мовця як чужинця. Але результа-
тивне спілкування в загальнонаціональному 
масштабі вимагає від нас уживання єдиної ско-
ординованої і скодифікованої системи всіх ой-
конімів України. 

Загальна сума всіх населених пунктів Украї-
ни, засвідчених чинними офіційними довідни-
ками, становить близько 32 тисяч міст і сіл. І 
хоча кількість ойконімів, уживаних на їх по-
значення, набагато менша, оскільки одна і та ж 
назва населеного пункту (і не тільки в різних 
областях України, але й у різних районах однієї 
і тієї області) часто повторюється і по кілька 
разів. Наприклад, на Закарпатті є по два села з 
назвою Дубрівка, Лази, Рівне, Черті�ж.., є три 
села з назвою Нове Село та п’ять сіл з назвою 
Новоселиця. Крім ойконімів, схвалених відпо-
відними місцевими чи загальнодержавними ор-

ганами, на місцях по всій державі функціонує 
немало розмовних, у тому числі й іронічних, 
назв міст і сіл на зразок Дніпро, Єлизаветград, 
Лемберґ, Сан-Франціско, Станіслав, Бразілія, 
Циганград... 

У західних областях України, наприклад, на 
Закарпатті, де майже кожна національна група 
населення (українці, угорці, румуни, німці) 
прагне мати свою національну назву рідного 
поселення, сумарна кількість ойконімів, приро-
дно, весь час зростала. 

Якщо врахувати, що територія цієї області 
упродовж останніх двохсот літ шість разів змі-
нювала державну приналежність (Австро-
Угорщина, Угорщина, Чехословаччина, Кар-
патська Україна, Угорщина, Радянський Союз, 
Україна), а її господарям хотілося по-своєму 
називати ці населені пункти, то не дивно, що 
кожний із 600 населених пунктів нинішньої об-
ласті реально мав як мінімум по три, а то й бі-
льше паралельних назв. Пор. українську Золо-
тарьово, чеську Zlatary, угорську Ötvösfalu і 
т.п. 

На збільшення варіантності ойконімів весь 
час працювала й діалектна здиференційованість 
говорів краю. Тому нічого дивного немає, що 
один і той же населений пункт у одному селі 
називають Сіль, а в сусідньому – Суль; один і 
той же населений пункт у одному селі назива-
ють Ху�дльово, а в іншому – Хüл'л'ово, що від 
метафоризованої особової діалектної назви 
хі�для, тобто “милиця” (місц. діал. – ху�для). 

Перші намагання упорядкувати написання 
українських форм населених пунктів Закарпат-
тя припадають на міжвоєнні роки, коли воно 
входило до складу Чехословаччини. Довідник 
“Statistický lexikon obcí v Podkarpatské Rusi”, 
підготовлений і виданий статистичною служ-
бою Міністерства внутрішніх справ ЧCP на 
підставі перепису населення, проведеного 
15 січня 1921 р., містить повний перелік коди-
фікованих назв населених пунктів тодішньої 
Підкарпатської Русі двома мовами: поряд із ко-
дифікованими чеськими написаннями, він упе-
рше за всю історію Закарпаття наводить також 
кодифіковані їх еквіваленти v jazyku ruském 
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(maloruskem), що належно й прокоментовано в 
передмові: “У відповідності до Постанови № 1 
Розпорядження Уряду від 15 серпня 1924 р. 
№ 324 Збірника законів та розпоряджень щодо 
особливого становища jazyka ruského 
(maloruského) на автономній території Підкар-
патської Русі було вирішено вперше, аби для 
кожного населеного пункту встановити назву v 
jazyku ruském (maloruskem)” [18, с. 12 і далі]. 
Усі ці назви попередньо розглянула і схвалила 
спеціальна комісія Чеської АН у складі якої, 
окрім чеських фахівців, представлені були й 
деякі місцеві діячі культури і науки, як, напри-
клад, А. Волошин, д-р. І. Желтвай, М. Радвані 
та Є. Сабов. Добре, що всі так звані малоруські 
записи назв у Статистичному лексиконі здійс-
нено кириличною графікою, але, на жаль, зроб-
лено це за якимсь компромісним карпаторусь-
ким правописом, який зберігає давні графеми ы 
та h (Глыбокоє, Кобыляры, Малый Березный; 
Вовковыh, Дhлок, Дравцh...), ігнорує чергу-
вання о, е з і у новозакритому складі (Вульшин-
ки, Забродь, Извор, Онок, Пузняковцh, Сасовка, 
Чертеж...), узаконює початкову літеру И (Иза, 
Имстичово, Ирлява, Имшадь), нестягнені при-
кметникові форми на -оє (Волоськоє, Голуби-
ноє, Довгоє, Задньоє, Середньоє і т.п.). У окре-
мих випадках замість українських живих тра-
диційних однослівних назв зразка Довге, 
Кум’ята, Лази кодифіковано буквальні пере-
клади з угорської мови: Довге Поле (угор. 
Hosszumezı), Великі Лази (угор. Nagyláz), Вели-
кі Ком’яти (угор. Nagy Komját). Пор. запис 
1653 р. з села Кум’ята биров Кумятський Ста-
нко Удянъ у Кумятh хъ (І. Панькевич, Покр. 
зап. I, с. 157). Твірною основою ойконіма 
Кум’ята послужила форма множини іменника 
кум з патронімічним суфіксом -ята. Ойконіми 
та антропоніми з суфіксом -ята зразка Дулята, 
Клим’ята, Олексята, Путята і похідні від них 
не є рідкістю в слов’янській ономастиці. 

Другу хвилю кодифікації закарпатських ой-
конімів та похідних від них прикметників, яка 
охопила також ойконімію всієї України, здійс-
нено в перші повоєнні роки. І при цьому слід 
відверто сказати, що коли під кодифікацією ро-
зуміти “процес вироблення загальноприйнятих 
норм літературної мови” [17, с. 532], а під ко-
дифікацією норми – “систематизацію мовних 
явищ у словниках, граматиках, довідниках з 
культури, що орієнтують мовців на взірцеву лі-
тературну мову, дотримання установленої нор-
ми мовної” [7, с. 200], то названа праця хоч і 
виконала позитивну роль у справі офіційного 

юридичного закріплення за кожним населеним 
пунктом усієї України (особливо це важливо 
для західних її областей та Закарпаття, які 
увійшли до її складу тільки після 1939 р.), але 
лінгвістичний, а нерідко й ідеологічний та на-
віть естетичний її бік не відповідає сучасним 
вимогам науки про власні назви. 

Передусім, негативну чи навіть шкідливу її 
роль убачаємо у тих масових замінах традицій-
них назв, етимологія яких для кодифікаторів 
виявилася непрозорою. Хіба була необхідність 
замінювати давню слов’янську назву великого 
села Рахівщини Требушани на якесь там Ділове? 
Назва села Tribuša на Рахівщині згадується вже 
з XVI ст. [2, с. 272], с. Теребля – на Тячівщині, 
а назва міста Теребовля – з XIV на Тернопіль-
щині. Нащо було міняти давню слов’янську на-
зву села І]звор (хай вона і болгарського чи ру-
мунського походження: пор. болг. извор, рум. 
izvor – “джерело”) на явний русизм Родниківка? 
Невідомо, для чого було міняти середньовічну 
слов’янську посесивну назву села Ня�ґово, яка 
береже пам’ять про західноболгарський ятевий 
рефлекс у особовому імені  Нhг (< нhг – “ніж-
ність, розкіш, любов”); пор. записи 
слов’янських антропонімів XIV ст. із міста Су-
чави Нhга, Нhгоє, Нäг, Нäгоє, які відповідають 
повним двоосновним слов’янським чоловічим 
іменам зразка Нhгомиръ, Нhгославъ [13, т. II, 
с. 59–52]. Пор. ще назву українського села Ня-
ґів, яке на Східній Словаччині згадується з 
XVI ст.). Мотивом заміни назви села на назву 
Добрянське послужило прізвище відомого зака-
рпатського слов’янофіла XIX ст. А. Добрянсь-
кого, хоча до історії села Няґово А. До-
брянський не мав жодного стосунку.  

Можна тільки догадуватися, якими саме по-
літичними мотивами керувалися кодифікатори 
1946 року (в усякому разі не інтернаціоналіст-
ськими, а скоріше пуристичними), які вилучили 
з числа традиційних ойконімів Закарпаття усі 
назви населених пунктів, твірні основи яких на-
гадували етноніми чи антропоніми німець, лях, 
волох. Пор. назву села Німецька Кучава зміни-
ли просто на Кучава, с. Німецька Мокра – на 
Комсомольськ. Добре, що не поміняли ще й да-
вні назви сіл Сáсово і Сáсівка, які зберігають 
пам’ять про саксонських німців, у місцевих го-
ворах – сасів. 

Так само вони поставилися й до ойконімів із 
етнонімною чи антропонімною основою лях – 
“поляк”. У результаті із мапи Закарпаття зник-
ли давні ойконіми Ляхівці, Ляховець, а замість 
них у 1946 р. з’явилися  вигадані ойконіми Ле-
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мківці та Лісковець, хоча в Лемківцях живуть не 
лемки, а бойки. 

Така ж доля спіткала і всі ойконіми, які нага-
дували закарпатцям, що там жили колись і воло-
хи, тобто предки нинішніх румунів. У такий же 
спосіб давнє село Воло�ське стало називатися Під-
гірне, а село Влахово тепер називається Вільхівка. 
Навіть назву села Бачава було змінено на Чабані-
вка, Брустури – на Лопухове, Ряпідь стало Бист-
рицею. 

Процес такого “упорядкування існуючих назв 
не торкнувся лише ойконімів із етнічними осно-
вами руський та циган. Так без змін було збере-
жено назви сіл Руська Кучава, Руська Мокра та 
Руські Комарівці. Їх було навіть збільшено, бо се-
ло, яке з XIV по XX ст. називалось Урмезьово, 
1947 року перейменували чомусь на Руське Поле, 
а за селом Циґáнівці зберегли назву Циганівці 

Невмотивованим післявоєнним переймену-
ванням підлягали також деякі ойконіми однозна-
чно української етимології. Так, районний центр 
Закарпаття Волове (очевидно, з естетичних мір-
кувань, аби уникнути асоціації з волами) пере-
йменували на Міжгір’я, хоч у гірському Волівсь-
кому районі геть усі села знаходяться між гора-
ми). Село Заднє, імовірно, з тих же мотивів (хоч 
основу зад- не пов’язували з анатомією), невдало 
перейменовано на Приборжавське, бо в Іршавсь-
кому районі, через який протікає річка Боржава, 
трохи не всі села є приборжавськими. 

Серед перекладів з угорської мови були й вда-
лі, наприклад, Кам’янське ≤ Kóvesd, Олександрів-
ка ≤ Sándorfalva, Олешник ≤ Egres, Сільце ≤ Kisfa-
lud, Стеблівка ≤ Száldobos та деякі інші менш 
вдалі.  

Навряд чи варто було перекладати означення 
вишній “горішній” прикметником верхній у складі 
назв Вишній Коропець, Вишня Грабівниця, Вишні 
Верецькі та в ряді інших назв, оскільки прикмет-
ники верхній і вишній у семантичному відношенні 
не є абсолютними синонімами. 

Не витримує жодної критики діяльність коди-
фікаторів 1946 р., які середньовічний український 
множинний ойконім Вовковыї “переклали”, влас-
не, хибно перейменували, у присвійноприкмет-
никову сингулятивну назву Вовковé чи Вóвкове. 
Адже твірною основою для цього ойконіма по-
служила, напевно, не назва хижої тварини вовк, 
навіть не антропонім Вовк, а двоосновна особова 
назва вовковы�я, тобто “людина, яка вміє вити во-
вком”. Підтвердженням останньої думки може 
служити запис 1447 р. з м. Луцька: “А даємъ єму 
предписанному пану Петрашу Волковыи, ловцу...” 
[13, т. I, с. 189]. Імовірно, субстантивований діє-

прикметник вовковыя, що послужив внутрішньо 
формою для назви села Вовоковыї, тоді означав 
лише того мисливця, який умів вовком вити, 
приманюючи вовків до ловця. Виявляється, лек-
сема вовковыя та відповідні йому топоніми були 
знаними не тільки на Закарпатті, але й на Волині 
[13, т. I, с. 189]. Ця назва і дотепер зберігається на 
Харківщині [14, с. 599], на Гродненщині в Біло-
русії, в Польщі, Чехії та в інших ареалах Славії. 
На жаль, у довідники потрапило чимало й інших 
невдалих “перекладів” ойконімів українською 
мовою. 

Та найбільше видозмін зазнала фонетико-
морфологічна структура окремих типів ойконі-
мів, які чимось не сподобались кодифікаторам 
1946 р. та їх наступникам: адже упродовж другої 
половини XX ст. Президія Верховної ради Украї-
ни та виконавчі комітети обласних рад народних 
депутатів видали близько 10 довідників, якими 
підтверджували або уточнювали хибні та спотво-
рені варіанти назв. 

Так, внаслідок масових змін понад 80 ойконі-
мів Закарпаття на -ово та -ино, які дотепер у на-
роді послідовно вживаються і відмінюються тіль-
ки за іменниковою парадигмою, з чиєїсь ласки з 
Києва раптом було трансформовано в прикмет-
ники з посесивними формантами -ове та -ине. 
Отже, всі назви населених пунктів моделі 
Жу�ково, Зави�дово, Імсти�чово, Кошельóво, 
Мукáчово, Пацканьóво, Стáново, Страбичóво... 
та назви моделі Велятино, Дусино, Кольчино без-
підставно було оголошено ненормативними, а 
штучні, тобто вигадані варіанти зразка Жукове, 
Давидове, Імстичеве, Кошелеве, Мукачеве, Пац-
каневе, Страбичеве, Чумалеве, Велятине, Коль-
чине, Неліпине... визнано офіційними єдинопра-
вильними. А це означало, що й відмінювати ці 
власні назви необхідно відтепер уже за зразком 
до, з Мукачевого, під Мукачевим, у Мукачевому... 
На неодноразові протести громадськості з місць 
проти заміни традиційних живомовних ойконімів 
зразка Мукачово, Нелі]пино кабінетними витвора-
ми типу Мукачеве, Неліпине київські реформато-
ри, як правило, мовчали або відповідали, що за-
карпатські і взагалі українські назви населених 
пунктів на -ово та -ино – це, мовляв, лише якісь 
локальні застарілі форми присвійних прикметни-
ків. Насправді ж ойконіми на -ово та -ино моделі 
Мукачово, Неліпино не є ані локальними, ані за-
старілими, ані присвійними прикметниками. Це 
такі ж іменники, як і сучасні київські чи підкиїв-
ські ойконіми Голосієво, Пирогово чи Святоши-
но, які з часу виникнення були нечленними при-
кметниками, а отже, і відмінювалися за зразком 
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іменників середнього роду. Отже, ойконіми з ко-
лишніми посесивними формантами -ово та -ино 
виникли, збереглися і функціонують як загально-
слов’янські форми, тобто, як і аналогічні україн-
ські ойконіми чоловічого роду моделі Львів, Київ, 
Харків, Чернігів та ін., тільки в середньому роді. 
До речі, якщо на Закарпатті перші записи назв за-
значеної моделі письмово засвідчуються лише з 
XIV–XV століть [2, с. 244–287], на Київщині, Во-
лині, Поліссі, Поділлі, в Галичині і Молдові вони 
давніші. Пор. тамтешні записи X–XV ст. Быково, 
Бурилово, Грибоносово, Кольчино, Комарово, 
Красово, Кудиново, Ляхово, Мелтеково, Мhзово, 
Надово, Оброво, Ольково, Сомино, Ходорково... 
[6, с. 26–144 та ін.]. 

Рясно представлені ойконіми з формантами 
-ово, -ино також у Білорусії (пор. Вороново, Косо-
во, Березіно) та в Росії (Балашово, Крюково, Пу-
шкіно...). Не нижча їх питома вага і на Словаччи-
ні (пор. Filákovo, Kalinovo, Šturovo...) та Чехії 
(Čižovo, Radešovo, Zdanovo...). Дещо нижчий від-
соток ці nazwy dzierŜawcze становлять у Польщі 
(пор. Drоgаnowo, Kopytowo, Cieklinowo...). Є вони 
в Болгарії (пор. Габрово, Мирково, Трново...), та 
Сербії (Косово, Кральево, Сараjево...). Останнім 
часом в Україну з Росії поширюється тенденція 
до невідмінювання географічних назв на -ово та 
-ино: пор. був у Габрово, повернувся з Сараєво, 
зустрілися під Косово, живу в Мукачево. Фоне-
тико-морфологічне “впорядкування” закарпат-
ських ойконімів пожвавило, на жаль, і процес їх 
реетимологізації. Так, наприклад, назву села 
*Добриничі, яка однозначно сягає давнього 
слов’янського особового імені Добрыня, довідник 
1946 р. та інші джерела наводять у сингулятивній 
формі Дубринич. Реальне нинішнє місцеве живо-
мовне звучання ойконіма Дýбриничі відображає 
результат бойківського посиленого дистантного 
асимілятивного укання, при якому наголошене О 
першого складу імені змінилося на звук У (як і в 
словах будяк, сулома, гуріти...). Пор. бойківський 
ойконім Нагуєвичі (< Нагоєвичі < Нагой – від 
імен Gojmir, Gojislav...) в інтерпретації 
М. Л. Худаша та М. О. Демчук [15, с. 133]. А кін-
цеве (флексійне) и не без впливу угорської вимо-
ви (село Дубриничі упродовж віків було маєтком 
угорських графів Другетів) поступово редукува-
лося. 

Не варто було міняти ні назви села Заричово 
на назву Зарічево: дивлячися з траси Перечин – 
В. Березний, ми справді бачимо село Заричово, 
яке простяглося за рікою Уж, але мотивуючою 
основою назви для села Заричово послужив не 
іменник ріка, а слов’янський патронім Зарич, 

співвідносний із південнослов’янським особовим 
іменем Зара або Заро, яке відповідає повним іме-
нам Загорка, Захария, Lazarija, Nazarija, Sveto-
zarka... [див. ГркРеч 254, 94; Šimudnić 379]. 

Замість сподіваних закономірних варіантів 
ойконімів Дубрівка, Онік, Уклин, Чертіж і т.п. 
сучасні нормалізатори пропонують користувачам 
невмотивовані чужі українській мові витвори Ді-
брівка, Оник, Уклін, Чертеж. Багато шкоди за-
вдано ойконімам України непродуманим втру-
чанням кодифікаторів у їх морфологічну струк-
туру, зокрема переведенням іменників у прикме-
тники, переміною їх граматичного числа та гра-
матичного роду. У результаті навіть не всі украї-
нці з вищою філологічною освітою нині знають, 
за якими зразками вимовляти, писати і відміню-
вати кожний із таких ойконімів. 

Так, наприклад, три села з назвою Солотвина, 
апелятивне значення якого “солоне болото”, “со-
лончак” (Верхратський, Лемк 468; Грінчено IV, 
167), “багнувате місце” (Онишкевич, Словник 
бойк. говірок II, 236), “соляне джерело” (ССУМ 
II, 368), на Закарпатті та в інших місцевостях 
України, згадуються з XIV ст. саме в такій формі. 
Десятки населених пунктів від основи солотва / 
slatina з кінцевим -а відомі майже в кожній 
слов’янській країні, але сверблячка сучасних ко-
дифікаторів до будь-яких перемін узяла гору, і 
нині вони силоміць нав’язують українцям  вига-
дану назву середнього роду на -о – Солотвино. 
Після таких лінгвістичних метаморфоз у ділянці 
наших географічних назв, напевно не треба диву-
ватися, коли наш простий селянин починає вага-
тися при відповіді на питання “якою ж є назва йо-
го рідного села – українська, малоруська, русин-
ська чи ще якась там?”. 

Подібні малограмотні у правописному відно-
шенні варіанти назви селища Ясиня чи Ясіня (за-
мість природної назви середнього роду другої 
відміни Ясіння) пропонують усі довідники другої 
половини XX і початку XXI ст. навіть після втру-
чання ономастів [10, с. 50–57]. Без урахування 
даних історичної фонетики та морфології вони 
узаконюють гуцульський діалектний варіант на-
зви сусіднього села Лазещина замість закономір-
ної української форми Лазівщина, що від Лази, 
лазівський 

У найновіших довідниках адміністративно-
територіального поділу “Закарпатська область” 
знаходимо по два і більше варіантів однієї і тієї ж 
назви. Так, наприклад, для села Буштина, крім 
зазначеного варіанта Буштина, пропонується до 
вжитку і варіант Буштино. Паралельні варіанти 
Глибоке і Глибока, Дусини і Дусина, Оріховиця і 
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Оріховиці, Плав’є і Плав’я, Холмці і Холмець, що 
аж ніяк не тільки не сприяє кодифікації норми, 
але й розхитує ті норми, що вже встигли скласти-
ся дотепер. А досвід дотеперішніх кодифікацій і 
нормлізацій переконує нас, що першу скрипку в 
цій відповідальній справі мають ономасти. Інших 
варіантів не існує, оскільки місцеві органи влади, 
на плечі яких повинна лягти організаційна робота 
по збору конкретного матеріалу, фактично не 
мають відповідних фахівців у цій справі, ані до-
свіду. 

На окремому всеукраїнському ономастичному 

форумі пора детально обговорити і встановити 
норми використання відмінювання та правопису 
українських екзонімів як Берестя, Братислава, 
Вільно, Воронів, Дукля, Жиліна, Кошиці, Краків, 
Михайлівці, Перемишль, Свидник, Сегедин, Сигіт, 
Собранці, Трнава, Холм та ін. 

Окремої уваги заслуговують проблеми графі-
чного відтворення українських ойконімів засоба-
ми сусідніх (передусім угорської, румунської та 
словацької) мов, а також питання функціонуван-
ня угорськомовних, румунськомовних і словаць-
комовних ойконімів в українському контексті. 
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Pavlo Chuchka 

TO CODIFY THE OJKONYMES OF UKRAINE IS THE FIRST TASK FOR 
UKRAINIAN ONOMASTS 

Review of endeavors to regulate and codify the personal names of localities of Transcarpathia, ful-
filled by Czechoslovakian authorities in the period between World Wars and by Soviet authorities after 
World War II is given in the article. Constructive suggestions directed for correction of these defects in 
this field of omomastics and ways of their liquidation in quick time are supposed.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОНИМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ И РУССКИХ 

ФАМИЛИЙ) 
Система имен – это составная часть лекси-

ческой подсистемы языка и подлежит влиянию 
как лингвистических, так и экстралингвистиче-
ских факторов, которые определяют её объем и 
функционирование. Несмотря на видимое 
сходство современных антропонимических 
систем, у каждой нации складываются свои 
особые традиции именования людей, отра-
жающие этнический взгляд на мир и место в 
нем индивида. В то же время фамилии обнару-
живают собственную специфику, которая отли-
чает их не только от апеллятивов, но и от ос-
тальных антропонимов. Ономастическими уни-
версалиями в истинном смысле можно считать 
возникновение наследственных фамилий от 
различных типов прозвищ. Интересным являет-
ся факт, что в украинском языке категория фа-
милия обозначается как прізвище.  

Фамилия как особая категория имеет дли-
тельную историю формирования. Становление 
фамилии рассматривают обычно в рамках от-
дельной страны, а не как единый процесс. В 
каждой стране становление фамилии проходи-
ло многие разнородные и разновременные эта-
пы. Распространение фамилий не охватывало 
сразу же всю территорию страны, и оно напря-
мую зависело от уровня социально-
экономического развития, которое было нерав-
номерным. В сословном строе эта антропони-
мическая категория стала привилегией. Только 
создание крупных государств со сложным 
управленческим аппаратом принудило «офами-
лить» всё население. 

 Таким образом, фамилии образуются из по-
требности в добавочном именовании человека, 
из необходимости дать ему четкие координаты 
в обществе, более надежные и постоянные, чем 
даёт имя. Такая потребность возникает при 
массовых передвижениях людей, при скопле-
нии их в одном месте. Так, внешние причины, 
какими являются рост городов и делопроизвод-
ства, дали толчок развитию новой языковой ка-
тегории - фамилии. Чтобы подойти к решению 
вопросов, когда, как, из чего и почему возникли 
у русских фамилии, необходимо выяснить спо-

собы именования до них. В дохристианскую 
эпоху, т.е. почти до конца Х века, в среде вос-
точных славян использовались только личные 
имена, которые давались детям при рождении. 
После христианизации Руси каждый восточный 
славянин получал от священника крестильное 
календарное имя. Более специфическая система 
именования получалась путём добавления име-
ни отца, т.е. патронима, к христианскому или 
ко второму имени, либо к тому и другому вме-
сте.  

 Имя отца могло функционировать в качест-
ве патронима, лишь подвергнувшись граммати-
ческому изменению (Петров, Фомин, Петро-
вич). В Московском государстве XVI – XVII вв. 
патронимы на –ович, -евич указывали на при-
надлежность к высшему сословию. Только в 
конце XVII века после нескольких изданных 
властями декретов, обозначилась тенденция к 
употреблению патронимов на –ович, -евич в 
качестве вежливой формы при обращении к 
людям высокого социального положения. Обо-
значение того или иного лица патронимом в 
дополнении к одному или двум личным именам 
способствовало более точной его идентифика-
ции. Но какой бы ни была эта система, она 
страдала очевидными недостатками. Наиболее 
серьёзный недостаток этого типа состоял в не-
обходимости вносить изменения в имя каждого 
поколения. Это несоответствие было крайне 
неудобным для общества, где в XVI-XVII вв. 
большое значение придавалось генеалогии. На-
прашивался естественный выход – сделать 
один из патронимов постоянным, наследствен-
ным именем, т.е. фамилией в полном смысле 
этого слова. Этот процесс стал осуществляться 
в XVII веке и поначалу, как было отмечено 
выше, затронул семьи высших социальных сло-
ев.  

 Преимущественно русский тип фамилий 
начинает формироваться с того времени, когда 
большая часть русских фамилий постепенно 
усвоила застывшие патронимические суффик-
сы –ов, -ев и – ин. Именно патроним отца 
обычно становился наследственным именем 
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семьи [4, 27]. Б.О. Унбегаун выделяет три 
группы русских фамилий: фамилии русского, 
славянского и неславянского происхождения. 
Среди русских по происхождению фамилий он 
выделяет следующие семантические группы: 1) 
фамилии, образованные от крестильных имен 
(Лазарев, Павлов); 2) от названий профессий 
(Мясников, Хлебников, Кузнецов); 3) от гео-
графических названий (Заболоцкий, Москви-
чев); 4) от прозвищ (Зевакин, Ласточкин); 5) 
искусственные фамилии (Субботин, Тихоми-
ров) и т.д. [6]. Схемы, изложенные Б.О. Унбе-
гауном и другими ономастами, с точки зрения 
В. А. Никонова, не имеют отношения к семан-
тической классификации русских фамилий, по-
тому что существующие классификации фами-
лий представляют собой «сортировку по лекси-
ко-семантическим разрядам слов, из которых 
возникали отдаленные основы фами-
лий»[3,202]. На наш взгляд, классификация 
В.А.Никонова более обоснованная. Фамилии 
подразделяются им на патронимичные, при-
надлежностные, владельческие, земляческие, 
церковные, прозвищные, «последующие фами-
лии возникают преимущественно уже не преж-
ним, «естественным» путем постепенного и 
стихийного превращения наличного дофамиль-
ного обозначения в фамилию, а создаются соз-
нательным актом, т.е. формируются намеренно 
(как, например, псевдонимы)» [3,201]. 

 В Азербайджане фамилия, как антропони-
мическая категория, призванная идентифици-
ровать личность человека, впервые появилась в 
XIX веке, но повсеместно была принята лишь в 
ХХ веке. До этого времени в функции фамилий 
в определенной степени использовались про-
звища, псевдонимы, титулы. Родовые прозва-
ния являются самыми древними формами в 
азербайджанской антропонимии и употребля-
ются до сегодняшнего дня. Выполняют они 
сходные с фамилией функции, показывают 
принадлежность человека к определенному се-
мейству, роду. Они могут выражаться двумя 
способами: а) лексическим способом, при по-
мощи слов сын (оглу), ребенок (ушагы), дом 
(еви). Например, Али ушагы, Пир ушагы, На-
маз евинин Гулусу, Джафар евинин Гудрети и 
тому подобное; б) морфологическим способом, 
при помощи формантов - лар, -лер: Демирчилер 
(относящиеся к роду кузнецов), Газахлар 
(относящиеся к роду казахов) и другие.  

 Азербайджанская фамилия образуется, в 
основном, от мужских и очень редко от жен-
ских имен. Большая часть азербайджанских 

фамилий сформирована на основе личных 
имен, сравнительно меньшая от слов, которые 
не употребляются как личные имена. Для обра-
зования фамилий в азербайджанском языке ис-
пользуются различные форманты. Одним из 
них является формат –лы,-ли,-лу,-лю, с 
помощью которого издревне образовывались 
личные имена в азербайджанском языке, 
например, Телли, Гюллю, Угурлу и другие. В 
составе фамилий этот формант появился в 19 
веке (Муршудлу, Рагимли). В настоящее время 
этот национальный формант также достаточно 
распространен. И мы думаем, что должна вес-
тись пропагандистская работа по распростра-
нению фамилий именно с этим аффиксом, наи-
более соответствующим нормам азербайджан-
ского языка. Один из формантов, с помощью 
которого были созданы сотни азербайджанских 
фамилий – это формант -заде. Например, Али-
заде, Гулузаде. Большинство азербайджанских 
фамилий образованы с русским формантом –ов, 
-ев (Дадашов, Газиев). Также для образования 
азербайджанских фамилий используется фор-
мант -ский, в основном, если речь идет о фами-
лиях, связанных с обозначением места, топо-
нимом. Например, фамилия Шахтахтинский 
связана с названием деревни Шахтахты в На-
хчивани. В отличие от языка-источника этот 
формант может использоваться в азербайджан-
ском языке не только с топонимами, но и с ан-
тропонимами (Гаджинский). Языковые факты 
показывают, что в азербайджанском языке ис-
пользуются заимствованные из арабского, рус-
ского и персидского языков омоформанты: а) 
форма, возникшая под влиянием арабского 
языка: Абдулла ибн Фазлуллах Ширази, Му-
хаммед ибн Хавендаш и прочие; б) формы на –
заде и -и, возникшие под влиянием персидского 
языка, которые достаточно широко использо-
валась в азербайджанском языке до второй по-
ловины XIX века, особенно в фамилиях людей, 
которые были родом из Южного Азербайджа-
на: Маммедзаде, Имрани и т.д.; в) форма, воз-
никшая под влиянием русского языка со второй 
половины XIX века, широко распространив-
шаяся после 1920 года и в настоящее время за-
нимающая основное место: Алиев- Алиева и 
т.д.  

 По семантике основ фамилии можно разде-
лить на следующие группы: 

 1) Фамилии, образованные на основе лич-
ных имен, которые составляют в азербайджан-
ском языке 90 %: Али – Алиев и т.п.  

 2) Фамилии, образованные на основе этно-
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нимов. Например, газах – Газахов, кенгер - 
Кенгерли, гачар - Гачаров, тат - Taтиев, талыш - 
Талышинская, араб - Арабов, узбек - Узбеков и 
т.д.  

 3) Фамилии, образованные на основе топо-
нимов. Например, Савалан - Савалански, Ира-
ван - Иравански, Губад - Губадлински, Гёйче - 
Гёйчеев. В этих примерах Савалан –название 
горы, Ириван( Ереван) – город, Гёйче – округ, 
область, Губадлы - район. К этой же группе 
можно отнести фамилии, образованные на ос-
нове гидронимов. Например, Араз (река) - 
Аразлы. 

 4) Фамилии, образованные на основе зоо-
нимов. Эти фамилии можно разделить на две 
группы. К первой группе относятся фамилии, 
имеющие в основе слова - обозначения живот-
ных и птиц. Например, аслан (лев) – Асланов, 
тарлан (сокол)- Тарланов, бабир (леопард) - Ба-
биров. Возможно использование сразу двух 
зоонимов в составе одной фамилии: Ширасла-
нов. Ко второй группе относятся фамилии, од-
ним из компонентов которых является зооним: 
Емирасланов, Ширмамедов, Шахпеленгов и др. 
Однако эта группа фамилий, образованных на 
основе зоонимов, в азербайджанской антропо-
нимии является также немногочисленной.  

 5) Фамилии, образованные на основе кос-
монимов. Например, Хуршидов (xуршид-
солнце), Гамаров (гамар-луна).  

 6) Фамилии, образованные на основе обо-
значений профессий. Например, Овчуев (овчу -
охотник), Демирчиев (демирчи - кузнец), Чоба-
нов (чобан - пастух), Багбанов (багбан-
садовник) и другие. 

 7) Фамилии, образованные на основе про-
звищ. Прозвище – эта категория, которая ши-
роко распространена у азербайджанцев. И мно-
гие из них были положены в основу фамилий, 
например, Чопуров, Дервишев и другие. 

 8) Фамилии, образованные от апеллятивов с 
различным значением. Например, Инсанов (ин-
сан - человек), Саатов ( саат- часы) и прочие. 

 Азербайджанские фамилии с точки зрения 
их семантики требуют дальнейшего изучения. 
В бывшем СССР все граждане имели фамилии, 
большинство из которых было образовано по 
русскому образцу, с окончанием – ов, – ев: 
Алиев, Мамедов. Много реже встречались фа-
милии на -лы, -ли и -лу (Айлисли, Араслы, Ху-
луфлу), владельцы которых не пожелали их из-
менить. Старые азербайджанские фамилии с 
окончаниями на – заде, – лы, – ли в большинст-
ве случаев также переделывались по вышеука-

занному образцу, например; Али-Заде – Алиев, 
Султанлы – Султанов. После восстановления 
суверенитета азербайджанцы вновь вернулись к 
своим истокам. Вопрос о фамилиях на самом 
деле в Азербайджане имеет важное государст-
венное значение. Таким образом, влияние со-
циальных факторов на формирование новых 
обозначений особенно мы наблюдаем в перио-
ды исторических переломов в общественной 
жизни народов. 

 Также окончательно нерешенным является 
вопрос, какие фамилии следует считать рус-
скими. А.Ф.Журавлев считает, что «ответ на 
него следует искать между двумя полюсами: 

1) русская фамилия – это фамилия, образо-
ванная по выявленным антропонимическим 
моделям, характерным для большинства сла-
вянского населения России: фамилии с суф-
фиксами –ов(ев), -ский, -цкий, -цкой, -ых(их), -
ово, -аго и пр. 

2) русская фамилия – это фамилия человека, 
являющегося русским по документации или 
вследствие национальной самоидентификации» 
[1,128]. 

Оба подхода имеют существенные недос-
татки. Проблема определения, что такое рус-
ская фамилия, достаточно сложна и не решена 
ни в одной из известных нам работ по антропо-
нимике [5, 4-6]. В большинстве случаев поня-
тие «русская фамилия» просто не формулиру-
ется, выдаваясь тем самым за некую очевид-
ность или же условность. В.А. Никонов счита-
ет, что «практически единственно целесообраз-
но отнести к русским фамилии, получившие 
русское оформление, независимо от языкового 
происхождения основы»[2,116]. Правильный 
ответ на вопрос, что такое русская фамилия, 
по-видимому, таков: «это фамилия, которая в 
данном своем качестве (именно как фамилия) 
возникла в русской этнической и языковой сре-
де. Все прочие измерения - русское/нерусское 
происхождение основы, русское/нерусское аф-
фиксное оформление, наличие материально и 
структурно тождественных фамилий в родст-
венных языках, русская/нерусская среда «быто-
вания», национальность «теперешнего» носи-
теля фамилии и т.д. – могут признаваться сколь 
угодно важными, но принадлежность фамилии 
к числу русских определяется средой её воз-
никновения. Поэтому Гайдар - при всем нерус-
ском облике – бесспорно русская фамилия, а 
Иванов, Попов или Константинов – русские с 
оговорками, поскольку возникали и в нерус-
ском (болгарском) этноязыковом пространст-
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ве»[1,129].  
 Взаимосвязь между онимической системой 

и её социальным (общественным) функциони-
рованием можно сформулировать следующим 
образом: из употребления собственных имен в 
социальном контексте через системную оценку 
относительных признаков онимической номи-
нации формируется система имен. Она в свою 
очередь предлагает формы реализации систе-
мообразующих элементов и непременные воз-
можности социального функционирования. Эти 
элементы возникают в социальной практике 
для выделения онимических признаков, прояв-
ляющихся через изменения системообразую-
щих элементов, а также всей системы имен. 

Изменения в онимическом комплексе, также 
как и изменения системообразующих элемен-
тов следуют через сдвиги, перемены, которые 
мы наблюдаем в общественной коммуникации. 
Социолингвистический аспект является суще-
ственным компонентом ономастического ана-
лиза. В данной статье была сделана попытка 
сопоставить в синхронном и диахроническом 
аспектах историю возникновения и становле-
ния, а также современное состояние фамилий в 
русском и азербайджанском языках. Подобные 
исследования способствуют созданию базы для 
типологических классификаций широкого 
масштаба.  
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Each nation has its own particular traditions of people naming reflected their ethnic point of view on 
world and the place of the person in this world. The article is trying to compare the history of origin and 
formation of Azerbaijani and Russian surnames in synchronistical and diachronic aspects as well as their 
modern state. 
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НАЗВИ НА -ІВК(А) ЯК СЛОВОТВІРНІ ТОПОНІМІЙНІ УНІВЕРСАЛІЇ  
Практично на всіх слов’янських теренах 

поширені топоніми зі складним двохелемент-
ним суфіксом -івк(а), що в різних мовах репре-
зентується формами -овк(а), -авк(а), -ówк(а) 
тощо. Безсумнівним є факт його постання вна-
слідок явища перерозкладу між посесивною 
ад’єктивною основою на -ов->ів- та субстанти-
вним суфіксом -к(а), що входить також і до 
складу інших складних суфіксів, у т.ч. топоні-
мних -инк(а), -анк(а) тощо. 

Щодо часу виникнення цього форманта та 
розвитку його продуктивності в топонімії мо-
вознавці висловлюють різні погляди. 
М. Кордуба стверджував, що топоніми цього 
типу, похідні від особових назв людей, 
з’являються в ХІV ст. [5, с. 15]; Л. Масенко від-
значає, що назви поселень на -івк(а) фіксуються 
в історичних джерелах лише з ХV ст. і відзна-
чаються стрімким зростанням у ХVI–XVIII ст. 
у всіх регіонах України [6, с. 647]. Погляди на 
виникнення та вихідну семантику цього фор-
манта висловлювали К. Цілуйко [9, с. 87], поль-
ський топономаст В. Ташицький [10, с. 232], 
Д. Бучко [1, с. 145]. 

Матеріалом своїх досліджень топономасти 
найчастіше обирають ойконіми на -івк(а) як 
найбільш масовий і доступний для аналізу ма-
теріал. Проте, як свідчать дані різних регіонів 
України, оніми з цим фінальним елементом до-
сить представлені і в інших класах власних гео-
графічних назв (далі ВГН), зокрема в гідронімії 
та мікротопонімії. Метою цієї розвідки є порів-
няльний аналіз продуктивності моделей на 
-івк(а) в трьох основних класах топонімів – гід-
ронімії, ойконімії та мікротопонімії. Таке до-
слідження на нинішньому етапі розвитку украї-
нської ономастики можливе в межах регіональ-
ної методики, оскільки тут має бути пропор-
ційно репрезентований місцевий топонімний 
матеріал, всебічно і ґрунтовно оброблений. Са-
ме такі дані ми маємо з території Північно-
східного Лівобережжя України (в межах Сум-
ської області). 

Аналіз топонімів на -івк(а) означеної тери-
торії логічно розпочати з гідронімів як най-
більш давнього і дослідженого класу ВГН. З 
погляду частотності цей формант у місцевій гі-

дронімії посідає третю позицію (після назв на 
-к(а) та -и(і). Частина гідронімів на -івк(а) є вто-
ринними метонімійними похідними від ойконі-
мів такої самої структури. Як правило, це назви 
невеликих річок, що протікають територією 
одного села, назву якого вони і перебирають на 
себе [2, с. 186]. Часто у місцевому мовленні та-
кі річки звуть просто «річка», а в офіційних до-
кументах вони носять назву села: р. Пáвловка, 
бас. Сейму, М., пор. с. Павлівка Бл; р. Михайло-
вка, бас. Сейму, М., пор. с. Михáйлівка Бр; р. 
Я�новка, пересохла, пор. с. Я�новка, нині Пере-
вомáйське Г; р. Гапóновка, бас. Псла, М., пор. с. 
Гапóнівка Крс.; р. Даценковка, бас. Сули, М., 
пор. с. Дацéнківка Лб. У такий спосіб могли 
утворюватися гідроніми на -івк(а) і від мікро-
топонімів (далі МТ) – назв урочищ, полів, лісів, 
які позначали досить значні земельні угіддя пе-
вного власника, умотивовано названі за його 
іменем [8, с. 73]. Однак наявність значної кіль-
кості відантропонімних утворень у сучасній мі-
крогідронімії краю, які не співвідносяться з од-
нойменними ойконімами чи МТ, може бути 
свідченням словотвірної автономізації відант-
ропонімної моделі в класі гідронімії, де вона 
реалізується як у назвах невеликих річок, так і 
дрібних непротічних гідрооб’єктів місцевого 
значення: р. Óсиповка, пр. Клевені, Старикове 
Г; р. Комарóвка, л. Знобівки, л. Десни, М.; Ро-
ща П; р. Селівановка, л. Гусинця, л. Ворскли, 
М.; Ходине Г; р. Рашевка, пр. Сули, М; Криве-
нкове Г; б. Богдáшевка, Стрільники П; с. річ. 
Остáпівка, с. річ. Степу�рівка, Алтинівка Крл, 
пор. місц. прізвище Степу�ра; рч. Скря�гівка, пр. 
Боромлі, Білка Тр; о. Бадáєво, Шатриці Я; б. 
Су�харовка, вар. Су�харове, Обтове Крл; с. річ. 
Кобишівка, Великі Бубни Р тощо.  Прикметни-
кові варіанти окремих назв є, очевидно, свід-
ченням того, що частина гідронімів могла утво-
рюватися від ад’єктивної основи суфіксом -к(а), 
який виступав засобом субстантивації оніма і 
сприяв наростанню продуктивності моделей на 
-івк(а). 

Значно рідше трапляються відойконімні гід-
роніми на -івк(а): р. Знабóвка, л. Десни, М., 
Роща П; пор. с. Зноб // Знобá // Зноб Новгород-
ська С–Б. Такі утворення позбавлені семантики 
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посесивності, яка досить відчутна в назвах від-
антропонімних. 

Не мають такої залишкової (як для оніма) 
семантики і відапелятивні похідні на -івк(а). 
Проте оскільки суфіксом -ов>-ів від загальних 
назв творяться відносні прикметники, тому 
значення відносності (релятивності) почасти 
зберігається й у відапелятивних гідронімах на 
-івк(а). 

Твірною базою для гідронімів на -івк(а) були 
найчастіше фіто- та зоолексеми: р. Вербовка, 
пр. Есмані, пр. Клевені, пр. Сейму, М.; Липова 
Долина; р. Хмелíвка, пр. Сули, М., Басівка Р; р. 
Ли�півка, пр. Хоролу, Липова Долина; рч. Яб-
лунéвка, Мельня Кн; о. Бобрóвка, Нечаївка Бр. 
та ін. 

Характерне фонетичне оформлення суфікса, 
переважно як -овк(а), -авк(а), рідше -івк(а) по-
яснюється фонетичними особливостями слобо-
жанських, полтавських говірок південно-
східного наріччя. Східнополіські дифтонги 
[уи], [уе], [уо] на місці давнього [о] в новозак-
ритих складах (напр., б. Барадуевка, В’язенка 
П; м. на р. Кастюкуивка, Ротівка П) витісня-
ються монофтонгами. 

Потрапивши в гідронімію з ойконімії, моде-
лі на -івк(а) виявили тут певний ступінь само-
стійності та продуктивності як у минулі століт-
тя, так і тепер, про що свідчить поширеність 
назв цього типу в мікрогідронімії та факт виті-
снення похідними на -івк(а) інших словотвор-
чих суфіксів, напр., -к(а), -их(а), пор. варіанти 
Куянка : Куяновка, л. Виру, л. Сейму, М., 224; 
Недригайлиха : Недригайлівка, Недригайлів, 
бас. Сули, М. Значно вищу регулярність у су-
часній гідронімії регіону виявляє відантропоні-
мна модель.  

У мікротопонімії краю назви на -івк(а) не 
виявляють значної регулярності: якщо в гідро-
німії вони посідають третю позицію серед су-
фіксальних, то в мікротопонімії такі деривати 
позиціонуються п’ятою – після утворень на 
-щин(а), -к(а), -ок, -ищ(е). Абсолютна більшість 
МТ утворена суфіксом -івк(а) від антропонім-
них твірних основ: яр Холодíвка : Холодíвський, 
Куземин О, пор. місц. прізвисько Холоди�; яр 
Зану�дівка, Ясенове О, пор. прізвисько Зану�да; 
ліс Чу�ївка, ліс Марти�нівка, Пластюки О; п. 
Склярíвка, Ясенове О, пор. прізвище Скляр, та-
кож с. Склярíвка С, Скляри� Лб; п. Дроздíвка, 
Лучка Лп, пор. прізвище Дрозд; п. Малишíвка, 
Лучка Лп, пор. прізвище Мáли�ш; ур. Бре-
хунóвка, Шатрищі Я, пор. прізвисько Бреху�н; п. 
Шильгу�вка, Уздица Г та ін. Частина МТ на 

-івк(а) мають омонімічні відповідники в інших 
класах, пор. круча Кобишíвка, В. Бубни Р і с. 
річ. Кобишíвка там само; чаг. Довгопóлівка, 
Ромни і ч. міста Довгопóлівка, пас. Стєгайлов-
ка, Терехова Крл і чисельні назви сіл, кутків, 
вулиць із такою назвою в Сумській та Чернігів-
ській областях. Етимологію цього оніма мож-
ливо виводити від стягáти (стягaj-) через імен-
никовий дериват стягайло → Стягáйло, пор. 
Гримайло, Рушайло і под., суфіксом -івк(а). 
Пор. також стягá «полоса» [Грінченко, IV, 
с. 224]. 

Цілком імовірно припустити паралельний 
(синхронний) розвиток відантронімної моделі 
на -івк(а) в мікротопонімії та ойконімії, оскіль-
ки в обох випадках йшлося про номінацію 
об’єктів власності – земельних угідь, більших 
чи менших, на яких знаходились або виникали 
поселення. Таке припущення, проте, мало б 
знайти підтвердження у значному поширенні 
дериватів на -івк(а) в обох класах, чого не спо-
стерігаємо в сучасній мікротопонімії краю. Є 
підстави припускати, що таких МТ було значно 
більше, але під впливом екстралінгвальних 
чинників процеси номінації природних 
об’єктів, земельних угідь з посесивною семан-
тикою затухали. Хоча в ойконімії, де моделі на 
-івк(а) відірвалися від антропонімної твірної 
бази, їх продуктивність зберігалася. 

Саме цим, на нашу думку, і пояснюється той 
факт, що з-поміж суфіксальних утворень дослі-
джуваної території назви на -івк(а) посідають 
перше місце: його мають у своїй структурі 369 
ойконімів із 824 іменникових суфіксальних 
утворень (45 %), або 20 % усіх ойконімів краю. 
Порівняння частотності дериватів на -івк(а) у 
різних класах ВГН – гідронімії, мікротопонімії,  
ойконімії – свідчить про виразну спеціалізацію 
цього форманта у творенні назв населених пун-
ктів. У цьому плані Сумщина не є оригіналь-
ною. Як свідчать дослідження інших регіонів 
України, ойконіми такого типу були поширені 
як на давніх українських землях (Покуття, Бу-
ковина, Опілля, Прикарпаття, південно-західне 
Поділля, південно-східна Волинь), починаючи з 
ХV ст. (див. праці Д. Бучка, Ю. Карпенка, 
В. Котович, М. Габорака, М. Торчинського, 
Н. Герети), так і в регіонах пізнішої масової ко-
лонізації, зокрема Центру і Півдня України.  

В ойконімії досліджуваної території, яка по-
єднує в собі як давні автохтонні терени (Східне 
Полісся), так і місця пізніших масових колоні-
зацій (північна Слобожанщина, північно-східна 
Полтавщина), назви поселень на -івк(а) реалі-
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зуються за двома основними моделями – відан-
тропонімною та відапелятивною. Найвищу ре-
гулярність виявляють відантропонімні утво-
рення, з-поміж яких переважають деривати від 
прізвищ (<прізвиськ), котрі й нині побутують у 
місцевому мовленні або відомі з писемних 
джерел. Саме так утворено понад третину міс-
цевих ойконімів на -івк(а): Артюхíвка Р, Бара-
башíвка Лб, Басíвка Р,  Луцикíвка Бл, 
Манжóсівка С, Нарбу�тавка Г, Нехáєвка Кн, 
Гамалíївка, Гамалíявка Лб, Кн, Ш, Калаш-
никóвка Крл, Ключи�нівка Лб, Палíєвка Ш, 
Рижíвка Бл, Торопи�лівка С, Ци�мбалівка Бл, 
Шевчéнківка Бл, Штéпівка Лб, Юсу�повка Крс 
та ін. 

Від прізвиськ > прізвищ могли бути утворе-
ні й такі ойконіми, як Вавку�вка Г, пор. Вóвків, 
Вóвкове, Вóвківці; Арлу�вка Ш, Катóвка П, Би-
ки�вка Г, Комарíвка О, Бабакíвка Бл, пор. Ба-
бакóве. Менш імовірною є мотивація таких 
 назв зоолексемами, які, як відомо, легко оно-
матизуються. 

Менш представлені ойконіми, утворені су-
фіксом -івк(а) від особових імен, переважно чо-
ловічих: Андрíєвка : Андрíявка О, Крл, Р, С, 
Антóнавка; Антóновка Ш, Крл., Богдáновка Ш, 
Мартинівка Т, Матвíявка Г, Мики�тівка Бр, Т, 
Ш, Михáйловка Бр, Крс, Лб, Олексíївка Лб, Р, 
С, Кіндрáтівка, Костянти�нівка С, Леóнтієвка 
Бр, Дем’я�навка Ш, Івáнівка О, Лп, П. 

Від жіночих особових імен утворені ойконі-
ми Гáннівка С, Катери�нівка : Катери�навка О, 
Бл, Г, Лб, Натáлівка, Мар’ївка С, 
Сохвíєвка : Софíївка О, Лб, П, Ш, Уля�нівка Бл, 
Кн, Параскóвіївка, вар. Мирóнентів Ху�тір О. 

Деякі з ойконімів розглядуваної групи реа-
льно могли утворитися від прізвищ на -ов спо-
собом накладання першої частини форманта 
-івк(а): Юсупов + -івк(а) → Юсупівка Крс, Че-
репов + -івк(а) → Черепівка Бр, Годунов + 
-івк(а) → Годунóвка Г, Руднівка С, пор. Руднє-
ве. Таким чином утворені і назви-радянізми ти-
пу Тіміря�зівка Бл, С. Окремі ойконіми на -івк(а) 
утворені суфіксом -к(а) від ад’єктивних посе-
сивних назв, що нині існують або як усномовні 
варіанти типу Галаганíв : Галаганíвка Лб, 
Князíв : Князíвка П, або як назви різних посе-
лень, близьких територіально: Гуля�єве Крл – 
Гуля�євка Г, Даце�нкове Бл. – Даце�нковка Лб, 
Жу�кове Крл – Жу�ківка Бр, Курдю�маве П – Кур-
дюмáвка Ш, Костянтинів Н – Костянти�нівка 
С, Радкóве Лб – Радькíвка С, Си�монове Н – 
Си�монівка С. Наявність таких словотвірних 
опозицій свідчить про двохетапний процес роз-

витку в східнослов’янській топонімії відантро-
понімної моделі на -івк(а): 

  ІІ етап  
 
Антропонім + -ів- + -к(а)   [3, 17]. 
 
  І етап  
За такою моделлю (зразком) пізніше могли 

утворюватися назви поселень без прикметни-
кового етапу. У сучасній топонімії регіону вони 
нерідко виступають у парах з відантропонім-
ними плюральними ойконімами (родовими на-
звами): Басíвка Р, С – Баси� С, Голубíвка Лб, С–
Б. – Голуби� Лп, Гуди�мівка Лб – Гудими� Р, Дер-
качíвка Н – Деркачí Лб, Дігтярíвка Н – Дігтярí 
Лб, Кардашíвка О, С – Кардашí Н, Склярíвка С 
– Склярí Лб, Супрунíвка Бл – Супруни� Лб, Те-
решкíвка С – Терешки� Н, Ярошівка Р – Ярошí 
Лб. Другий член таких опозицій з погляду сло-
вотвірного можна було б розглядати як пер-
винний щодо першого, суфіксального. Проте 
оскільки на досліджуваній території (а це в ос-
новному південні райони Сумщини) продукти-
вність розвинули обидві відантропонімні моде-
лі (на -івк(а) та на -и(-і) приблизно в той самий 
період, то такі кореляти доцільно розглядати як 
засіб топонімійної диференціації: назви посе-
лень на -и та -івк(а) від тієї самої основи-
антропоніма могли утворюватись в той самий 
час на позначення двох різних сіл. Хоча мож-
ливий і такий шлях, коли назва на -івк(а) стає 
похідною від назви на -и. 

Регулярність відантропонімної моделі на 
-івк(а) зумовлена її високою продуктивністю в 
період активного формування системи ойконі-
мікону даного реґіону. Як свідчать розвідки з 
історичного топонімічного словотвору, суфікс 
-івк(а) починає нарощувати продуктивність у 
ХVII–XVIII ст. [3; с. 17; 4; с. 42]. Саме в цей 
період відбувається інтенсивне заселення і до-
заселення території північної Слобожанщини 
та суміжних земель. Твірні основи антропонім-
ного походження найбільшою мірою відповіда-
ли типові суспільних відносин на селі, зокрема, 
вони вказували на людину-власника, посесора 
земельних наділів та поселень на них.  

Значно рідше трапляються ойконіми на 
-івк(а), мотивовані гідронімами. Такі назви та-
кож часом мають відповідники у формі множи-
ни: Вирíвка Кн – Вири� Бл, пор. р. Вир, бас. 
Сейму; Тернíвка Кн – Терни� Н, пор. р Терн, бас 
Сули; хоч можуть і не мати таких опозицій: 
Осоївка Крс, пор. р. Осой, бас. Псла; Селезнів-
ка П, пор. р. Селезень, бас. Ворскли, Топоні-
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мійні зв’язки виявляють твірні основи ойконі-
мів Бу�ймерівка О, пор. Буймер Т та р. Буймир, 
бас. Ворскли; Біжíвка Бр, пор. Біж Н та р. Біж, 
бас. Сули; Грунíвка Крс, пор. Грунь О, Лб та р. 
Грунь, п. Псла. Наявність омонімічних з гідро-
німами ойконімів типу р. Грунь – с. Грунь дає 
підстави розглядати такі назви і як відойконім-
ні похідні. 

Розвинувши свою продуктивність у відант-
ропонімній моделі, формант -івк(а) у процесі 
розвитку топонімічної словотвірної системи ві-
дірвався від антропонімійної твірної бази і вит-
ворив відапелятивну модель. У досліджуваному 
реґіоні за цією моделлю сформувалися ойконі-
мні ряди 1) від місцевих географічних термінів: 
Болотíвка Бр, Шпилівка С, пор. Шпиль С, 
Лугíвка Вл, Рудíвка Бл, пор. Руда, Ру�дка. Ця 
група назв на -івк(а) розширюється за рахунок 
префіксально-суфіксальних утворень типу 
Загóрівка, Зая�рівка, Зару�днівка, Пони�зівка то-
що. 2) Від лексем фіто-, зооряду: 
Соснíвка : Сасновка Г, Кн; Кали�нівка 
: Калінавка Р, Г, Бл. П, Т; Бере�зівка О, пор. Бе-
ре�за, Берізка Г; Берестíвка Лп, Черемхíвка Лб, 
Орíхівка : Арєхавка П. 3) Від загальних назв 
людей за родом їх занять чи діяльності: 
Пи�сарівка С, Пушкарíвка С, пор. Пушкарí Лб; 
Сурмачíвка Р, Нотáріусівка : Нотáрусовка Бр, 
Гребеникíвка Т, Попíвка О, Кн, Крс, Р; Ша-
повáловка Кн, Дякíвка Бр і ін. За іншими озна-
ками: Бобилíвка Г, Синíвка Лп, Москалíвка Р. 
Назви останньої групи рівною мірою можна 
розглядати і як відантропонімні, оскільки поте-
нційно nomina agentis активно поповнювали 
репертуар місцевих прізвищ та прізвиськ [7; 
с. 94]. 

Від апелятивів іншої семантики ойконіми на 
-івк(а) утворювались рідко: Бабíвка О, пор. Ба-
ба Н; Рóтавка П, Юнакíвка С, Патріóтівка Лб, 
Новосе�лівка Т. Кн, Р, О. В ойконімах із 
ад’єктивними основами -івк(а) виступав суб-
стантивуючим топоформантом: Гни�лівка О, ни-
ні Дóбренське; Весе�лівка С, пор. Весе�ле – 6 назв 
у  регіоні, а також Веселий Гай – 2 рази, Весе-
лий Степ, Весе�лий Поділ, Весе�лі Гóри, Весе�лий 
Яр; Ви�днівка Крс, Молодíвка Бр та ін. 

Як свідчить аналіз топонімів на -івк(а) різ-
них класів у межах одного регіону – північно-
східного Лівобережжя України, що входить до 
складу Сумської області, найвищу регулярність 
у сучасному топоніміконі краю виявляють ой-
коніми з цим формантом. Особливу продуктив-
ність у минулі епохи виявила відантропонімна 
модель, яка зберігає і нині свою дію, про що 
свідчать нові назви, засвідчені у списках нових 
найменувань 70-х–80-х років минулого століт-
тя, пор. нові назви Білоу�сівка, Леóнтіївка, Шев-
че�нківка, Тіміря�зівка. Ойконіми-новотвори ви-
никають і за відапелятивною моделлю, пор. Ка-
ли�нівка, Чере�мухівка, Патріóтівка. 

Топонімічні студії інших регіонів України 
також свідчать, що назви на -івк(а) посідають 
вагоме місце в топосистемах Буковини, Покут-
тя, Опілля, південно-західного Поділля, пів-
денно-східної Волині, де вони також виявляють 
спеціалізацію у творенні саме назв населених 
пунктів. 

Виявляючи універсальність у творенні оні-
мів різних топонімічних класів, моделі на 
-івк(а) найвиразніше спеціалізуються у відант-
ропонімній, меншою мірою відапелятивній мо-
делях у класі ойконімії.  
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Список умовних скорочень  
Районів  

Бл – Білопільський, Бр – Буринський, Вл – Великопи-
сарівський, Г – Глухівський, Кн – Конотопський, 
Крл – Кролевецький, Крс – Краснопільський, Лб – 
Лебединський, Лп – Липоводолинський, Н – Над-

ригайлівський, О – Охтирський, П – Путивльсь-
кий, Р – Роменський, С–Б – Середино-Будський, Т 
– Тростянецький, Ш – Шосткинський, Я – Ямпіль-
ський.  

Джерел  
Грінченко – Словарь української мови: в 4-х т. / За 

ред. Б. Грінченка. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958–
1959. – Т. 1–4. 

Маштаков (М) – Маштаков П.Л. Список рек Днеп-
ровского бассейна. – СПб: 1913.  

Інші скорочення  
б.– болото, бас. – басейн, вар. – варіант, л. – ліва 

притока, м. на р. місце на річці, о. – озеро, п. – 
поле, пас. – пасовище, пр. – права притока, р. – 

річка, рч. – рівчак, с. – село, с. річ. – сухе річи-
ще, чаг. – чагарник.  

Tamara Polyarush 
THE NAMES WITH -ІВК(А) WORD FORMATIVE UNIVERSAL 

The paper views different classes of personal geographical names formed by the component -івк(а). 
The conclusion about toponymic universality of the models with the component -івк(а) and about their 
distinct specialization in forming the settlements’ names is made based on the analysis of hydronyms, mi-
crotoponyms and settlements’ names of the north-eastern part of Ukraine’s left-bank territory and on the 
basis of the comparison of its results with the data of the researches of other regions of Ukraine.  

Keys: oikonym, gidronym, microtoponym, apelotive, antroponimics’ model, derivatives’ specialijation 
derivotives, productivity. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭТНОНИМИКИ 
Этнонимы (названия народов) являются 

предметом изучения особой науки – этноними-
ки, которая начала активно развиваться с 70-х 
гг. ХХ века.  

В 1970 г. вышел сборник «Этнонимы», пре-
дисловие к которому написал В.А. Никонов [8]. 
На многие вопросы, поставленные на обсужде-
ние автором, до сих пор нет однозначного отве-
та: Относить ли этнонимы к ономастической 
лексике? Какие типы имен включать в разряд 
этнонимии? Сам В.А. Никонов, во-первых, от-
носит этнонимы к именам собственным, во-
вторых, придерживается широкого понимания 
термина «этноним», включая в этнонимию на-
звания наций, родов, племен, территориальные 
наименования жителей. Вместе с тем он спра-
ведливо замечает, что «особенность таких на-
званий желательно отразить внутри этнонимии 
терминологически» [8, с. 8]. 

А.И. Попов в книге «Названия народов 
СССР. Введение в этнонимику» определил 
объем термина «этнонимика» следующим об-
разом: «Термином «этнонимика» будем обо-
значать тот отдел исторической ономастики, 
который содержит сведения о названиях пле-
мен, фратрий, родов, племенных союзов, раз-
личных этнографических групп, народностей, 
наций, а также связанных с этими данными не-
которые наименования областей, земель и 
стран, - вообще местные имена «этнического» 
характера» [12, с. 6]. 

В 1978 году в «Словаре русской ономасти-
ческой терминологии» появляется термин эт-
ноним, служащий для обозначения «любого 
этноса» (этнической группы, племени, народа, 
национальности и т.д.) [11, с. 167]. В 1979 году 
в энциклопедии «Русский язык» Г.В. Подоль-
ская уточняет объем данного понятия, опреде-
ляя, что термин этноним «служит для обозна-
чения любого этноса: рода, племени, союза 
племен, народности, народа, нации» [14, с. 
408]. 

В настоящее время этнонимика является од-
ним из признанных разделов ономастической 
науки. Так, В.Д. Бондалетов, составляя про-
грамму курса «Общая и русская ономастика» 
для студентов гуманитарных вузов, включает в 

нее 8 основных тем, одной из которых являет-
ся, наряду с «Антропонимикой», «Топоними-
кой» и другими, «Этнонимика» [2, с. 162].  

Традиционные сборники материалов конфе-
ренции «Ономастика Поволжья» также обычно 
включают в себя раздел «Этнонимика», Так, в 
данном разделе сборника материалов IХ кон-
ференции опубликовано 3 статьи: А.А. Ярлы-
кановой  «Шиджиут – «чистые евреи»? О про-
исхождении одного из ногайских племен и его 
этнонима», Т.А. Сироткиной «Этнонимы наро-
дов Прикамья в живой диалектной речи рус-
ских» и М.В. Монгуш «Этнонимы тувинцев 
Монголии и Китая» [9].  

Назовем основные аспекты, которые явля-
ются традиционными для этнонимических ис-
следований. 

1.  Этимологический. 
Как отмечает Г.Ф. Ковалев, «этнонимия рас-

сматривалась 
раньше лишь в этимологическом аспекте» 

[5, с. 10]. Историки, этнографы, географы инте-
ресовались вопросами надежности соответст-
вия того или иного этнонима какому-либо эт-
носу в его историческом развитии. 

Интересна в плане этимологии классифика-
ция В.И. Супруна [15, с. 36], который все этно-
нимы делит на две самостоятельные группы: 
«внутренние этнонимы» и «внешние этнони-
мы». Среди этнонимов-самоназваний В.И. 
Супрун выделяет семь моделей: 1 – этнонимы 
со значением «народ», «свой», «настоящий че-
ловек»; 2 – этнонимы со значением «говорящие 
понятно, понимающие»; 3 – этнонимы, проис-
ходящие из тотемных названий; 4 – патрони-
мические этнонимы; 5 – ландшафтные этнони-
мы (по типу местности обитания); 6 – топони-
мические этнонимы; 7 – заимствованные этно-
нимы. Среди внешних этнонимов он выделяет 
5 моделей номинации: 1 – этнонимы со значе-
нием «чужие, враги, немые»; 2 – этнонимы, на-
зывающие этнос по какому-либо внешнему 
признаку его представителей; 3 – ландшафтные 
этнонимы; 4 – топонимические этнонимы; 5 – 
заимствованные этнонимы. 

2.  Исторический. 
В 1979 г. был опубликован основательный 



 

344 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 

труд Г.А. Хабургаева «Этнонимия «Повести 
временных лет». Автор исследования ставил 
перед собой задачу «проверить»: 1. Действи-
тельно ли ко времени распада древнерусской 
народности сложились именно такие диалект-
но-этнографические группы, которые предо-
пределили границы и состав формирующихся 
после ХIV в. восточнославянских народов (т.е. 
по существу «праукраинская», «прабелорус-
ская» и т.д. группы)? 2. Действительно ли 
позднедревнерусские диалектно-
этнографические группы населения (независи-
мо от того, каким останется их состав и грани-
цы) непосредственно связаны с племенами, на-
званными «Повестью временных лет»? или 
иначе: кто были летописные «поляне», «дерев-
ляне», «северяне» и т.д., когда они существова-
ли и каково их отношение к тем или иным ме-
стным группам собственно древнерусского на-
селения?» [17, с. 226]. 

В результате проведенного исследования 
Г.А. Хабургаев выяснил, что «генетическая не-
однородность раннеславянских племенных 
объединений Восточной Европы, зафиксиро-
ванных в летописи под названиями полян, де-
ревлян, кривичей и т.д., обусловлена, с одной 
стороны, их связью с разными славянскими 
группировками, выделившимися в результате 
окончательного распада праславянского объе-
динения родов, с другой стороны, тем, что ряд 
известных нашим летописцам славяноязычных 
диалектно-этнографических групп оформился в 
процессе распространения славянской речи 
среди автохтонов Восточной Европы, ассими-
ляция которых началась еще до образования 
Древнерусского государства, положившего на-
чало формированию древнерусской народности 
и вместе с тем способствовавшего интенсифи-
кации культурно-этнографической и языковой 
нивелировки разноязычного местного населе-
ния" [17, с. 226].    

В 1992 г. опубликовано учебное пособие 
В.Н.Шапошникова 

«Историческая этнонимика» [18]. Для дан-
ного исследования характерен, по словам авто-
ра, «исторический взгляд на этнонимию». Он 
рассматривает элементный состав древнерус-
ской этнонимической системы, предметно-
логические типы древнерусских этнонимов. 

3.  Словообразовательный. 
Первым, кто в отечественном языкознании 

занялся именно лингвистической разработкой 
вопроса функционирования названий людей по 
месту жительства и национальности (катойко-

нимы и этнонимы), был выдающийся русский 
языковед и историк М.В. Ломоносов. В его 
«Российской грамматике», изданной в 1755 г., 
мы найдем замечания по поводу правильного 
написания этнонимов (§ 114). М.В. Ломоносов 
тщательно описал форманты, служащие для 
образования современных ему катойконимов (§ 
231 - 233) и этнонимов (§ 237), причем указал 
на иностранное происхождение ряда словооб-
разовательных элементов (§ 237). В «Россий-
ской грамматике» впервые описаны и форман-
ты, служащие для образования этнонимических 
дериватов женского рода (§ 236, 239-243).  

Словообразованием русских этнонимов дол-
го и продуктивно занимался Г.Ф. Ковалев. 
Классификация славянских этнонимов Г.Ф. Ко-
валева включает следующие группы: 1) этно-
нимы бесформантные и практически немотиви-
рованные; данный тип приходится в основном 
на письменный этап, этап язычества; 2) этно-
нимы формантные с разнообразными (включая 
топографические) мотивировками. Данный 
этап охватывает период конца язычества и на-
чало распространения христианства у славян; 
3) формантные этнонимы, образованные от хо-
ронимических основ (под формантом понима-
ется не обязательно суффикс, а вообще любая 
словообразовательная операция, в результате 
которой и формируется этноним). С этого типа 
начинается этап развитой государственности 
современного образца; 4) бесформантные (чаще 
всего неизменяемые) этнонимы, являющиеся, 
как правило, заимствованиями из неславянских 
языков. Рассмотрение вопросов, касающихся 
специфики этнической номинации в славян-
ских языках, позволило автору сделать вывод о 
том, что «в историческом аспекте типы номи-
нации в этнических наименованиях почти на-
прямую соответствуют этапам социально-
политического и культурно-хозяйственного 
развития славянских этносов» [6, с. 107].  

Данный аспект является ведущим в диссер-
тационном исследовании Г.И. 

Петровичевой «Образование имен сущест-
вительных со значением «лицо по его отноше-
нию к местности и национальности» [10] и 
присутствует в анализе материала Ю.Э. Попо-
вой, которая выделяет «словообразовательные 
модели, по которым образованы этнонимы, за-
фиксированные в русских исторических доку-
ментах» [13, с. 45]. 

4.  Семантический. 
Данный аспект, наряду со словообразова-

тельным, является ведущим в 
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диссертации Э.Ю. Поповой [13]. Она выде-
ляет семантические типы этнонимов, назы-
вающих финно-угорские народы: 1) этнонимы 
со значением «племя, народность, древний на-
род, дорусское население»; 2) этнонимы, обо-
значающие современные народы, населяющие 
Русский Север или смежные территории; 3) эт-
нонимы, принесенные в качестве этнического 
имени на другой народ. 

Семантическое пространство обско-
угорской и самодийской этнонимии рассматри-
вает в своей кандидатской диссертации А.В. 
Кручинина [7]. Осуществив лексико-
семантическую классификацию угро-
самодийских этнонимов, автор приходит к вы-
воду о том, что «семантическое пространство 
самоназваний любого народа связано с его 
культурой, с уникальной, неповторимой карти-
ной мира» [7, с. 5]. 

Лингвисты ставят и решают проблему пере-
хода этнонимов в имена нарицательные. Пока-
зательна в этом плане статья О.М. Белоусовой 
«К типологии отэтнонимических образований в 
апеллятивной лексике» [1]. Все отэтнонимиче-
ские образования она делит на 3 типа: 1) отэт-
нонимические апеллятивы, перенос значений 
которых связан с противопоставлением сленгов 
своего коллектива всем не своим, чужим, тем, с 
которым данная этническая группа находилась 
в непосредственном соседстве или "«пона-
слышке"» воспринимала их как «не своих, не 
наших» из-за особенностей языка, вероиспове-
дания, особенностей культуры данного этноса, 
в результате столкновений племен и народов; 
2) апеллятивы, развитие вторичного значения 
которых обусловлено переносом наиболее спе-
цифических и характерных (с точки зрения на-
зывающих) черт представителей определенного 
этнического коллектива на другие предметы, 
явления, лица и т.д.; 3) отэтнонимические на-
именования, являющиеся определителями са-
мых различных явлений действительности. 

5.  Этнолингвистический.  
Еще в 1983 г. Н.И. Толстой писал: «Этно-

лингвистика есть раздел языкознания или шире 
– направление в языкознании, ориентирующее 
исследователя на рассмотрение соотношения и 
связи языка и духовной культуры, языка и на-
родного менталитета, языка и народного твор-
чества, их взаимосвязи и разных видов их кор-
респонденции» [16, с. 182]. 

Поскольку этнонимия «определяется куль-
турой в широком смысле, в том числе связями 
данного этноса-носителя с другими народами» 

[18, с. 29], этнонимы как нельзя лучше отража-
ют связь языка и духовной культуры народа, 
его менталитета. Кроме того, как отмечает А.С. 
Герд, этнолингвистика (вместе с этнографией, 
философией, социологией, психологией) «мо-
жет содействовать уточнению таких краеуголь-
ных понятий, как этнос, этническая общность, 
народ, народность, нация» [3, с. 6]. Рассматри-
вая функционирование этнонимов в разных ти-
пах дискурса, мы можем проследить, как кате-
гория этничности отражает определенный 
фрагмент языковой картины мира русского на-
рода. 

6.  Страноведческий.  
При обучении русскому языку иностранцев 

возникает проблема включения в программу 
таких слов, как этнонимы, а также необходи-
мость «систематизировать этот разряд лексики 
в учебных целях» [4]. Поэтому в диссертации 
С.С. Иванова «Этнонимы современного рус-
ского литературного языка» решается задача 
определения страноведческого потенциала эт-
нонимической лексики. 

Перечисленные аспекты исследования этно-
нимов продолжают оставаться актуальными, но 
наиболее перспективными и малоисследо-
ванными, на наш взгляд, являются следую-
щие: 

7.  Функциональный. 
Важно не только определить семантику и 

словообразовательные возможности этнони-
мов, но и рассмотреть, как они функционируют 
в речи. Поэтому функциональный аспект пред-
ставляется наиболее важным. 

Элементы функционального анализа этно-
нимов присутствуют во многих исследованиях. 
Так, вторая глава диссертации М. Опеловой 
«Этнонимическая лексика в составе глагольно-
именных сочетаний (на материале Новгород-
ской первой летописи) посвящена рассмотре-
нию этнонимической лексики как компонента 
глагольно-именных сочетаний в древнерусском 
тексте. Очень важно, отмечает исследователь, 
рассматривать этнонимы не изолированно, а с 
учетом микро- и макроконтекстов. 

Функциональный план исследования явля-
ется ведущим в монографии Г. Ф. Ковалева 
«Этнос и имя» [6]. Особый акцент в ней сделан, 
как отмечает сам автор, «на функционирование 
этнонимов в русской литературе». 

8.  Лексикографический. 
Поскольку не решена проблема принадлеж-

ности этнонимов к 
собственным или нарицательным именам, то 
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вопрос о включении их в словари также остает-
ся открытым. 

Попытки создания общерусских словарей 
этнонимов весьма успешны. Это справочник 
Р.А. Агеевой «Какого мы роду-племени?» (М., 
2002), «Словарь этнических названий народов 
России» Г.Ф. Ковалева. 

Представляется необходимым и создание 
словарей, отражающих развитие этнонимии от-
дельных территорий, например, Прикамья. По-
добный словарь мог бы включать как этнонимы 
пермских памятников письменности, так и 
формы этнических наименований в живой ре-

чи, а также различные образования от них – 
прозвища, фамилии, устойчивые сочетания. 

Важно в связи с этим разработать методику 
подачи материала в региональном этнонимиче-
ском словаре. 

Разумеется, представленный обзор не явля-
ется полным: крайне сложно даже просто пере-
числить все публикации, относящиеся к иссле-
дованию этнических имен. 

Необходимо подчеркнуть, что во многих 
публикациях используются разнообразные ма-
териалы и анализ этнонимии производится в 
нескольких аспектах.  
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Tatyana Sirotkina 
ACTUAL ASPECTS OF ETHNONYMY 

This article deals with traditional aspects of ethnic science (ethymologic, historic, ethnolinguistic, se-
mantic and word-building). The author draws a conclusion that all the abovementioned aspects of eth-
nonymic investigation are of great significance, but such aspects as functional and lexicographic ones are 
considered to be the most perspective and little-studied aspects. 
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Скаб Мар’ян  
ББК 81. 411. 1-314 
УДК 811.161.2’373.2’367.7 

ОНІМИ У ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ СФЕРІ АПЕЛЯЦІЇ 
Однією з визначальних ментально-

комунікаційних властивостей людини є її здат-
ність до називання об’єктів навколишнього сві-
ту загалом та до їх індивідуалізації у свідомості 
шляхом надання їм власної назви зокрема. Хоча 
оніми (власні назви) дуже давно стали предме-
том активного та різноаспектного наукового 
вивчення, а ономастику можна вважати однією 
з методологічно та методично найвироблені-
ших галузей лінгвістики, кожен новий науко-
вий підхід, кожна нова парадигма представлен-
ня та інтерпретації мовних явищ відкривають 
також і можливості нового погляду на оніми, їх  
функціонування в нашому житті.  

У наших попередніх роботах [див., напри-
клад: 9, с. 20-28] ми запропонували визнати на-
явність у мові двох функціональних сфер – сфери 
репрезентації, чи представлення, та сфери апеляції, 
чи зверненості, які переважно виражені окремими 
частинами тексту. Функціональну сферу мови ро-
зуміємо як окрему частину вербальної комунікації, 
у межах якої за допомогою спеціальних або спеці-
алізованих чи пристосованих для цього мовних за-
собів (одиниць різних структурних рівнів мови та 
їх поєднань, сполучень) реалізуються певні кому-
нікативні завдання: повідомлення про якусь подію, 
спеціально (за допомогою специфічних мовних за-
собів) не адресоване нікому; адресування волеви-
явлення мовцем (адресантом) співрозмовникові, 
слухачеві (адресатові). Функціональна сфера ре-
презентації представлена більшим числом виявів 
найрізноманітнішої семантики, натомість функці-
ональна сфера апеляції наявна в меншій кількості 
контекстів, які є досить однотипними, з невеликою 
кількістю варіантів. Виявлення тих чи тих мовних 
одиниць та конструкцій у різних функціональних 
сферах мови має свою специфіку, з’ясування якої 
вважаємо одним із цікавих та злободенних завдань 
сучасної лінгвістики. 

У багатьох дослідженнях різних аспектів звер-
неної мови (передусім  лексико-семантичних, сти-
лістичних та лінгвопрагматичних) функціонуван-
ню онімів присвячено окремі підрозділи та параг-
рафи, їх обов’язково згадують та коментують се-
ред інших лексико-семантичних груп номінацій 
адресата мовлення. Водночас лише останнім ча-
сом починають з’являтися спеціальні роботи про 

специфіку використання онімів різних типів у зве-
рненій мові [8; 11; 12; 1], що, з одного боку, свід-
чить про актуальність для сучасної лінгвістики до-
сліджень такого спрямування, а, з іншого, дово-
дить необхідність подальших наукових спостере-
жень та узагальнень у цій сфері. Саме тому мета 
цієї розвідки − встановлення загальних закономір-
ностей функціонування онімів у сфері апеляції 
української мови, визначення перспектив та конк-
ретних завдань подальших студій у  цьому напря-
мі.  

Природно, що найактивніше у зверненій мові 
переважно у своєму первинному прямому “зна-
ченні” функціонують антропоніми, причому ціка-
вим та перспективним видається дослідження як 
змістових (парадигматичних), так і формальних 
(переважно синтагматичних) особливостей украї-
нських антропонімів у функціональній сфері апе-
ляції. 

За нашими спостереженнями, вироблена 
протягом достатньо тривалого часу українська 
система номінацій адресата мовлення відрізня-
ється від подібних систем інших етносів (див.: 
[5]) дуже активним використанням у різних ко-
мунікативних ситуаціях власних найменувань 
осіб, які заступають активно експлуатовані 
представниками інших націй та народностей 
універсальні етикетні найменування особи, на-
зви осіб за фахом, родом діяльності, академіч-
ним титулом тощо. 

Вибір мовцем найменування особи адресата 
мовлення власною назвою взагалі чи певним її 
різновидом (повним, скороченим та суфіксова-
ним іменем особи; іменем по батькові; повним, 
скороченим та суфіксованим прізвищем; прі-
звиськами різних типів), яке можливе тільки за 
умови існування пресупозиції ”адресат знайо-
мий” (див.: [3, с.62; 6, с.115]), залежить від низ-
ки прагматичних чинників, серед яких визнача-
льні: обраний спосіб апеляції, офіційність / не-
офіційність спілкування, стать комунікантів, їх 
вік (абсолютний і відносний), суспільний ста-
тус, ступінь знайомства, усна чи писемна фор-
ми спілкування між ними тощо. Зауважимо, що 
і сучасний російський дослідник В. Супрун 
твердить про строге і чітке розмежування офі-
ційної та неофіційної сфер спілкування при 
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“вокативному використанні антропонімів” 
[11;12]. 

Використання власної назви припустиме, як 
правило, у випадку звертання до однієї особи. 
Виняток становить хіба що використання прі-
звища у формі множини для позначення кіль-
кох (усіх) членів однієї родини, яке трапляєть-
ся, однак, дуже рідко: От ми, Бобренки, живемо, 
пручаємось,  А  хто, Бобренки, є на світі ми? 
(Л.. Костенко). 

Загалом номінації адресата мовлення − вла-
сні назви виконують у висловленні номінативні 
функції, хоча в окремих комунікативних ситуа-
ціях можуть мати також соціально-регулятивну 
та етикетну функції. Так, наприклад, звертаю-
чись на ім’я до співрозмовника, адресант про-
понує йому неофіційну форму спілкування.  

Повне ім’я українці використовують при як 
офіційному, так і не офіційному спілкуванні, на 
“ти” і рідше на “ви”, між рівними за віком та 
соціальним статусом адресатами: Мій Василю 
Справа не в тому пузатому автобусі Підперезанім 
чорною стрічкою (М. Вінграновський); Я полум’ям 
стаю і я молю поквапно: −Ну, ради бога, Соломіє, 
вийди! (І. Драч), у спілкуванні між родичами та 
рідними одного покоління приблизно рівного 
віку, у випадку звертання старшого за віком до 
молодшого. Неможливим (точніше неетичним, 
неусталеним) є називання на ім’я адресата мов-
лення адресантом, статус якого (віковий, суспі-
льний) виразно нижчий за статус особи, до якої 
мовець звертається (пор.: [14]).  

Скорочений варіант імені можуть викорис-
тати при неофіційному спілкуванні на “ти” (рі-
дше на “ви”) мовці з вищим або рівним з адре-
сатом суспільним статусом, до такого називан-
ня можуть вдатися старші або рівні за віком з 
адресатом, родичі (за винятком звертання у на-
прямку молодший → старший), члени подруж-
жя та закохані, колеги по роботі тощо: …  і 
тільки десь Іванова Марічка Із того світу кличе йо-
го: - Йва-а-а!.. (Л.. Костенко);  Якийсь чудний, запа-
лені повіки, пригаслі очі, під очима бриж. – Мару-
сю! – каже. – Я прийшов навіки, Я на коліна стану, 
ти простиш? (Л. Костенко). Номінація адресата 
мовлення скороченою формою імені зазвичай 
виконує соціально-регулятивну функцію (задає 
бажаний для мовця рівень офіційності спілку-
вання). 

Суфіксоване ім’я (переважно із пестливо-
зменшувальними суфіксами) використовують 
при спілкуванні на “ти” (зрідка й на “ви”) осо-
би, вищі або рівні статусом, старші або рівні за 
віком, однієї або різної статі (активніше вико-

ристовують таку можливість мовці-жінки), 
члени подружжя та закохані. Дуже поширена 
така форма звертання дорослих (старших) до 
дітей. Пестливо-зменшувальна форма імені, 
вжита при звертанні до певної особи, може ви-
конувати, крім номінативної, також і соціально-
регулятивну та оцінно-характеризувальну фун-
кції, оскільки таким вживанням мовець маркує 
своє позитивне, прихильне ставлення до адре-
сата: Мушу йти в полонину, Марічко 
(М. Коцюбинський); Маріє, мріє, мрієчко моя, 
моя Марієчко тривожна, Твоїм гірким, як світ, 
ім’ям Мені звучить хвилина кожна 
(М. Вінграновський). Варто також звернути 
увагу на існування певних територіальних від-
мінностей у трактуванні мовцями соціального 
статусу особи, названої суфіксованою (пестли-
во-зменшувальною) формою імені. Так, напри-
клад, в окремих говірках (зокрема, полтавсь-
ких) суфіксованою формою імені можуть нази-
вати в нейтральному комунікативному кон-
тексті дорослих (навіть осіб дуже похилого ві-
ку): Наталко, ходімо на базар (розм.). 

Відносно рідко в сучасному українському 
мовленні трапляються називання адресата мов-
лення автономним (самостійно вжитим) по ба-
тькові. Побутує думка, що ця форма апеляції 
запозичена українцями від росіян, однак доста-
тньо багато авторитетних знавців мови вважа-
ють її питомо українською, відзначаючи древ-
ність і широке розповсюдження. Так,  
І. Огієнко стверджував: ”Думка, ніби назви по 
батькові – це московський вплив, це думка ціл-
ком неправдива: кожний давній літопис наш, 
писаний в нас ще до початку московського 
впливу на Україну, має сотні назв по батькові і 
виразно говорить, що звати по батькові – це 
наш давній український звичай” [4, с.98]. Про 
особливості функціонування автономних по ба-
тькові у живому мовленні сучасних українців 
свого часу писав і В. Сімович: ”…загально на 
Наддніпрянщині панує, як і панував, – звичай 
людей ближчих звати по батькові, як воно во-
диться в росіян. […] Є свій окремий церемоні-
ал, що вказує на ближчі чи дальші відносини 
(Оксана Петрівна, тітка Петрівна, Петрівна), – 
але ж серед інтелігенції його не так докладно 
притримуються ” [7, с.1].  

Чи не найпоширенішим, за нашими спосте-
реженнями, випадком використання в сучасно-
му мовленні самостійного по батькові є вжи-
вання його в неофіційному спілкуванні при на-
зиванні і звертанні до осіб старшого, похилого 
віку колегами по роботі, які є вищими за суспі-
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льним (посадовим) статусом: у шкільних коле-
ктивах так часто називають підсобних праців-
ників (прибиральниць, чергових, завгоспа то-
що), у колективах медичних працівників – ста-
рших віком, авторитетних, заслужених медич-
них сестер, санітарок тощо.  

Повне прізвище використовують в ролі но-
мінації адресата мовлення як в усному, так і в 
писемному мовленні в офіційному спілкуванні 
(переважно на “ви”) між особами, рівними за 
статусом та віком, і в напрямку старший, ви-
щий статусом → молодший, нижчий статусом. 
Особливо активно звертання на прізвище вико-
ристовують, наприклад, у таких специфічних 
комунікативних проявах, якими є перевірка 
присутності, перекличка тощо: І знову біг нача-
льник етапу й спинявся біля середнього вагона, 
задерши голову: - Многогрішний (І. Багряний). 
На прізвище називають учнів учителі: Рень і 
Завгородній! Вийдіть з класу! Скоро ви корову 
на урок приведете (В. Нестайко). Автономне 
прізвище фіксуємо також у художніх текстах, 
що містять звертання до іноземців: Бальзаку, за-
здри: ось вона, сутана, і тиша, і самотність, і пі-
тьма! (В.Стус). На прізвище також називають 
особу, маючи на меті вирізнити її з-поміж ін-
ших слухачів з однаковими іменами. Ми засві-
дчили використання номінацій такого типу на-
віть поміж малими дітьми. Двоюрідних братів, 
які мають одне ім’я і часто граються разом, рі-
дні, а за ними родичі і знайомі, для розрізнення 
почали називати на прізвище. Цікаво, що через 
деякий час таку ж форму називання перейняли 
й хлопчаки і використовують її при звертанні 
одне до одного, хоча реальних передумов тако-
го вживання у цьому випадку немає (при звер-
танні одного Василька до іншого Василька від-
падає потреба диференціації за допомогою прі-
звища).  

Зрідка при усному неофіційному спілкуванні 
на “ти” (і ще рідше на “ви”) осіб, рівних за ста-
тусом чи віком, українці вдаються до викорис-
тання суфіксованих прізвищ: Доброго дня, Вов-
чику!, де Вовчик − утворення від прізвища 
Вовк. Спілкування в такому разі повинно бути 
безпосереднім, щоб не виникало двозначнос-
тей, бо можливим є й прізвище Вовчик. Фіксу-
ємо в літературі і використання скорочених ва-
ріантів прізвищ відомих осіб, наприклад: Чи 
ворога впізнав ти, Хмелю? [Хмельницький. – 
М.С.] (Д. Павличко). 

Близькими до прізвищ є також прибрані 
особами найменування, передусім псевдоніми, 
використовувані в офіційному (з відтінком 

урочистості) спілкуванні на “ви”, рідше “ти” 
(звичайно, не при безпосередньому контакті і 
переважно в писемній формі). До цієї групи 
віднесемо також перифрастичні назви відомих 
осіб, що усталилися в суспільстві як їх власні 
назви, типу Кобзар, Великий Кобзар (Тарас 
Шевченко), Каменяр (Іван Франко), Буковинсь-
кий Соловій (Юрій Федькович) і т. ін. Характе-
рним для їх використання в ролі номінації ад-
ресата мовлення є практично повна неможли-
вість мовленнєвого контакту з адресатом (такі 
назви непересічних особистостей звичайно 
з’являються або закріплюються суспільною 
традицією аж після їх смерті): Ми чуємо тебе, 
Кобзарю, крізь століття, І голос твій нам ду-
шу окриля (В. Симоненко); Кобзарю, знаєш, не-
легка епоха оцей двадцятий невгомонний вік 
(Л. Костенко). Вказані чинники зумовлюють 
риторичність, часто піднесений характер таких 
форм апеляції і роблять можливим їх викорис-
тання при символічному спілкуванні на “ти”. 

Специфічними власними назвами є прізви-
ська, серед яких варто розрізняти прізвиська, 
утворені від власної назви (імені, прізвища осо-
би), що звичайно не містять у своїй семантич-
ній структурі оцінних та характеризувальних 
сем і функціонують (частіше на селі) як дуже 
зручна форма неофіційного називання особи, 
переважно жіночої статі, і звертання до неї: Ві-
нчую вас, Семенишко, щестєм, здоровлєм на 
многа літ! – проговорює утомлений дяк 
(М. Черемшина); Сказали ви, Ящихо, нездоречі. 
Даремно ви убовкнулися в річ (Л. Костенко), та прі-
звиська, які особа отримує (переважно в дитя-
чому та молодому віці) за певними своїми зов-
нішніми чи внутрішніми характеристиками. У 
цьому випадку семантика прізвиська містить і 
оцінно-характеризувальні компоненти, які в 
певних комунікативних ситуаціях можуть ви-
ступати на передній план і таким чином позна-
чати зміну комунікативного спрямування конк-
ретного висловлення. Характерно, що такі прі-
звиська часто закріплюються в певних колекти-
вах настільки, що повністю витісняють усі інші 
можливі форми найменування особи та звер-
тання до неї і можуть бути використані мовця-
ми і після досягнення ними дорослого віку. 

Необхідно зазначити, що різні за природою і 
функціонуванням прізвиська по-різному “пово-
дитимуть” себе у зверненому мовленні. Так, 
наші спостереження за українським фактичним 
матеріал підтверджують тезу уже згадуваного 
В. Супруна про  те, що “як вокативи” виступа-
ють тільки такі антропоніми цього типу, які 
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“адресат приймає”, натомість так звані “прізви-
ська позаочі” використовують дуже рідко лише 
в афектованому мовленні [12]. 

Близькими до вище охарактеризованих є 
утворення прізвиськового типу, які звуть псев-
дами. Зразком масового творення та активного 
використання псевд мовцями-українцями є дія-
льність підпільних патріотичних національно-
визвольних організацій, передусім ОУН та 
УПА. Вимоги конспірації потребували повного 
обмеження у використанні справжніх імен уча-
сників цих формувань (порушення загрожувало 
життю окремої особи, існуванню цілої органі-
зації, її структурного підрозділу і за нього су-
воро карали). На відміну від охарактеризованих 
раніше груп прізвиськ, псевда мали універсаль-
ніші прагматичні характеристики: їх викорис-
товували як в неофіційному, так і в офіційному 
спілкування як на “ти”, так і на “ви”, і навіть на 
“він”, “вони” (тобто при так званому ”вінканні” 
та ”вониканні”) у писемній та усній формах мо-
вленнєвих контактів. 

Варто також наголосити й на тому, що саме 
у прізвиськах та псевдах, щомиті утворюваних 
у процесі комунікації, чи не найактивніше (а 
водночас і найнесподіваніше) виявляються пер-
соніфікаційні резерви мови та персоніфікаційні 
можливості мовокористувачів.  

Поруч з автономно вжитими власними на-
звами у мовленні можливе й використання їх 
різних поєднань. Можливими є комбінації: ім’я 
+ по батькові; ім’я + прізвище; ім’я + по бать-
кові + прізвище; ім’я + прізвисько. 

Найчастіше в сучасному українському мов-
ленні використовують поєднання першого типу 
ім’я + по батькові: при офіційному та неофі-
ційному спілкуванні на “ви” (рідше на “ти”) 
дорослих (крім рідних, закоханих тощо) осіб у 
всіх напрямках: А я лечу, лечу, лечу! – Григорій 
Савич! – тихо шепочу (Л. Костенко). На сучасний 
український мововжиток поширюється поло-
ження В. Супруна, висловлене ним стосовно 
російських антропонімів: “Наявність націона-
льно забарвленої вокативної моделі ім’я + по 
батькові в російській мові є причиною низької 
частоти використання формули пан+прізвище” 
[11], хоча в українській мові частота вживання 
номінацій цього типу є вищою, ніж у російсь-
кій. Такі найменування особи активно поширю-
ються (чи відновлюються) в Україні з середини 80-х 
років ХХ століття. 
 Поєднання ім’я + прізвище властиве для 

офіційного (переважно не безпосереднього) пи-
семного й усного спілкування. Досить часто та-

ке поєднання трапляється при звертанні учите-
ля до учня, викладача до студента, особливо 
тоді, коли в колективі можливих адресатів мов-
лення є особи з однаковими іменами або навіть 
з однаковими прізвищами.  

Певні усталені в суспільстві обмеження має 
й поєднання власного найменування особи з 
етикетними формулами її номінації. Так, для 
сучасного українського мовлення вважається 
недоречним поєднання лексеми пане (і това-
ришу) з іменем та по батькові (проте раніше 
воно було цілком прийнятним, про що свідчить 
адрес з нагоди ювілею С. Русової, створений в 
Українському педагогічному інституті в Празі, 
який починається словосполученням Шановна 
пані Софіє Хведорівно!); звичним, таким, що 
рекомендується узусом є, навпаки, поєднання 
типу пане + ім’я. Зауважимо, що відійшла в 
минуле аналогічна конструкція товариш (то-
варишу) + ім’я), яка активно використовувалася 
як спосіб ”партійного” найменування адресата 
мовлення, про що свідчить такий контекст: З 
другої кімнати чути: −Товаришу Гордієнко. 
Він підводиться й резонно підкреслює: −У нас 
прізвище одкидається… Кажіть просто: то-
варишу Йосипе (М.Хвильовий). 

Достатньо ввічливим при офіційному спіл-
куванні вважають поєднання прізвища з зага-
льним іменником-етикетною формою звертан-
ня: пане (товаришу, добродію, громадянине) + 
прізвище. 

 Певна специфіка відзначає і формально-
граматичне вираження антропонімів у функці-
ональній сфері апеляції: чинний український 
правопис виявляє значно більшу поблажливість 
стосовно їх використання із спеціальними фле-
ксіями кличного відмінка. Так, ”у звертаннях, що 
складаються з двох власних назв – імені та по ба-
тькові, обидва слова мають закінчення тільки кли-
чного відмінка: Володимире Хомичу, Маріє Василі-
вно [12, с. 74]. Якщо номінація адресата мовлення 
складається із загальної назви та імені, ”форму 
кличного відмінка набуває як загальна назва, так і 
власне ім’я” [12, с. 74]. Правопис допускає відсут-
ність вокативного закінчення в номінації адресата 
мовлення, яка складається з двох загальних назв, 
типу добродію бригадире і добродію бригадир [12, 
с. 74]. І лише в назвах співрозмовника, до якого 
звертаємося, що складаються з загальної назви та 
прізвища, правопис категорично стверджує, що 
”форму кличного відмінка має тільки загальна на-
зва, а прізвище завжди виступає у формі називного 
відмінка” [12, с. 74]. Названі настанови відбито в 
художніх текстах, наприклад: Пробачте їм, пане 
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Гамсун. Вас надто любили люди, А ви їх так ошу-
кали, вони не зможуть простить (Л. Костенко). 
Варто зауважити, що у випадку утворення складе-
ної номінації адресата мовлення з українським прі-
звищем чоловічого роду, що закінчується на при-
голосний звук, дуже часто фіксуємо форми клич-
ного відмінка зі специфічним закінченням: – Пане 
Пушкарю, полковнику полтавський, а добродію 
наш! Що вам сказати? Спасибі людям за тишу 
(Л. Костенко). 

Думаємо, що дальший розвиток та розши-
рення сфер функціонування української мови 
стосовно цього фрагмента її будови виявляти-
меться у розширенні чи поверненні практики 
застосування форм вокатива спочатку стосовно 
прізвищ, утворених шляхом персоніфікації 
українських загальних назв, а вже далі поши-
рюватиметься на інші структурно-семантичні 
групи прізвищ (причому легше і простіше су-
часним українцям творити форми кличного 
відмінка від тих прізвищ, кінцева частина не 
передбачає чергування приголосних). 

Поряд з ужитими у прямому значенні ан-
тропонімами у зверненому мовленні доволі ак-
тивно можуть бути використані й інші оніми, 
що називають персоніфікованих істот. Переду-
сім маємо на оці активне застосування україн-
цями теонімів:  Боже, не літості – лютості, 
Боже, не ласки, а мсти (В. Стус); І так по крихті, 
крихті Україна – іде з тобою, Боже мій. Куди?! 
(Л. Костенко); Святий Валентине, ти мить зупи-
ни, допоки вона ще не канула в Леті (М. Лазарук); 
імен героїв міфів та легенд: Тут берегів амфітеат-
ри, і море міниться од барв. О Прометею! Вар-
то?! – Варто! – так він сказав мені з-за хмар 
(Л. Костенко); давня традиція нашої міфології, фо-
льклору та літератури − персоніфікація тварин у 
казках, міфах та байках. 

Винятково активно персоніфікують українці 
й численні об’єкти навколишнього світу, на-
звані онімами різних типів: Красо моя! 
Вкраїночко моя! Ну що мені  робити – я не знаю!; 
Гуцульщино! Твій вік як чорний сонях, цвіте пе-
чально в днях твоїх німих…; Тремти, Туреччино! 
Він вирушив до тебе, Свою труну розбивши 
опівночі…(М. Вінграновський); Сивий Львове! 

Столице моєї мрії, епіцентре моїх радощів й надій, 
Вибухає душа, я тебе розумію, Але, Львове, хоч 
трішки мене зрозумій (В. Симоненко); Годуйте ко-
ней! Шлях їм далеченький. Пильнуйте славу полко-
вих знамен. Полтаво! Засвіт встануть козаченьки. 
Ти припадеш їм знову до стремен; І я гукаю: - Су-
ви-де!.. - .. ви де? – Ви де?.. Ви де?.. – відгукується 
Сувид (село. – М.С.) (Л. Костенко); Скажи мені, 
Дніпре, в якому стражданні, Із серця якого наро-
джений ти? (М. Вінграновський) тощо. Функціо-
нування названих персоніфікованих наймену-
вань у зверненій мові підлягає під описані вище 
закономірності використання українцями ан-
тропонімів. Для прикладу наведемо, зокрема, 
доволі поширені випадки використання топо-
німів з суфіксами (передусім демінутивними): 
А дні ідуть. Удавнилась облога. Вже навіть звикли. 
Йдеться до різдва. З усіх боків одрізана дорога, 
−Полтавонько, ти все-таки жива!? 
(Л. Костенко); узагальнювальне апеляційне ви-
користання назви держави у формі множини: 
Тремтіть, туреччини! Поети – не кроти. Поета 
очі – це вітчизни очі (М. Вінграновський). 

При порівнянні репрезентаційних та апеля-
ційних мікроконтекстів з антропонімами впадає 
в око більша й розгалуженіша з погляду лекси-
ко-семантичного та морфологічного різнома-
ніття наповненість складених номінацій саме 
адресата мовлення: Благословенна будь, моя не-
займана дівице Десно, що, згадуючи тебе вже 
много літ, я завжди добрішав, почував себе неви-
черпно багатим і щедрим (О. Довженко); Прости 
мені, недільний мій Хрещатик... (В. Стус). 

Як бачимо, онімія доволі активно та різнобі-
чно представлена в апеляційних мікроконтекс-
тах сучасної української мови, причому специ-
фічні риси такого представлення виявляються 
як на лексико-семантичному, так і на формаль-
но-граматичному рівнях.  

Наведені факти, спостереження та узагаль-
нення, вважаємо,  стимулюватимуть подальші 
наукові пошуки у вказаній царині. Перспектив-
ними також вважаємо студії над особливостями 
виявлення онімів у зверненому мовленні, що 
представляє різні стилі та жанри української 
мови. 
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Marian Skab  
ONYMS IN THE FYNCTIONAL SPHERE OF APPELLATION 

The article deals with the peculiarities of the functioning of different types of Ukrainian onyms in the addressed 
speech; the peculiarities of the appellation use of antroponyms of different types from the point of view of their lexi-
cal-semantic parameters, formal grammatical expression and lingual pragmatic purpose. 

Key words: onyms, antroponyms, functional sphere of appellation.  
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕРМИНОГРАФИЮ ПОЭТОНИМОЛОГИИ  
Развитие наук сопровождается процессом 

все большей их дифференциации, выделения 
внутри них отдельных отраслей и направлений, 
что неизменно влечет за собой переоценку и 
пересмотр существующих теоретических по-
ложений, методов исследования и терминоло-
гии как неотъемлемой части метаязыка науки. 

Поэтонимология (поэтическая ономастика, 
поэтика онима) существует уже более полуве-
ка, но «статус» раздела ономастики она офици-
ально получила лишь около 20 лет назад во 
втором переработанном и дополненном изда-
нии Словаря русской ономастической термино-
логии Н.В. Подольской [17]. Многочисленные 
научные работы по поэтике собственных имен 
В.М. Михайлова, Ю.А. Карпенко, Е.С. Отина, 
О.И. Фоняковой, Э.Б. Магазаника, Л.И. Коло-
коловой, В.М. Калинкина и др. [см. 6, с. 4-19] 
способствовали становлению поэтонимологии, 
так что в настоящее время «она может и долж-
на считаться самостоятельной научной дисци-
плиной, поскольку обладает всеми необходи-
мыми для этого признаками» [6, с. 370]. Перво-
начальные теоретические обоснования ее воз-
никновения и становления изложены в работах 
представителя Донецкой филологической шко-
лы проф. В.М. Калинкина [см. 5; 6 и др.]. 

Поэтонимология, занимаясь изучением имен 
собственных в литературных произведениях, 
неизменно опирается на общую ономастику и 
лингвистическую поэтику с их теорией, мето-
дами исследования материала и терминологи-
ческим фундаментом. И все же объект исследо-
вания поэтики онима весьма специфичен, по-
этому явно ощущается необходимость в пере-
смотре существующей научной базы с целью 
выработки собственного метаязыка [6, с. 17]. 

Настоящая терминосистема для обозначения 
реальных объектов не может в полном объеме 
быть перенесена на поэтонимы, средой «обита-
ния» которых является художественный текст, 
т.е. виртуальная реальность. Постулат специ-
фики значения поэтонима гласит, что он «нико-
гда не именует реальный объект; специфич-
ность его значения проявляется в «фиктивно-
сти» (точнее, в воспроизведенности авторским 
сознанием) даже реально существующих пред-

метов» [6, с. 122]. Таким образом, свою задачу 
мы видим в том, чтобы предложить принципы 
терминографии поэтонимологии, основываясь 
на исследовании терминологического словаря, 
работ по поэтической ономастике и имеющихся 
общенаучных традиций терминотворчества. 
Мы не беремся целиком охватить проблему 
разработки так называемого «терминологиче-
ского ключа» [21, с. 187] поэтонимологии 
вследствие невозможности подробного осве-
щения всех необходимых вопросов в рамках 
одной работы. Материалом для исследования 
послужили родовидовые термины. 

В начале работы следует ввести некоторые 
понятия, которые будут использованы в иссле-
довании. Под термином мы понимаем «слово 
или словосочетание специального (научного, 
технического и т.п.) языка, создаваемое (при-
нимаемое, заимствуемое и т.п.) для точного 
выражения специальных понятий и обозначе-
ния специальных предметов» [1, с. 474]. Любой 
термин имеет план содержания и план выраже-
ния с преобладающей важностью первого как 
носителя научного знания, поэтому возникно-
вение термина не стихийно, а обусловлено раз-
витием системы определенной науки, понятия 
которой необходимо точно обозначить. Терми-
ноэлементы – это «значащие части терминов, 
обусловленные признаками выражаемого тер-
мином понятия» [22, с. 38]. «Совокупность 
терминов данной отрасли производства, дея-
тельности, знания, образующая особый сектор 
(пласт) лексики, наиболее легко поддающейся 
сознательному регулированию и упорядоче-
нию» [1, с. 474], называется терминологией. 
Для упорядочения терминологии необходима 
ее унификация, под которой имеется в виду 
«сложная и многоаспектная работа по приведе-
нию отраслевой терминологии по возможности 
в систему на всех необходимых уровнях (со-
держательном, логическом и лингвистическом). 
При этом лингвистическая унификация терми-
нологии (курсив наш. – О.С.) предполагает 
прежде всего приведение различных и многих 
видов и средств создания терминов к «рацио-
нальному минимуму» специализированных 
способов и моделей, которые бы отвечали не-



354 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 

обходимому требованию служить средством 
моносемичного выражения с п е ц и -
а л ь н о г о  понятия» [2, с. 9]. Таким об-
разом, подвергаясь упорядочению через лин-
гвистическую унификацию, терминология дан-
ной науки превращается в ее терминосистему. 
Под терминографией имеется в виду лексико-
графическая организация терминосистемы дан-
ной науки. 

Наука о собственных именах в художест-
венной литературе в данный момент находится 
на такой стадии развития, когда более чем по-
лувековой опыт исследования особенностей 
функционирования онимов в литературных 
произведениях начинает находить научное 
обобщение и обоснование в теоретических ра-
ботах, посвященных поэтонимологии [см. 5; 6]. 
Поэтическая ономастика долгое время сущест-
вовала как сапожник без сапог –– то почти бе-
зымянной, то скрывающейся под множеством 
похожих именований [7, с. 152]. Чаще всего 
наука обозначалась с помощью словосочета-
ния, путем прибавления к термину ономастика 
подходящего определения, базировавшегося на 
подходе исследователя к изучению собствен-
ных имен в художественном тексте. Чисто лин-
гвистический подход предполагал рассмотре-
ние онимов в рамках стилистики, откуда и воз-
никло именование стилистическая ономасти-
ка, например в работах К.Б. Зайцевой, 
В.П. Григорьева, Л.И. Колоколовой, Р.У. Таич 
[9, с. 178, 177, 180, 186]). Исследователи, отда-
вавшие предпочтение изучению собственных 
имен исключительно в пределах художествен-
ной литературы, называли ономастику лите-
ратурной (М.В. Карпенко [10], Л.М. Щетинин 
[25]). Позднее в работах Л.И. Колоколовой [11], 
В.Н. Михайлова [16] используется словосоче-
тание литературно-художественная онома-
стика. С.И. Зинин, Л.И. Ройзензон и 
Э.Б. Магазаник во многих статьях говорят о по-
этической ономастике [9, с. 178, 180-181]). 
Термин поэтическая ономастика зафиксиро-
ван в Словаре русской ономастической терми-
нологии Н.В. Подольской [17, с. 96] и в пятом 
томе Краткой литературной энциклопедии в 
словарной статье под редакцией 
Э.Б. Магазаника [15, с. 441]. В монографии 
Э.Б. Магазаник предлагает рассматривать ху-
дожественные имена комплексно, в рамках и 
лингвистического (ономастилистика), и литера-
туроведческого (ономапоэтика) подходов [14]. 

Множественные варианты названия науки 
об именах в художественной литературе пред-

ставляют собой описательные словосочетания. 
«Удлиненные термины-словосочетания кото-
рые нередко по существу являются дефини-
циями понятий, часто свидетельствуют о том, 
что фактически еще не найден подходящий 
термин» [2, с. 13], - справедливо замечает 
В.П. Даниленко. Сходную мысль высказывает 
Н.В. Подольская, добавляя, что научное поня-
тие терминируется всегда сознательно, а не 
стихийно [17, с. 11]. А.В. Суперанская также 
утверждает, что «форма на ранних этапах его 
[термина] создания может быть нечеткой, неус-
тоявшейся, нуждающейся в уточнении» [21, с. 
83]. Для именования научной дисциплины, об-
разовавшейся на стыке нескольких наук, требо-
вался такой термин, который бы комплексно 
описывал ее суть. Наиболее удачным, на наш 
взгляд, оказался термин поэтонимология, пред-
ложенный В.М. Калинкиным. Этот термин лин-
гвистически системен, т.к. образован с помо-
щью продуктивной модели на -логия, традици-
онно использующейся для именования наук. 
Более того, в состав термина входит ключевое 
понятие дисциплины, поэтоним, зафиксиро-
ванное в последнем издании Словаря русской 
ономастической терминологии Н.В. Подоль-
ской. 

Существование множества различных име-
нований, под которыми «скрывалась» поэтиче-
ская ономастика, повлияло и на названия раз-
рядов поэтических имен, которые, в соответст-
вии со взглядами исследователя, приобретали 
схожие определения (напр. литературно-
художественный антропоним). Появление но-
вого названия науки – поэтонимология – и вы-
яснение словообразовательных потенций тер-
миноэлемента -поэтоним позволит, на наш 
взгляд, пересмотреть и унифицировать родови-
довые термины, привести их к единому способу 
образования, характерному для любой упоря-
доченной терминосистемы. 

Н.В. Юшманов справедливо заметил, что 
«зная термин, знаешь место в системе; зная ме-
сто в системе, знаешь термин» [18, с. 125; см. 
также 20, с. 121]. Ономастическая терминоло-
гия сама по себе системна и системность ее, 
прежде всего, обеспечивается единством исто-
рически сложившейся словообразовательной 
модели на -оним. На ее основе в Словаре 
Н.В. Подольской схематично отражена онома-
стическая картина мира в родовидовой иерар-
хии понятий [17, с. 14-16].  

А.А. Реформатский пишет: «Чтобы быть хо-
рошим членом терминологии, термин должен 
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быть удобным для образования производных 
терминов, создающих рациональную и осмыс-
ленную семью терминов» [18, с. 118]. На наш 
взгляд, термин поэтоним может обеспечить 
целостность новой терминосистемы, задавая 
единую словообразовательную модель в родо-
видовых обозначениях объектов. Ключевой 
элемент поэтонимологии – поэтоним – в каче-
стве терминоэлемента уже входит в название 
науки, т.е. потенциально может взять на себя 
функции словообразовательного «стержня» в 
создании собственной иерархии понятий. В ра-
бочую терминообразующую модель на -
поэтоним весьма удачно вписываются почти 
все именования земного и космического про-
странства а также идеонимы (при условии ис-
ключения из списка термина поэтоним) и 
прагматонимы [17, с. 14-16]. Таким образом, 
антропониму в образной системе языка в языке 
художественной литературы соответствует ан-
тропоэтоним, топониму – топоэтоним, мифо-
ниму – мифопоэтоним, зоониму – зоопоэто-
ним и т.п. 

Причем следует заметить, что термин по-
этоним несмотря на то, что включает два эле-
мента, выражает единое научное понятие и в 
составе новообразований выступает цельным 
терминоэлементом. Это заключение очевидно 
вытекает из результатов компонентного анали-
за семантики терминов на -поэтоним. 

Н.В. Подольская говорит об определенности 
структуры и значения двуосновных терминов 
на -оним, выделяя два случая взаимозависимо-
сти компонентов: 1) происхождение имени из 
той или иной категории онимов – принадлеж-
ность имени к данной категории онимов; 2) вид 
– род [17, с. 12]. Исходя из этой четкой фикса-
ции основ, термин антропоэтоним, предполо-
жительно включающий три терминоэлемента, 
имел бы одно из следующих толкований: 1) по-
этоним, возникший из антропонима1; 2) антро-
поэтоним является видовым понятием по от-
ношению к антропониму. 

Первое толкование, казалось бы, вполне ло-
гично: сначала был «исторический» Наполеон 
или Вольтер, а затем появились их «художест-
венные» отражения, например в романе «Война 
и мир» Л.Н. Толстого и стихотворениях 
А.С. Пушкина. Нелогичность появляется, одна-
ко, в связи в вымышленными именами в худо-
жественной литературе: они не имеют истори-
                                                 
1 Мы следуем «формуле» объяснения Н.В. Подольской, 
которая трактует, например, термин гидроойконим как 
«ойконим, возникший из гидронима» [17, с. 12]. 

ческого прототипа. А.В. Суперанская утвер-
ждает, что имена в художественных произведе-
ниях «обычно подстраиваются к тем же слово-
образовательным рядам, что и соответствую-
щие им типы реалионимов. Однако их денота-
тивная соотнесенность несколько иная; они 
входят в иные ономастические системы и жи-
вут другой жизнью по сравнению с реалиони-
мами» [22, с. 22]. Таким образом, даже если ге-
рои Н.В. Гоголя (напр. Коробочка, Держимор-
да или Акакий Акакиевич) выдуманы, это вовсе 
не означает, что они не имеют права жить в ху-
дожественном мире, существующем парал-
лельно реальному. Более того, термин поэто-
ним в поэтонимологии, наряду с термином 
оним в ономастике, является базовым и обозна-
чает любой класс именуемых объектов, в том 
числе и антропоэтоним. 

Второе толкование также несостоятельно. 
Н.В. Подольская указывает, что видовыми по-
нятиями  термина антропоним являются анд-
роним [17, с. 29], антропоним групповой, ан-
тропоним индивидуальный [17, с. 31-32], гине-
коним [17, с. 50], отчество [17, с. 102], патро-
ним [17, с. 104]., прозвание, прозвище [17, с. 
111], псевдоним [17, с. 113], фамилия [17, с. 
140]. Каждое из данных видовых понятий мо-
жет быть соотнесено с поэтонимологией, т.к. в 
художественных текстах существуют реали-
зующие их антропоэтонимы. Ни одно из объяс-
нений не является верным. На этом основании 
мы беремся утверждать, что -поэтоним – цель-
ный моделеобразующий2 компонент, опреде-
ляющий структурную мотивированность тер-
мина антропоэтоним. При формальном нали-
чии трех основ в нем только два смыслообра-
зующих центра. 

Еще более строгая фиксация местоположе-
ния и значения терминооснов наблюдается в 
терминах с четырьмя составляющими, или тре-
мя препозитивными терминоэлементами по от-
ношению к моделеобразующему компоненту -
оним: инициальный препозитивный термино-
элемент (ПТЭ) качественно определяет моти-
вирующий термин с двумя ПТЭ, ПТЭ в меди-
альной позиции характеризует мотивирующий 
термин с одним ПТЭ по происхождению или 
сфере функционирования [4, с. 10-11]. Исходя 
из этого, можно предположить, что термин 
                                                 
2 А.В. Суперанская различает в термине-композите моде-
леобразующие и моделезаполняющие терминоэлементы, 
Т.Л. Канделаки – категорийные и специфические, 
Д.С. Лотте использует в том же значении словосочетания 
определяющая часть и определяемая часть [21, с. 185]. 
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*мифоантропоэтоним, при наличии в нем че-
тырех терминоэлементов, будет иметь следую-
щее значение: поэтоним, функционирующий в 
сфере человеческой деятельности, имеющий 
мифологическое качество. 

Данное толкование совершенно не имеет ло-
гического смысла т.к. происходит «замещение» 
значения терминоэлементов (в первичном тер-
мине мифоантропоним основы мифо- и ан-
тропо- находятся в родовидовом соотношении 
[17, с. 12]). Если же интерпретировать четы-
рехосновный термин *мифоантропоэтоним, 
выделяя в нем три терминоэлемента (или смы-
словых центра), получим вышеупомянутую ро-
довидовую зависимость первых двух элементов 
с указанием в последнем на принадлежность 
термина к поэтонимологии. Терминоэлемент -
поэтоним в компонентном анализе семантики 
терминов демонстрирует цельность плана со-
держания, логическую нерасчленимость, при 
формальном наличии двух мотивирующих его 
терминооснов. 

Родовидовые термины на -поэтоним могут 
быть признаны «наиболее отвечающими сис-
темному принципу в терминологии» [21, с. 
204], а соответствующий моделеобразующий 
компонент, на равне с -оним в ономастике, 
вполне заслуживает определения «терминоло-
гический ключ» по отношению к родовидовым 
терминам поэтонимологии. Для подтверждения 
этого следует подвергнуть предполагаемые 
термины дополнительной проверке с точки 
зрения критериев оценки термина, обоснован-
ных в работах по общей терминологии 
А.А. Реформатского, В.П. Даниленко, А.В. Су-
перанской, Н.В. Подольской, Н.В. Васильевой, 
В.М. Лейчика и др. 

Одним из важнейших признаков термина 
является системность. А.А. Реформатский пи-
сал о том, что терминосистема должна отра-
жать систематику изучаемых вещей и явлений, 
опираясь на правильные родовидовые класси-
фикации терминируемого участка действитель-
ности [19, с. 189]. В построении собственной 
родовидовой иерархии понятий поэтонимоло-
гия может исходить из существующей онома-
стической картины мира [17, с. 14-16], учиты-
вая специфику художественной речи. 

Понятийная системность родовидовых тер-
минов на -поэтоним подкреплена языковой 
системностью, проявляющейся в словообразо-
вательной регулярности терминов для обозна-
чения аналогичных явлений и показе соподчи-
нения понятий доступными языковыми средст-

вами [21, с. 4]. Наличие моделеобразующего 
ключевого элемента позволяет не только «пе-
ревести» термины общей ономастики в терми-
носистему поэтонимологии, но и предоставляет 
возможность создания, при необходимости, 
других терминов с помощью новых моделеза-
полняющих терминоэлементов3. 

Применительно к любому термину принцип 
однозначности реализуется только в пределах 
его поля [21, с. 129], или терминологии, кото-
рая является его контекстом [19, с. 166]. Значи-
тельная часть ономастических терминов, по 
справедливому замечанию Н.В. Лопатина, уз-
коспециальны, «не используется за пределами 
чисто ономастических исследований» [13, с. 
150]. Являясь «отрастью отрасли», поэтонимо-
логия предполагает еще большую обособлен-
ность своей терминосистемы, однозначность 
входящих в нее элементов, устранение омони-
мов и синонимов с помощью единой модели 
образования родовидовых терминов. 

Термины на -поэтоним отвечают принципу 
интернациональности, т.к. состоят из греко-
латинских терминоэлементов, которые можно 
приспособить к внутренним законам любого 
языка [см. 18, с. 123]. Единый «источник» соз-
дания стабильно обеспечивает мотивирован-
ность терминов [см. 21, с. 107], способствует 
взаимопониманию представителей разных на-
ций. А.А. Реформатский говорит о том, что 
«античный терминологический фонд лишен 
всякой «национальной» окраски» [18, с. 124], 
поэтому созданные на его основе термины вне-
положены модальности, стилистике и экспрес-
сии. Наличие мотивации внутренней формы 
терминов на -поэтоним приводит к их незави-
симости от контекста. Так, Л.С. Фролова 
рассматривает сложные термины и терминоло-
гические словосочетания «как единицы с ла-
тентной предикацией – своеобразные сверну-
тые высказывания о базовом термине, а их со-
вокупность – как свернутый метатекст соответ-
ствующей тематики» [23, с. 14; см. также 18, с. 
115]. Точность и краткость терминов [см. 12; 
7, с. 131] тоже определяются мотивированно-
стью составляющих их терминоэлементов. 

Одним из важнейших критериев оценки 
термина является его внедренность. 
                                                 
3 Следует оговориться, что структура терминов на -
поэтоним не может быть распространена на все родови-
довые термины ввиду невозможности присоединения гре-
ческого терминоэлемента к русским терминам (например, 
прозвище, отчество). Возможна лишь замена -оним-
модели на -поэтоним-модель. 
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А.В. Суперанская пишет, что замены даже «ме-
нее удачных, но хорошо внедренных терминов 
более удачными, системно правильными, все-
гда сопряжены с ломкой устоявшейся системы 
и ненужным переучиванием» [21, с. 132]. На 
наш взгляд, поэтонимология и ее новая терми-
носистема не была бы исключением из этого 
правила, если бы на сегодняшний день сущест-
вовала уже сформированная единая система на-
званий понятий этой науки. 

Можно высказать уверенность, что модель 
на -поэтоним позволяет образовывать любые 
названия разрядов поэтических имен, однако 
сложность заключается в том, что не все тер-
мины одинаково удачны. Сочетание лингвиста 
и терминолога в одном лице обязывает учиты-
вать принцип эвфонии, требующий «устране-
ния излишней протяженности термина, а также 
скопления однородных звуков» [21, с. 211]. 
Так, термины антропоэтоним и топоэтоним 
образованы путем сложения моделеобразую-
щего терминоэлемента -поэтоним и моделеза-
полняющих компонентов антропо- и топо- с 
гаплологическим выпадением повторяющегося 
на их стыке слога -по-. Достаточно громоздким 
является термин ойкодомопоэтоним, создан-
ный в соответствии с предлагаемой моделью и 
нашедший применение в нескольких работах 
[24, с. 18]. Для уменьшения длины термина и 
устранения в нем избыточности информации 
можно предложить использование терминоэле-
мента домо- вместо ойкодомо-. Дело в том, что 
греческое слово δόµος, как и οικο-δοµή, имеет 
значение здание [3(1), с. 420; 3(2), с. 1156]. На 
этом основании данную замену вполне можно 
считать эквивалентной: ойкодомопоэтоним ни-

чего не теряет в семантике, преобразовавшись в 
*домопоэтоним. Спорным участком для тер-
минирования является мифологически-
религиозная сфера человеческой деятельности 
(Схема 5) [17, с. 16], требующая в этом отно-
шении отдельного исследования. 

Ввиду существования множества термино-
логических парадигм, мы предлагаем унифици-
ровать терминологию поэтической ономастики, 
используя словообразовательный потенциал 
терминоэлемента -поэтоним. Такие термины 
отвечают основным критериям, предъявляемым 
к единицам любого метаязыка (системность, 
мотивированность, однозначность, интерна-
циональность, точность, краткость и др.). Од-
нако следует заметить, что онимосфера языка 
богаче поэтонимосферы любого из произведе-
ний. Учитывая тенденцию к антропоцентрич-
ности и специфические свойства художествен-
ной речи, можно предположить, что не все раз-
ряды собственных имен используются или мо-
гут быть использованы в литературных произ-
ведениях. Из этого следует, что применять тер-
минообразующую модель на -поэтоним по от-
ношению к поэтонимологии нужно более огра-
ничено и избирательно. 

Несмотря на некоторые сложности, возни-
кающие при образовании однородных терми-
нов, мы разделяем мнение А.А. Реформатского 
о том, что «терминологию в любом языке мож-
но и должно упорядочивать, приводить в един-
ство синонимию, уточнять значения, унифици-
ровать форму терминов» [18, с. 124], а унифи-
кация любой терминологии это, прежде всего, 
«рациональная организация слова» [19, с. 183].  
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Oksana Snikhovska 
INTRODUCTION TO THE TERMINOGRAPHY OF POETONYMOLOGY 

The scientific demand for developing one’s own technical term system reflecting the specification of 
poetonymology is stated in the article. The possibility of choosing the key-term poetonym as a whole-
some term-building element is widely discussed. All technical terms constructed on the basis of the pro-
ductive word-building pattern are proved to correspond to the most of the demands to an ideal member of 
a well-structured terminology. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АНГЛІЙСЬКИХ ТА 
УКРАЇНСЬКИХ КРИПТОНІМІВ 

Питання атрибуції, або встановлення авто-
рства, знаходилось і знаходиться у полі зору 
науковців різних галузей. Особливо актуаль-
ною ця проблема є стосовно прихованих імен, 
зокрема криптонімів, як основної форми при-
ховування справжнього авторства. Вагомими є 
праці вітчизняних та зарубіжних авторів 
І.Масанова, Ю.Масанова, П.Беркова, О.Рефор-
матського, О.Суперанської, Г.Суслової, О.Даш-
кевича, О.Дея, В.Горпинича, Ю.Редька, І.Же-
лєзняк, М.Худаша, ЮКарпенка, В.Німчука, 
П.Чучки, А.Моріса, А.Тейлора, Е.Смітта, А.Ру-
ма та багатьох інших [5 – 29]. 

Відсутність спеціальних ґрунтовних дослі-
джень явища криптонімії у англійській та укра-
їнській мовах обумовлює актуальність та мету 
нашого дослідження. 

Метою цієї статті є порівняльний аналіз 
структурних форм криптонімів англійської та 
української мов. 

Зіставний аналіз англійських та українських 
криптонімів дозволяє виділити спільні для кри-
птонімії обох мов групи, утворені за основними 
структурними складовими: літерні криптоніми; 
криптоніми із неповних слів; криптоніми, утво-
рені із неповних слів та літер; криптоніми із 
неповних слів та слів; криптоніми із літер та 
слів; криптоніми із неповних слів, слів та літер. 
Відмінними між ними є наявність серед англій-
ських криптонімів таких, які утворені із слів та 
чисел, серед українських – таких, які подані у 
вигляді самостійного припису.  

Літерні криптоніми (криптоніми, утворені 
із однієї, двох, трьох, чотирьох, п’яти, шести, 
семи, восьми та дев’яти літер) в обох мовах є 
достатньо поширеною групою. Слід зазначити, 
що серед українських криптонімів вони пред-
ставлені більшою кількістю одиниць (40%) та 
структурних форм (67), у той час, як аналогічні 
криптоніми англійських авторів становлять 
34% від усієї вибірки та представлені у кількос-
ті 47 структурних форм. 

Спільними для обох мов є чотири структур-
них форми за зовнішнім виглядом криптоніма. 
До них належать криптоніми, представлені у 
вигляді великої літери, великої літери з крап-

кою, великої літери з кількома крапками, вели-
кої літери з рискою: S – Shaw, George Bernard 
[4, c. 540], S. – Swete, John [4, c. 564], Z… – Ad-
ams, Samuel [4, c. 179], D - – Defoe, Daniel [2, 
c. 387], Т – Трещаковський, Лев [1, с. 360], Н. – 
Кузьмінський, Олександр Станіславович [1, 
с. 260], А..... – Аркас, Микола Миколайович [1, 
с. 41], П- – Пономарьов, Степан Іванович [1, 
с. 291]. 

Специфічними для англійської мови є крип-
тоніми, які представлені у кількості 6 форм, до 
структури яких належать велика літера з при-
писом цифр, приписом „Mr” самостійно та з зі-
рочками, приписами „of”, „de”, „de la” та сло-
вами: Mr. T – Tureaud, Lawrence [2, c. 345], P. of 
Hawick – Fowler, William [4, c. 330], M. de 
Morza – Voltaire [2, c. 385], J. de la Salle – Hall, 
John [4, c. 358]. 

В українській мові зафіксовані також крип-
тоніми, утворені із малої літери, малої літери з 
одною та кількома крапками, великої літери з 
одною та кількома зірочками, великої літери з 
однією та двома рисками у різних комбінаціях, 
малої літери між рисками, малої і великої літер 
у дужках, великої літери з приписами „із” або 
„з” з літерами, словами та частинами слів, при-
писами „без”, „др.” або „д-р”, „де”. Всього ви-
явлено 15 структурних форм, які характерні 
тільки для українських криптонімів: в – Весо-
ловський, Ярослав Іванович [1, с. 79], а. – Вере-
тельник, Андрій [1, с. 41], ...п – Маковей, Осип 
Степанович [1, с. 291], М*** – Франко, Іван 
Якович [1, с. 232], -р- – Весоловський, Ярослав 
Іванович [1, с. 317], (Ш.) – Ших, Іван [1, с. 394], 
М. з Б. – Матрикула, Семен [1, с. 235], Н. з-над 
Сяну – Вахнянин, Анатоль (Наталь) Климович 
[1, с. 260], Л., д-р – Лавровський, Володимир [1, 
с. 214]. 

Для обох досліджуваних мов характерне 
утворення дволітерних криптонімів за подіб-
ною структурою. До спільних належать п’ять 
структурних форм: дві великі літери самостійно 
або з однією та кількома крапками, дві великі 
літери з рисками, дві великі літери з приписами 
„і”, або „and”, „&”:OS – Seaman, Owen [3, 
c. 258], E.A. – Adams, Samuel [4, c. 47], C-M- – 
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Macklin, Charles [4, c. 445], C. AND L. – Fielding, 
Henry [4, c. 24], АЧ – Назарук, Осип Тадейович 
[1, с. 49], Л.Г. – Глібов, Леонід Іванович [1, 
с. 214], М-К – Афанасьєв, Олександр Степано-
вич [1, с. 244], Р. і Н. – Николайчик, Федір Да-
нилович [1, с. 317]. 

Для англійської мови характерними є крип-
тоніми, утворені із двох великих літер з риска-
ми і приписом слів, двох великих літер з зіроч-
ками, двох великих літер з зірочками та припи-
сом „Sir”, двох великих літер з приписом „esq”, 
двох великих літер з приписом слів у дужках, 
двох великих літер з приписом частини слова, 
„and” та літери, двох великих літер з приписом 
„of” або „esq” та словом, двох  великих літер з 
приписом „esq” та літерою, двох  великих літер 
з приписом „of”, літерами та вставкою „esq”, 
двох великих літер з приписами „Frs”, „Dr”. 
Відповідно, для англійських криптонімів при-
таманні 12 специфічних структурних форм: 
*H.G. – Bates, Harry [4, c. 210], W. & D. – Denne, 
Samuel [4, c. 170], Sir H.M. – Mackworth, Sir 
Humphrey [4, c. 445], P.T., Esq. – Thicknesse, 
Philip [4, c. 124], W.D., Frs – Derham, William [4, 
c. 170].  

Специфічними для української мови є крип-
тоніми, структура яких включає: дві літери з 
рисками, дві літери з дужками, дві малі літери 
(з крапками або без), дві малі літери з однією 
або двома рисками або дужками, дві великі лі-
тери з зірочками, велика і мала літери само-
стійно та з крапками і рисками, дві великі літе-
ри з приписами „др.” або „д-р”, дві великі літе-
ри з крапками і приписами „із”, „з”, „з-під”, „в” 
та літерами, частинами слів чи словами, дві ве-
ликі літери з приписом малої літери або різних 
слів, частини слів та літери. Специфіка дволіте-
рних криптонімів української мови подана 21 
структурною формою: (О.М.) – Маковей, Осип 
Степанович [1, с. 276], П-Я- – Кониський, Оле-
ксандр Якович [1, с. 296], Д.М. з Б-н – Мекели-
та, Данило [1, с. 135], К.С., д-р – Сарницький, 
Клим [1, с. 186], О.О., др. – Огоновський, Оме-
лян Михайлович [1, с. 276], И.П. др. – Паньке-
вич, Іван Артемович [1, с. 168], Р. і Н. – Нико-
лайчик, Федір Данилович [1, с. 317]. 

Аналіз структури трилітерних криптонімів 
дав змогу виявити спільні і відмінні їх особли-
вості в обох мовах. Спільними є наявність в 
обох мовах трьох однакових структурних форм. 
До них належать криптоніми, які утворені із 
трьох великих літер самостійно, з крапкою піс-
ля кожної або з рискою: GBS – Shaw, George 
Bernard [3, c. 205], J.H.N. – Newman, John Henry 

[4, c. 475], AQ-C – Quiller-Couch, Arthur [3, 
c. 151], ТОД – Блажкевич, Іванна Омелянівна 
[1, с. 363], О.А.А. – Авдиковський, Орест Арсе-
нович [1, с. 272], К.-К., Г. – Коваленко, Григо-
рій Андрійович [1, с. 186]. 

Тільки для англійських криптонімів харак-
терне представлення їх у вигляді трьох форм: 
трьох літер з крапкою і комою, трьох літер з 
апострофом, трьох літер з апострофом і рис-
кою: J.C.; S. – Lawrence, Thomas Edward [4, c. 
421], D’AP – Power, D’Arcy [3, c. 187], D-D’B – 
Du Bois, Dorothea [4, c. 39]. 

Для криптонімів української мови специфі-
чними є такі, які утворені із: трьох великих лі-
тер з крапкою та з літерою „і” між ними, трьох 
великих літер з приписом „др.” або „д-р”, трьох 
великих літер з приписом „из”, „з” та слів або 
літер, трьох великих літер з приписом слів, 
двох великих і малої літери самостійно або з 
рискою, одної великої і двох малих літер (з 
крапкою або без) з однією чи кількома риска-
ми, трьох малих літер самостійно або з рисками 
чи крапками. Криптоніми, які належать тільки 
українським авторам, представлені у кількості 
14 структурних форм: вощ. – Щавинський, Во-
лодимир Осипович [1, с. 92], ъ...й...ъ – Арте-
мовський, Петро Петрович [1, с. 412], Й.ъ.а. – 
Врецьона, Григорій Захарович [1, с. 183], С.-ч., 
Л. – Старицька-Черняхівська, Людмила Ми-
хайлівна [1, с. 339], М.М.З. д-р – Заєць, Михай-
ло Михайлович [1, с. 238], К.С.О. з Ж. – Селе-
цький, Кирило О. [1, с. 188], К.Н.Г., селянин – 
Головка, Кирило Миколайович [1, с. 187]. 

Стосовно чотирилітерних криптонімів, то в 
обох мовах спільним є одна структурна форма 
– чотири великих літери з крапкою після кож-
ної: A.L.O.E. – Tucker, Charlotte Maria [2, c. 73], 
М.К.Р.С. – Коморошан, Михайло [1, с. 237]. 

Для англійських криптонімів специфічними 
є 5 форм, до структури яких належать чотири 
великі літери самостійно, з крапкою та рискою, 
комою, приписом „Rev”, „De” та словом: SVFG 
– Fitzgerald, Seymour Vesey [3, c.276], A.R.P.-M. 
– Galsworthy, John [4, c.3], G.G., P.P. – Cowper, 
William [4, c. 278], Rev. P.P., MA – Graves, Rich-
ard Ranke [4, c. 349],  

Специфіка українських криптонімів пред-
ставлена двома формами, які подані чотирма 
великими літерами з рискою або приписом „и”, 
„і”, „та”: І.М. і І.Ф. – Мандичевський, Іван Сте-
панович і Франко, Іван Якович [1, с. 175], 
Е.В.З.-З. – Звірозомб-Зубовський, Євген В. [1, 
с. 149]. 

Варіанти утворення криптонімів з п’яти лі-
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тер наявні тільки в англійській мові, які пред-
ставлені п’ятьма структурними формами: 
T.A.L.V.J. – Robinson, Therese Albertina Louise 
[4, c. 158], W.D., FRS – Derham, William [4, 
c. 297], a F. R. G. S. – Burton, Richard Francis [4, 
c. 53], Goliah Gahagan, Sometimes with Titles 
Major and H.E.I.C.S. – Tackeray, William Maker-
peace [4, c. 571], J.M. Esq., FRS – Montimer, John 
[4, c. 467]. 

При порівнянні структури шестилітерних 
криптонімів виявлено по одній формі, прита-
манній кожній окремій мові: A.G.O.T.U.C. – 
Manning, Owen [4, c. 3], Р.К.П. и К.А.П. – Про-
копович, Андрій Семенович [1, с. 317]. 

У семилітерних криптонімах спостерігається 
наявність однієї спільної форми, яка представ-
лена у вигляді семи літер з крапкою після кож-
ної: J.S.D.D.S.P.D. – Swift, Jonathan [4, c. 565], 
І.А.С.П.Н.М.У. – Петрушевич, Антон Степано-
вич [1, с. 172]. 

Одна структурна форма виявлена серед кри-
птонімів англійської мови, які складаються із 
восьми літер: D.J.S.D.D.S.P.D. – Swift, Jonathan 
[4, c. 564]. Восьмилітерні криптоніми в україн-
ській мові відсутні. 

Подібно до попередньої підгрупи, криптоні-
ми із дев’яти літер виявлені тільки в англійсь-
кій мові і представлені однією структурною 
формою: D.J.S.D.D.D.S.P.D. – Swift, Jonathan [4, 
c. 39]. 

Криптоніми, представлені у вигляді непов-
ного слова, є досить поширеною групою в 
українській мові, яка становить 10,2% від всієї 
вибірки і 134 форми, натомість в англійській 
мові їх кількість незначна – 0,6%, які представ-
лені у кількості 10 форм за структурним скла-
дом. 

Спільним для обох мов є чотири структури 
криптонімів: неповне слово-усічення з трьох 
літер з крапкою; неповне слово-конфікс з двох 
початкових та двох кінцевих літер через риску; 
неповне слово-конфікс з трьох початкових та 
двох кінцевих літер через риску; неповне сло-
во-синкопа з трьох частин з рисками між ними: 
App. – Appleby, Barry Ernest [2, c. 77], Xo-ho – 
Walpole, Horace [4, c. 176], Abd-ru-shin – Bern-
hardt, Jskar Ernest [2, c. 66], Coo-ee – Walker, 
William Sylvester [4, c. 592], Гр. – Коваленко, 
Григорій Олексійович [1, с. 115], Ів-ка – Кони-
ський, Олександр Якович [1, с. 242], Вас-ко – 
Ніковський, Андрій Васильович [1, с. 56], П-с-к 
– Антонович, Володимир Боніфатійович [1, с. 
299]. 

Вся спеціфіка криптонімів англійської мови, 

які складаються із неповного слова, представ-
лена однією формою – неповне слово-конфікс з 
початкової та кінцевої літер з приписами „Rev”і 
„Dr”: Rev. Dr. S_____t – Swift, Jonathan [4, 
c. 144]. 

Спектр українських криптонімів зазначе-
ної підгрупи дуже різноманітний і налічує 59 
різноманітних варіантів: неповне слово-
усічення з двох літер з крапкою або без; не-
повне слово-усічення з двох малих літер; не-
повне слово-усічення з двох літер з трьома 
крапками; неповне слово-усічення з двох лі-
тер з приписами „из”, „з” та літери чи слова; 
неповне слово-скорочення з двох літер; непо-
вне слово-скороченя з двох літер з рискою; 
неповне слово-скорочення у дужках з двох 
літер з рискою; неповне слово-скорочення з 
двох літер з кількома крапками; неповне сло-
во-конфікс з початкової та кінцевої літер че-
рез риску; неповне слово-конфікс з початко-
вої і кінцевої літер з крапками; неповне сло-
во-конфікс з двох малих літер з крапками між 
ними; неповне слово-конфікс з початкової та 
кінцевої літер з приписом слова: Ча – Чучка, 
Юлій [1, с. 389], во – Щавинський, Володи-
мир Осипович [1, с. 91], Кр... – Цар, Михайло 
[1, с. 191], Гр. из Ковалевки – Грабович, Я. [1, 
с. 116], ов – Пупирников, А. [1, с. 278], -ат – 
Щурат, Степан Васильович [1, с. 52], -ка) – 
Козланюк, Петро Степанович [1, с. 189], .йъ – 
Белей, Іван [1, с. 183], ...ій – Самійленко, Во-
лодимир Іванович [1, с. 178], ....ий – Самійле-
нко, Володимир Іванович [1, с. 169], -ч – Гех-
тер, Максим Григорович [1, с. 117], ...ъ – То-
білевич, Іван Карпович [1, с. 170], ...ъ – Леон-
тович, Богдан [1, с. 389], -о, селянин – Кова-
ленко, Микола [1, с. 193], тощо. 

Характерними особливостями криптоні-
мів, до структури яких належать два непов-
них слова, є те, що основна їх маса виявлена в 
українській криптонімії. 

Спільними для обох мов є одна форма, по-
дана двома неповними словами-усіченнями з 
трьох і двох літер з крапками: Cte Da … - Vol-
taire [2, c. 385], Ге-Те – Квасницький, Юхим 
Ол. [1, с. 112]. 

В англійській мові виялено форму крипто-
німа, до структури якого належить неповне 
слово-усічення з п’яти літер та неповне сло-
во-конфікс з початкової і двох кінцевих літер 
з приписом „de”: Chevr de M…re – Voltaire [2, 
c. 385]. 

Для криптонімів української мови прита-
манні різноманітні варіанти, (два неповних 
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слова в різних комбінаціях з використанням 
знаків (крапок, ком, рисок) та майже без ви-
користання приписів), які виявлені у кількос-
ті 71 структурної форми: Зе-Пе – Подушко, 
Зіновій [1, с. 159], Пе-Зе – Подушко, Зіновій 
[1, с. 295], ій-ій – Левицький, Євген [1, 
с. 178], Гл. Еф. – Глинський, Єфрем [1, 
с. 114], Ал. Андр – Андрієвський, Олексій 
Олександрович [1, с. 50], Гер. Ко. – Гераси-
менко, Кость Михайлович [1, с. 112], Вас. 
Лук. – Левицький, Володимир Лукич [1, 
с. 89], Амвр. Мтл. – Метлинський, Амвросій 
Лук’янович [1, с. 51], тощо. 

Криптоніми із трьох неповних слів знай-
шли своє відображення лише в англійській 
криптонімії: Ar. Cy. Dae. – Dutt, Romesh 
Chunder [4, c. 309]. Для криптонімів українсь-
кої мови утвореня із трьох неповних слів не 
притаманне.  

Криптоніми, основними структурними 
складовими яких є неповні слова та літери у 
різній кількості, у більшості належать україн-
ським авторам (19,7%) і предсталені у кілько-
сті 119 форм. У свою чергу, аналогічні крип-
тоніми, які належать англійським авторам, 
утворюють незначну групу (0,2%) і представ-
лені у кількості 5 форм. 

Спільних варіантів криптонімів із одного 
неповного слова у поєднанні із літерою в 
обох мовах не виявлено. 

Специфікою англійських криптонімів є на-
явність двох форм, відсутніх в українській 
мові. До таких належать криптоніми, утворені 
із великої літери з крапкою у поєднанні з не-
повним словом-конфіксом у вигляді початко-
вої та кінцевої літер через риску і навпаки: S. 
J ______ n – Johnson, Samuel [4, c. 144], 
M______y C – Chudleigh, Lade Mary [4, 
c. 262]. 

Усю сукупність українських криптонімів 
відображають 73 структурних форми. До за-
значеної підгрупи криптонімів належать такі, 
в яких обов’язково присутнє неповне слово в 
різних варіантах та одна літера з використан-
ням знаків та приписів: Єр., Г. – Павловсь-
кий, Мефодій Іванович [1, с. 154], Фр., І. – 
Франко, Іван Якович [1, с. 377], кв., І. – Квас-
ниця, Іван [1, с. 189], Ол..., О. – Кандиба, 
Олександр Іванович [1, с. 280], М. Др.. в Ж. – 
Драгоманов, Михайло Петрович [1, с. 235], 
Мак..., О. – Маковей, Осип Степанович [1, с. 
242], тощо. 

Підгрупа криптонімів із неповного слова 
та двох літер подається тільки 29 формами 

українських криптонімів. Неповне слово в та-
ких криптонімах представлене скороченнями, 
усіченнями, конфіксними варіантами, в яких 
відсутня середина слова, синкопою, в якій 
відсутні деякі частини слова з використанням 
знаків (крапок, рисок, ком) та двох літер: Гр. 
И.К. – Купчанко, Григорій Іванович [1, 
с. 116], Мир., К.П. – Мирославський, Костян-
тин Павлович [1, с. 243], К-а, Г.Ф. – Квітка, 
Григорій Федорович [1, с. 189], К-ій, А.Я. – 
Кониський, Олександр Якович [1, с. 191], Т-
ков, Н.А. – Третяков, Н.А. [1, с. 363], тощо. 

Утворення криптоніма із неповного слова 
та двох літер в англійській мові відсутнє. 

Криптоніми, до структури яких належать 
неповне слово та п’ять літер, відображені 
тільки в українській криптонімії однією фор-
мою: В.Л.П. и. Б.Оу. Л. – Левицький, Вене-
дикт [1, с. 84]. 

У підгрупі криптонімів із двох неповних 
слів та літери спільних структурних форм не 
виявлено. Проте в англійській мові вони 
представлені однією формою, яка не прита-
манна криптонімії української мови – непов-
не слово-усічення з трьох літер з комою; ве-
лика літера та неповне слово-конфікс з поча-
ткової і кінцевої літер: Dan D. F-e – Defoe, 
Daniel [2, c. 387]. 16 різноманітних форм цієї 
підгрупи утворюють українські криптоніми, 
до структури яких входять два неповних сло-
ва в різних комбінаціях та літера. У таких 
криптонімах використовуються знаки (риски, 
крапки) та зустрічається поодинокий випадок 
припису частини слова: Ж.-Ле. О-ій, свящ. – 
Желехівський, Юстин Васильович [1, с. 158], 
Авд. Ор. А. – Авдиковський, Орест Арсенович 
[1, с. 50], Голов., Кир. Н. – Головка, Кирило 
Миколайович [1, с. 115], Г-а, Кир. Н. – Голо-
вка, Кирило Миколайович [1, с. 112], С-о, 
Д. М...ь – Мордовець (Мордовцев), Данило 
Лукич [1, с. 337]. 

Криптоніми із неповних слів та слів, стру-
ктура яких включає неповні слова та слова у 
різній кількості та комбінаціях, спостеріга-
ються у більшості серед криптонімів україн-
ської мови (1,6%) 31 формою утворення. В 
англійській мові зазначені криптоніми (0,4%) 
представлені у кількості 6 форм: Ye. Petrov – 
Katayev, Yevgeny Petrovich [2, c. 288], Mr 
J_____s Plush – Thackeray, William Makepeace 
[4, c. 571], Ab-o’-th’ – Yate – Brierley, Benja-
min [2, c. 66], Ск., Хома – Синявський, Антон 
Степанович [1, с. 335], Ст....., Данило – Ста-
хура, Данило [1, с. 337], Гор..., Максим – Ко-
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ниський, Олександр Якович [1, с. 115], Навр., 
Василь – Навроцький, Володимир [1, с. 263], 
К-н, Микола – Михновський, Микола [1, 
с. 192], Б-ев, Сергій – Бердяєв, Сергій Олек-
сандрович [1, с. 62], Л...ч, Павло – Леонтович, 
Павло [1, с. 220], Д-нка, Остап – Дерев’янка, 
Остап [1, с. 137], К-ський, Андрій – Камінсь-
кий, Андрій [1, с. 195]. 

Криптоніми із неповного слова та двох 
слів, так само, як криптоніми із двох непов-
них слів та слова, знайшли своє відображення 
лише у криптонімії української мови: Г-ій, 
Владимир Федорович – Головацький, Воло-
димир Федорович [1, с. 113], Б-нський, Олек-
сандер Гр.-ч – Барвінський, Олександр Гри-
горович [1, с. 63], Ш-ва-Д-ва, Лідія – Шиш-
манова-Драгоманова, Лідія Михайлівна [1, 
с. 395]. 

Утворення криптонімів із неповних слів, 
слів та літер переважає в криптонімії англій-
ської мови, хоча в обох мовах вони представ-
лені незначною кількістю: криптоніми анг-
лійської мови – 0,2% у кількості 5 форм, 
української – 0,03%, у кількості 2 форм: 
S. Foote Jun. – Wrangham, Francis [4, c. 619], 
J. Cypress Jr. – Hawes, William Post , Ма... Іо-
анн І. – Малицький, Іван Іванович [1, с. 242], 
К...ъ, Стефан А. – Кушнір, Степан А. [1, 
с. 196]. 

Криптонімні форми, в структурі яких є, 
окрім неповного слова та слова, чотири або 
шість літер, знайшли своє відображення се-
ред криптонімів англійської мові поодиноки-
ми формами: Right Hon. L.M.W.M. – Montagu, 
Lady Mary Wortley [4, c. 87]. 

Потужною є група криптонімів, основними 
структурними складовими яких є слова та 
літери у різній кількості. Переважна біль-
шість криптонімів даної підгрупи належить 
англійським авторам (58,1%) і предсталена у 
кількості 71 форм. У свою чергу, аналогічні 
криптоніми, які належать українським авто-
рам, утворюють значно меншу групу (27,7%) 
і представлені у кількості 5 форм. 

Криптоніми, утворені із літери та слова 
або навпаки (з приписами або без), співвідно-
сяться вони у кількості 22 форм в англійській 
мові проти 3 форм в українській: C. Sylvester 
– Wood, Emma Caroline [4, c. 616], *Q. Patrick 
– Webb, Richard Wilson [4, c. 599], (H.) Gre-
ville – Hawkesworth, John [4, c. 368], W. Hunt-
ley Esq. – Prynne, William [4, c. 509], M. de 
Chambon – Voltaire [2, c. 385], Le P. Quesnel – 
Voltaire [2, c. 386], .....ъ, Василий – Козари-

щук, Василь М. [1, с. 412], Александер, Б. – 
Барвінський, Олександр Григорович [1, с. 54]. 

Утворення криптоніма із літери та двох 
слів притаманне тільки для англійської мови. 
Такі криптоніми наявні у кількості 14 крип-
тонімних форм: J. Brain-Wolkman – Williams, 
Joshua [4, c. 610], *M. Barnard Eldershaw – 
Barnard, Marjorie Faith [4, c. 208], J. Hector St 
John – De Crevecoeur, Michel G.J. [4, c. 293], N 
– Upon Trend – Defoe, Daniel [2, c. 388]. 

Аналогічно, тільки для англійської мови 
характерні криптоніми, утворені із літери та 
трьох слів, представлені трьома структурни-
ми формами, та – літери і чотирьох слів, 
представлені однією структурною формою: 
Sir G. Stan-Ching-Quot – Staunton, Sir George 
Thomas [4, c. 556]; Elinor M. Brent-Dyer – 
Dyer, Gladys Eleanor May [4, c. 309], R. Powel 
the Puppet-Show Man –  Burnet, Thomas [4, 
c. 246]. 

Криптоніми із двох слів та літери в крип-
тонімії обох мов не виявили ніяких спільних 
ознак. Проте криптоніми англійської мови мі-
стять 19 структурних форм, в той час, як 
українські криптоніми представлені однією 
формою: Dale, George E. – Asimov, Isaac [4, 
c. 39], John D. Carroll – Daly, Carroll John [4, 
c. 288], *Eleanor, G. Linne – Williams, Lambert 
F. [4, c. 610], Селян. А. Похмурий – Микитен-
ко, Іван Кіндратович [1, с. 189]. 

Для криптонімів обох мов, утворених із 
трьох літер та слова, притаманна одна спільна 
структурна форма – подача криптоніма відбу-
вається за допомогою слова та трьох великих 
літер з крапкою після кожної. Проте для кри-
птонімів англійської мови характерне утво-
рення криптонімів за допомогою чотирьох 
форм: W.N.P. Barbellion – Cummings, Bruce 
Frederich [2, c. 86], G.P.R. James Esq. – Thack-
eray, William Makepeace [4, c. 570].  

Тільки для англійської криптонімії прита-
манне утворення криптонімів із чотирьох лі-
тер та слова: E.D.E.N. Soutworth – Soutworth 
(Nevitte), Emma Dorothy Eliza [2, c. 335].  

Криптоніми із двох літер і двох слів також 
наявні тільки в англійській мові і представле-
ні чотирма структурними формами: Quiz, Ro-
land, JR. – Quittenton, Bertram [4, c. 137]; 
Queen, Ellery, JR  – Holding, James [4, c. 136], 
George Forrest Esq., MA – Wood, John George 
[4, c. 616]. 

Далі подаємо криптоніми із слів та чисел. 
Зазначена група (6,5%) поширена в криптоні-
мії англійської мови і представлена двома 
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підгрупами, які об’єднують 5 структурних 
форм. Підгрупи включають криптоніми, до 
складу яких входять криптоніми із одного або 
двох слів та римської цифри і криптоніми, до 
складу яких входять числа і слово: Urban VI –  
Prignano, Bartolomeo [2, c. 360], Benedict XIII 
– Orsini, Pietro Francesco Vincento Maria [2, 
c. 92], II Riccio – Briosco, Andrea [2, c. 307], 
Prince Far I – Williams, Michael [2, c. 297], 20 
– Bore – Tozer, Basil [4, c. 578], Private 19022 
– Manning, Frederic [3, c. 267]. 

Завершальними є криптоніми із приписів. 
Такий випадок є поодиноким і зустрічається 
тільки серед українських криптонімів. У цьо-
му випадку подача криптоніма здійснюється за 
допомогою елемента, який належить до при-
писів: Из М. – Свидницький, Анатолій Патри-
кійович [1, с.169]. 

У цілому вся сукупність англійських крип-
тонімів представлена у кількості 149 різнома-
нітних криптонімних форм. Криптоніми укра-
їнських авторів представлені більшим спект-
ром, який об’єднує 359 структурних форм.  

Рис. 1 
Порівняльний аналіз структурних форм ан-

глійської та української криптонімії 
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Англійські криптоніми Українські криптоніми

У подальших роботах планується розглянути 
принципи та мотиви творення криптонімії обох 
досліджуваних мов. 
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THE COMPARISON OF STRUCTURAL FORMS  
OF ENGLISH AND UKRAINIAN CRYPTONYMS 

This article deals with the problem of concealed names in English and Ukrainian language. The com-
parison of structural forms of English and Ukrainian cryptonyms has been made. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ СИТУАЦИИ, ФРАЗЫ, ИМЕНА 
 «Прецедент – это случай, имевший ранее 

место и служивший примером или оправдани-
ем для последующих случаев подобного рода» 
- так определяет это понятие «Словарь ино-
странных слов» (1955 г.). Последующие слова-
ри дают аналогичные, более сжатые определе-
ния. Но нигде нет определения понятия преце-
дентный, хотя беспрецедентный есть. 

 Прилагательное прецедентный появляется 
в лингвистике в конце ХХ века в работах 
Ю.Н.Караулова, Ю.А.Сорокина и переносится 
на имена собственные Д.Б.Гудковым, 
В.В.Красных, Е.Л.Березович, Г.Б.Мадиевой, 
причём не все понимают его одинаково. 
 Диссертация С.К.Павликовой (2005) посвя-

щена прецедентным высказываниям, но не пре-
цедентным именам. Она считает, что понятие 
прецедентный текст продолжает идеи 
А.А.Потебни о том, что в паремии (басни, по-
словицы) целью автора является формирование 
точки зрения на конкретный жизненный слу-
чай путём обобщения имевшей место реальной 
и передающей её речевой ситуации, которая 
хранится в сознании в виде системы представ-
лений. Прецедентное высказывание – это 
особая единица языкового сознания в лексико-
не индивида, который для себя обобщает жиз-
ненные и речевые ситуации с опорой на обще-
ственно значимые оценки (Павликова 2005: 8 - 
9).  
 С.К.Павликова (2005: 15) выделяет преце-

дентные ситуации и прецедентные высказыва-
ния. Среди последных много библеизмов 
(Ищите и обрящите), литературных цитат 
(Что будет говорить княгиня Марья Алексев-
на; А воз и ныне там; дети лейтенанта Шми-
та), фраз из фильмов (Ребята, давайте жить 
дружно). 
 К числу древнейших прецедентных ситуа-

ций можно отнести ожидание, пока утихнет 
буря, чтобы можно было пуститься в плаванье. 
Отсюда прецедентное высказывание: Ждать 
у моря погоды. В наши дни его можно услы-
шать в любых «сухопутных» условиях, напри-
мер, ждать, пока привезут на базу нужный Вам 
материал, пока улучшится настроение у на-
чальника или когда поправится человек к кото-

рому надо обратиться. 
 Возможны и прецедентные слова, напоми-

нающие об известных ситуациях, например, 
стрелочник в выражениях искать стрелочника 
или осудили стрелочника, когда за крупное 
преступление наказывают человека, (почти) к 
нему не причастного. 
 Слово пешка может стать прецедентным в 

выражениях пешка в чужой игре или он – про-
сто пешка о человеке, которым можно мани-
пулировать, т. е. прецедентными оказываются 
не прямые, а переносные значения слов. 
 Люди старшего поколения понимают, когда 

при перечислении каких-либо реалий в один 
ряд попадают пушки и масло. Это намёк на вы-
двинутый Гитлером в 30-е годы ХХ века при-
зыв: Пушки вместо масла!, когда он приори-
тетными считал военные расходы в ущерб за-
ботам о благосостоянии населения. Лицам 
младшего поколения подобные высказывания 
непонятны. Значит, прецедентные слова с тече-
нием времени меняются: прежние забываются, 
появляются новые. 
 Непонятно отнесение к прецедентной са-

кральной лексики разных конфессий в статье 
Е.В. Бобыревой (2006: 246): ангел, бог, богиня, 
папа; Иисус, Илья, Моисей, Николай Чудотво-
рец, Адам, Ева. 
 С.М.Толстая (2001: 120), анализируя имена 

южных славян, употребляет термин преце-
дентное имя в значении, близком к этимологи-
ческому. Это – имя, принадлежавшее кому-
либо из родственников новорождённого, либо 
лицу, имевшему высокий престиж в глазах со-
циума, призванное обеспечить патронаж этого 
лица над нарекаемым и передать ему соответ-
ствующие качества и судьбу, вопреки традици-
онному требованию избегать повторения имён 
в одной семье.  
 Во многих русских семьях принято давать 

девочке имя бабушки, а мальчику – имя деда. 
Но прецедентными такие имена не называют. 
 В 20-е – 30-е годы ХХ века многие в нашей 

стране называли девочек Розой или Кларой в 
честь предвестниц русской революции Розы 
Люксембург и Клары Цеткин, а мальчиков – 
Маратом или Робеспьером в память о фран-
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цузских революционерах. По-видимому, такие 
имена можно назвать прецедентными, потому 
что они напоминают об идейных предшествен-
никах, в честь которых нарекли ребёнка. В этот 
ряд попадает и имя великого корсиканца Напо-
леон, несмотря на то, что им звались многие 
другие люди, не имевшие ничего общего с На-
полеоном I Бонапартом, настолько образ по-
следнего затмевал для них всех остальных На-
полеонов. 
 Встаёт вопрос: что прецедентно – имя или 

образ?  
 По Е.С.Отину (2003: 59), имя Наполеон 

имеет, по крайней мере, пять интерлингваль-
ных (т.е. межъязыковых) созначений (коннота-
ций): 1. Выдающаяся личность; 2. Диктатор; 
3. Амбициозный человек; 4. Крупный полково-
дец; 5. Сумасшедший. Можно ещё добавить: 6. 
Человек небольшого роста. Очевидно, для лю-
дей, давших это имя своим детям, ведущими 
были первая и четвёртая коннотации. Значит, 
прецедентны созначения, сопутствующие обра-
зу той или иной личности, а не сама эта лич-
ность со всеми деталями его внешности или 
биографии. На базе созначений могут склады-
ваться новые значения слова Наполеон, и для 
отдельных людей или в разных ситуациях они 
могут быть разными: для кого-то он диктатор, 
для кого-то – безумец, но абсолютно однознач-
но - незаурядная личность. Все эти созначения 
абстрагируются от человека по имени Наполе-
он, но вводятся в речь через его имя.  
 Таким образом, прецедентность складыва-

ется на основе образа, который абстрагируется 
от человека, реального, живущего среди нас, 
жившего ранее или придуманного автором ка-
кого-либо произведения. Прецедентное имя – 
это имя такого человека. Его образ возникает в 
нашем представлении при упоминании его 
имени, даже если мы лично с ним не знакомы. 
Образ может быть весьма далёким от носителя 
имени. Но таким он предстаёт в общественном 
сознании. Чем лучше мы знаем того или иного 
человека, тем более целостным представляется 
его образ. Чем наше знакомство поверхностнее, 
тем менее реальным образом мы располагаем. 
Плоскими, однобокими предстают шаржиро-
ванные образы, например в карикатурах или 
пародиях.  
 В связи с этим можно не согласиться с 

О.Г.Ревзиной (1998: 60). Анализируя творчест-
во М.И.Цветаевой, она пишет: «Собственные 
имена реализуют свой выразительный потенци-
ал не в идентифицирующей, но в характери-

зующей функции. Референт собственного име-
ни выступает в таком случае как совокупность 
свойств, и в этом механизм уникального воз-
действия этих слов. Собственное имя может 
содержать такой набор семантических призна-
ков, которые не имеют внутренней логической 
связи между собой и существуют благодаря 
уникальной реализации в конкретном лице или 
месте».  
 Полагаю, однако, что «набором семантиче-

ских признаков» обладает не имя, а его носи-
тель, а вернее – образ именуемого, склады-
вающийся в нашем представлении. Не следует 
забывать, что непосредственная связь «име-
нуемый объект – имя» возможна лишь в тех ре-
чевых ситуациях, где референт имени присут-
ствует. В отсутствии референта его место за-
ступает его образ, который мы и наделяем все-
возможными свойствами, даже теми, которых у 
него нет. Естественно, что образ этот может 
возникнуть лишь в том случае, если референт 
имени нам знаком, пусть не непосредственно, 
заочно, из литературы или по чьим-то расска-
зам. 
 Именно сложившийся образ позволяет ис-

пользовать имена (а, вернее,- образы) одних 
людей в качестве сравнения (мерила) при опи-
сании других. Иногда приходится слышать, что 
Шаламов – это Достоевский ХХ века, при этом 
сравнивается образ мышления и, отчасти. судь-
ба обоих; или Солженицын – Толстой ХХ века. 
Здесь сравниваются эпические полотна, соз-
данные каждым из авторов, но не их судьбы, не 
черты характера или семейные отношения. 
Иначе говоря, в роли «мерила» выступает лишь 
одна какая-то грань многогранной личности. 
 Г.Б.Мадиева (2005: 24) говорит о лично-

стях, обладающих рядом дифференциальных 
признаков, которые позволяют вызвать опреде-
лённые ассоциации и использовать их имена в 
качестве сравнения, например, Сара Тынышта-
гулова – это казахская Эдит Пиаф. Часто 
встречаются сравнения типа Этот мальчик – 
Пеле нашего двора. Аналогично: многих меха-
ников, изобретателей называют Кулибиными. 
 Когда имя всемирно известного учёного аб-

страгируется от его личности, оно обозначает 
просто «выдающийся деятель науки», «великий 
учёный», при этом подразумевается область его 
деятельности. Нельзя, например, назвать Эйн-
штейном специалиста по микробиологии, а 
Менделеевым - ботаника. Каждый такой учё-
ный – основатель особой отрасли науки. Мы 
можем не быть знакомыми с его биографией, 
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не знать черт его характера, но обобщённый 
образ всемирно известного учёного, мыслите-
ля, изобретателя стоит за именами Ломоносов, 
Павлов, Эдисон и многими другими. Мы пред-
почитаем вводить в речь это значение через 
имя собственное, а не через фразу великий учё-
ный, потому что любое имя, связанное со своей 
эпохой и культурой, менее абстрактно, чем эта 
фраза. Как отмечал А.А.Реформатский, Ломо-
носов был не только учредителем первого рус-
ского университета, он сам был целым универ-
ситетом. 
 В хрестоматийном примере «Что может 

собственных Платонов и быстрых разумом 
Невтонов Российская земля рождать» (Ломо-
носов) плюрализация имён подтверждает их 
апеллятивацию. Имена теряют индивидуаль-
ность и приобщают своих носителей к всемир-
ному братству учёных. Сравните употребление 
подобных имён в песне В.С.Высоцкого «Това-
рищи учёные»: Товарищи учёные, Эйнштейны 
драгоценные, / Ньютоны ненаглядные, люби-
мые до слёз…». 
 Приведём другие примеры плюрализации. 

Во время Великой Отечественной войны имена 
Гитлеры, Квислинги часто употреблялись во 
множественном числе с обобщённым значени-
ем «палачи, вешатели»; имена героев также не-
редко употреблялись во множественном числе, 
чтобы подтвердить неединичность их подви-
нов: «Тысячи Гастелл, Космодемьянских, / 
Всех, чьим стал бессмертие удел». 
 Сохранение прописной буквы облегчает 

понимание этих слов и напонимает об их про-
исхождении. Была когда-то попытка имена 
«плохих» писать с маленькой буквы, а имена 
«хороших» – с большой, но она оказалась логи-
чески неоправданной. 
 Д.Б.Гудков (1999) называет подобные име-

на прецедентными. Он пишет: «Статусом пре-
цедентных обладают те индивидуальные (по 
А.Х.Гардинеру воплощённые) имена, которые 
входят в когнитивную базу; т.е. инвариантное 
представление обозначаемого, или «культурно-
го предмета» является общим для всех членов 
лингвокультурного общества. Они связяны или 
с широко известным текстом (Колобок, Кощей, 
Плюшкин) или с ситуацией, известной носите-
лям языка и выступающей как прецедентная 
(Колумб, Сусанин, Ломоносов)… При переходе 
имени в разряд прецедентных происходит ге-
нерализация характеристик того «культурного 
предмета», на который оно указывает; послед-
ний начинает восприниматься как образец 

свойств, присущих целой группе объектов, но 
не теряет при этом своей индивидуальности» 
(Гудков 1999: 71). 
 Но всё это как раз и характеризует переход 

собственных имён в нарицательные, или апел-
лятивацию онимов. Таким образом, по 
Д.Б.Гудкову, прецедентное имя = апеллятиви-
рованное имя = депроприатив = коннотативный 
оним (по Е.С.Отину). Это обилие синонимов 
или квазисинонимов может дезинформировать 
читателя.  
 Г.Б.Мадиева (2005: 24) пишет: «Имена со 

всеобщей известностью, или так называемые 
прецедентные имена, не нуждающиеся в пояс-
нениях и задающие модели для новых номина-
ций, обладают наивысшими прагматическими 
возможностями». 
 Е.Л.Березович (2002:., 147) к прецедент-

ным топонимам относит не только такие, ко-
торые обозначают единичный исходный гео-
графический объект, но соотносятся с другими 
явлениями действительности и входят в лин-
гвокультурный фонд данного этноса.  
 Таким образом, с прецедентными имена-

ми связаны: 
1. Инвариантное представление об обо-

значаемом феномене, или «культурном предме-
те» (Гудков, Березович); 
2. Генерализация характеристик «куль-

турного предмета» (Гудков); 
3. Возникновение конкретных образов 

именуемых объектов в сознании коммуникан-
тов (Мадиева); 
4. Соотношение с другими явлениями 

действительности (Березович); 
5. Вхождение в культурный фонд этноса 

(Березович); 
 Все эти явления характерны для имён, под-

вергшихся апеллятивации, которая может быть 
полной или неполной, см. Суперанская 1973; 
Болотов 1978, 2003.  
 Д.Б.Гудков, говоря о прецедентных именах, 

ссылается на А.Х.Гардинера, который этого 
термина не употреблял и предложил несколько 
иное деление имён.  
 По А.Х.Гардинеру (Gardiner 1940: 13 – 15), 

имена могут быть воплощёнными (embodied), 
т.е. имеющими конкретных носителей, и раз-
воплощёнными (disembodied) – не имеющими 
таковых. Именно развоплощёнными, а не про-
сто невоплощёнными потому что, как считают 
многие, сначала возникли воплощённые имена, 
обозначающие конкретных лиц, конкретные 
места и т.д. Ведь невозможно придумать абст-
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рактное имя неизвестно для чего. Имя всегда 
даётся чему-то конкретному. Употребление 
имён в отрыве от именуемых объектов требует 
определённой степени абстракции и становится 
возможным после того, как они созданы и дос-
таточно глубоко вошли в язык. Так, по мнению 
А.Х.Гардинера, имя Мария для этимолога абст-
рагировано от тысяч реальных Марий, а неко-
торые имена из рекомендательных списков мо-
гут десятилетиями не получить ни одного жи-
вого носителя. 
 По Д.Б.Гудкову, статусом прецедентных 

обладают не все воплощённые имена, а только 
те, которые входят в когнитивеую базу, т.е. те 
(по Г.Б.Мадиевой 2005: 17), денотаты которых 
известны и определяют ономастическое созна-
ние человека, являющееся фрагментом языко-
вого сознания. Ономастическое сознание чело-
века хранит определённый фонд имён, который 
составляет его личную сферу языкового созна-
ния (Там же: 21). Те представления, которые 
вкладывает человек в имя, содержатся в созна-
нии и детерминированы его мышлением, а так-
же теми обстоятельствами, в которых он живёт 
(Мадиева 2005: 22). Таким образом, понимание 
прецедентных имён Г.Б.Мадиевой очень близко 
к пониманию прецедентных высказываний 
С.К.Павликовой.  
 С.Н.Смольников (2005: 31) делит антропо-

нимы на актуальные и потенциальные. «Они 
имеют разную способность к семантическому 
переносу, или вторичной номинации, и вопло-
щаются в речи по-разному». Под актуальной 
антропонимией С.Н.Смольников (2005: 29) по-
нимает «референтные имена собственные, для 
которых связь с именуемым лицом остаётся ак-
туальной для носителей языка, независимо от 
употребления имени в контексте». К числу ак-
туальных он относит и имена-историзмы: Иван 
Грозный, Димитрий Самозванец (Там же: 34). 
То есть, его актуальные имена – аналог вопло-
щенных имён А.Х.Гардинера. 
 По С.Н.Смольникову, и актуальные, и по-

тенциальные имена одинаково реальны, а утра-
та именем актуальности ведёт к его исчезнове-
нию из языка. «Семантика актуальных антро-
понимов, определяемая конкретными призна-
ками конкретного лица, создающими коннота-
цию имени, мотивирует возможность их мета-
форического и метонимического употребления 
или использования в качестве прецедентных 
имён». 
 Актуальные антропонимы могут быть как 

фактами языка, так и фактами речи (Там же: 

32). 
 «Потенциальная антропонимия целиком 

относится к сфере языка» (Там же: 31). Знаме-
нитую «тройку» русских фамилий: Иванов, 
Петров, Сидоров С.Н.Смольников (2005: 33) 
считает типичными потенциальными именами, 
поскольку в конкретных речевых ситуациях 
ими практически никто не зовётся. По 
А.Х.Гардинеру, это – развоплощённые имена, 
абстрагированные от тысяч русских людей, 
преимущественно простого звания. Я бы отне-
сла подобное употребление имён к местоимен-
ному (см. ниже). 
 Л.М.Щетинин (1999: 18) называет имена, 

которые не находят речевой реализации в кон-
кретный момент речи индивидуального субъек-
та виртуальными. Они противопоставляются 
актуальным, непосредственно знакомым ин-
дивиду (Там же: 22). Таким образом, вирту-
альные имена (по Л.М.Щетинину) в какой-то 
мере адекватны потенциальным (по 
С.Н.Смольникову). 
 Г.Б.Мадиева ставит знак равенства между 

прецедентными именами и именами со все-
общей известностью, противопоставляя их 
«чистым» именам, или референтным именам 
С.Н.Смольникова. 
 Но никто не предлагает правил разграниче-

ния «чистых» и прецедентных имён, и все 
упускают из виду, что, как бы мы их ни назы-
вали, они прежде всего имена, со всеми при-
сущими им характеристиками. Если в каких-то 
речевых ситуациях имена собственные перехо-
дят в нарицательные, их омонимы сохраняются 
в именном ряду и в известных ситуациях вы-
ступают как «чистые» имена. 
 Имён со всеобщей известностью достаточно 

много, но не каждое из них вызывает у нас оп-
ределённые и в значительной мере аналогич-
ные ассоциации. Мы знаем разные личные 
имена и фамилии, в том числе такие, которыми 
наши знакомые не зовутся. Мы знаем названия 
государств и их столиц (преимущественно из 
школьного курса географии), крупных городов 
и рек. Но какие из них прецедентные?  
 То, что теперь называется прецедентно-

стью, в прошлом веке звалось антономасией, 
или антономазией. В Словаре иностранных 
слов (1955) она объясняется как замена имени 
нарицательного собственным (или наоборот), 
например, Крез вместо богач (род метонимии).  
 Для Л.Н.Андреевой (1965: 4 - 6) антонома-

сия – самостоятельный стилистический приём, 
основанный на одновременной реализации 
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двух типов лексических значений – основного 
и контекстуального, предметно-логического и 
назывного. К антономасии она относит, в част-
ности, «говорящие» имена и фамилии, напри-
мер, Мистер Фокс, т.е. «лисица», - имя хитрого 
человека. Э.Б.Магазаник (1967) относил подоб-
ные случаи к поэтической ономастике. 
В.М.Калинкин (1999) пишет о поэтике онима. 

 В.Н.Михайлов (1965: 18, 32) вслед за 
А.А.Потебнёй (1905: 226 – 229) под антонома-
сией понимал переносное употребление имён 
исторических лиц. По А.А.Потебне, антонома-
сия (разновидность синекдохи) представляет 
собой аллюзию, т.е. намёк, поэтическую ссыл-
ку на факт, известный читателю.  
 С.В.Перкас (1993: 142) говорит о метафо-

рическом употреблении имён собственных, 
которое приближает их к именам нарицатель-
ным, «ибо метафоризация лишает именуемые 
ими объекты уникальности». 
 О том же писал в 1939 г. П.Кристоферсен: 

«При переходе имени собственного в нарица-
тельное теряется способность называть лишь 
один индивид: получается имя нарицательное, 
относящееся к классу… индивидов с теми же 
качествами: Нерон - для жестокого тирана, 
Геркулес - для силача. Это имена со всеобщей 
известностью, и для всех ясны условия такого 
превращения (Christophersen 1939: 64; Супер-
анская 1973 или 2007: 79). 
 Эту мысль продолжает Р.Хедквист (Hed-

quist 2005: 172). Он полагает, что имена собст-
венные могут обозначать не только индивиду-
альные понятия (конкретную женщину по 
имени Альма), но и классы понятий, связывая с 
именем внешность и черты характера некото-
рых людей, т.е. имя может иметь общее значе-
ние.  

 У шведов большую роль играет мода на 
имена. Имя Альма было модным достаточно 
давно. Значит сегодня женщина по имени Аль-
ма – немолода. И если у нас даже нет ни одной 
знакомой Альмы, мы можем представить себе 
лицо, фигуру, походку и характер этой женщи-
ны. Так складывается образ, связанный с име-
нем, но не полное «значение» имени. 
Р.Хедквист называет такую абстрактную сумму 
всех Альм суперАЛЬМОЙ. В результате созда-
ётся классовый концепт имени собственного, 
которое Хедквист называет common name. Но 
не свидетельствует ли это о том, что имя Альма 
находится на пути превращения в нарицатель-
ное? 
 Аналогичное высказывание находим у 

Е.С.Отина (2003: 56 и 2004: 36 - 39) по поводу 
имени Акулина (Акуля, Акулька) - «неаккурат-
ная, не вызывающая к себе уважения женщина» 
с дальнейшим обретением значений «растяпа, 
разиня, нерасторопный, неумелый человек», 
возможных также по отношению к мужчине.  
 Р.Хедквист считает, что литературные ге-

рои вносят свою лепту в складывание образа 
человека с определённым именем. О том же 
думает Т.Дж. Джанузаков: «Имена персонажей 
художественных произведений имеют значение 
для создания типичного собирательного образа 
и оказываются словами с новым значением, а 
следовательно, уже не являются именами соб-
ственными, а переходят в разряд нарицатель-
ных» (цитируется по: Мадиева 2005: 23). 
 В.И.Болотов (2003) вслед за 

Л.М.Щетининым (1962) говорит о репрезента-
тивных собственных именах, которые пред-
ставляют некоторую аналогию прецедентным, 
например, John Bull - типичный англичанин. 
«Употребление имён великих людей в значении 
нарицательных: Наполеоны – великие полко-
водцы, Вольтеры – великие мыслители, Ломо-
носовы – великие учёные, Шекспиры – великие 
писатели дают окказиональный переход име-
ни собственного в нарицательное. Они сохра-
няют связь с денотатами и всегда являются 
маркированными членами синонимических ря-
дов. В речи они выступают в функции характе-
ристики, подобно именам нарицательным. 
Формант множественного числа переводит их в 
однородное неопределённое множество, ти-
пичное для имён нарицательных» (Болотов 
2003:45). 
 Анализируя разные «способы существова-

ния» собственных имён в языке, обратим вни-
мание на то, что это касается и других слов и 
что имена в этом отношении не составляют ис-
ключения. А.И.Смирницкий (1954: 7) ставил 
вопрос о границах реального и потенциаль-
ного состава языка. Л.В.Щерба (1940) ввёл по-
нятие активного и пассивного словарного за-
паса (см. Щерба 1958: 59). Таким образом, при-
ведённые выше высказывания о прецедентных 
именах можно распространить и на другие сло-
ва, хотя в ономастической лексике всё это вы-
глядит иначе. 
 Процент активных собственных имён, хо-

рошо известных «большинству» членов языко-
вого коллектива, значительно ниже, чем про-
цент нарицательных имён со всеобщей извест-
ностью, а число пассивных имён значительно 
выше. Есть имена, активные лишь для жителей 
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какой-нибудь местности или работников не-
большого предприятия. Соотношение активно-
го и пассивного, реального и потенциального 
владения именами меняется от одного человека 
к другому, даже у членов одной семьи. Лишь 
регулярная и достаточно частая «воспроизво-
димость в общественном масштабе» (Смирниц-
кий 1954: 17 – 18) позволяет языковому кол-
лективу воспринимать определённую группу 
слов как собственные имена данного языка 
(Суперанская 1973 или 2007, 216). 
 Необходимо вспомнить и о делении слов на 

общую и специальную лексику (Суперанская 
1993 или 2003, 25 - 55). В юридических, науч-
ных, политических текстах имена далеки от 
каждого из нас. Они относятся к специальной 
лексике, которую нельзя искажать какими бы 
то ни было орфографическими, морфологиче-
скими и прочими варьированиями. Фамилии 
Иванов, Ванин, Ванюшин – разные. Ими зовутся 
люди из разных семей, они вне эмоциональных 
оценок и никак между собой не связаны. Ими 
пользуются в официальных случаях. 
 В бытовых ситуациях имена относятся к 

общей лексике. Люди пользуются ими, вкла-
дывая в них такие эмоции, на какие они только 
способны: Иван, Ваня, Ванюша, Ванечка, 
Ивашка и т.д. Все подобные варианты этого 
имени относятся к одному человеку. В связи с 
этим А.А.Реформатский отмечал, что русские 
имена многолики (многообразны), но не много-
значны. Они ежедневно и ежечасно воспроиз-
водятся в очень широком масштабе, относятся 
к самым частотным словам и занимают цен-
тральное место в речевой практике. 
 Лишь небольшое число имён (по сравнению 

с их общим количеством) известно многим 
(едва ли «всем») членам языкового коллектива 
как наделённые особым лингвокультурным по-
тенциалом. Они занимают не столь «централь-
ное» место в речевой практике, как имена на-
ших близких, но всё же достаточно активны в 
дискурсе. Именно их некоторые исследователи 
считают прецедентными. 
 Осталось сказать о местоименном употреб-

лении имён собственных, которое также иногда 
называют прецедентным. В пословицах, отра-
жающих «ходячий ум народа» (Даль 1882, III: 
334 – 335) и поговорках, «не составляющих 
полных пословиц» (Даль 1882, III: 155), а также 
в загадках и присказках, может быть использо-
вано практически любое имя из числа извест-
ных тем, кто эти пословицы и поговорки созда-
ёт и употребляет в своей речи. Выбор имени 

опирается чаще всего на рифму: На всякого 
Егорку есть поговорка; Эта пословица не для 
Кузьмы Петровича; И по роже знать, что Со-
зоном звать (Даль 1882, IV: 10); Каков Сава, 
такова ему и слава; У всякого Федорки свои 
отговорки. С.Н.Смолиников называет подоб-
ные имена потенциальными, условными, неин-
дивидуальными, обозначающими «общую ка-
тегорию людей с детализацией пола, нацио-
нальности и пр.». Но они прежде всего обозна-
чают людей, относящихся к известной соци-
альной группе – русское крестьянство, и за ка-
ждым таким именем может стоять любой чело-
век, мужчина или женщина. Поэтому непонят-
но, что в них прецедентно. Они ближе всего по 
функции к местоимениям. 
 В 20-е – 90-е годы ХХ века в такой место-

именной функции часто употреблялось имя 
Пушкин. Например, мать, воспитывая ребёнка, 
спрашивала: Кто будет за тебя зубы чис-
тить? Пушкин? (сама наблюдала эту сцену в 
40-е годы). Е.С.Отин (2004: 290) объясняет это 
широкой известностью Пушкина, его «всепри-
сутствием» в жизни каждого человека, связан-
ного с русской культурой. Он пишет: «В разго-
ворно-просторечном субстандарте массовой 
городской речи фамилия Пушкин нередко ис-
пользуется в качестве коннотативного онима, 
развившего сопутствующие смысловые оттенки 
‘неопределённо, неизвестно кто; кто-то, кто-то 
другой’ и ‘никто’. 
 Начиная с 90-х годов ХХ века, место Пуш-

кина в подобных высказываниях всё чаще за-
нимает Вася Пупкин, или просто Пупкин – вы-
думанный кем-то “бестелесный” персонаж, чья 
фамилия, кстати не зарегистрирована в офици-
альных источниках. Она похожа на фамилию 
Пушкин. Не исключено, что слово Пупкин воз-
никло из передразнивания того, кто слишком 
часто апеллировал к Пушкину. Ср. подзаголо-
вок в большой статье И.Петрова “Никудышная 
фамилия”: Карьера – не для Пупкиных (Веч. 
Москва, 27 января 2005 г.). Под Пупкиными 
подразумеваются те, у кого неинтересная, “не-
благозвучная” фамилия. Автор раскрывает на-
стоящие фамилии лиц, носящих сценические 
псевдонимы. 
 Пупкин зовётся Васей, потому что это имя 

развило в русском языке немало созначений с 
отрицательной характеристикой, в том числе: 1. 
Любой человек, мужчина; 2. Уничижительное 
обозначение любого человека, не вызывающего 
уважения; 3. Предприимчмвый кустарь, ша-
башник; 4. Плохой работник, прогульщик 
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(Отин 2004: 98 – 100) 
 Е.С.Отин (1997, 1999) выделяет собствен-

ные имена, у которых в конкретных употребле-
ниях смысловая доминанта определяется свя-
зью не с денотатом, а с развившимся позднее 
понятием. У них денотативное значение сосу-
ществует с общеязыковыми или индивидуаль-
ными коннотациями. Е.С.Отин не употребляет 
термина прецедентные имена, предпочитая ему 
коннотативные собственные имена, или конно-
тонимы, относя к ним такие, как Ходынка, 
Камчатка, Соловки, Вавилон, Мекка, Клондайк, 
Бродвей. 

 Коннотонимам противопоставляются део-
нимы, потерявшие связь с именем собствен-
ным: ткань батист, ср. имя фабриканта Ба-
тист. В.И.Болотов (1993) называет это полным 
переходом имён собственных в нарицательные. 
О том же писал Н.В.Юшманов (1942). 
 Е.С.Отин (2003: 55) рассуждает о вовлече-

нии собственных имён в процессы вторичной 
номинации, при которой онимы приобретают 
добавочные значения (созначения), или рефе-
рентные коннотации, имеющие смысловой (ас-
социативно-образный) и эмоционально-
оценочный компоненты. Референтные конно-
тации “накапливаются” в онимах благодаря бо-
лее или менее регулятной востребованности в 
разных речевых ситуациях какой-то части их 
энциклопедической информации о денотатах. 
Таким образом возникло значительное количе-
ство семантически обогащённых собственных 
имён: в основе их созначений лежат фрагменты 
связанной с ними энциклопедической инфор-
мации. Это сближает их с именами нарица-
тельными, и они приобратают способность при 
определённых условиях пережить полную део-
нимизацию – стать отконнотонимными 
апеллятивами. Информация об их денотатах 
может со временем утратиться, и это приводит 
к забвению причин их переносного употребле-
ния. Происходит деэтиологизация: аника – 
хвастун, неудачник, Тмутаракань – глухая 
провинция. Они выходят из общеизвестной 
проприальной лексики, а в апеллятивный ряд 
попадают их омонимы. 
 О разных типах перехода имён собственных 

в нарицательные см. также Суперанскря 1973 
или 2007: 113 - 122. Эти переходы возможны 
потому, что имя собственное как отражение и 
порождение культуры вбирает в себя и концен-
трирует огромную экстралингвистическую ин-
формацию, которую невозможно передать 
иными словами. На базе общеизвестных имён 

образуется значительное число производных, 
ср. Париж – парижанин, парижанка, Париж-
ская Коммуна, парижские моды и т.д. (Супер-
анская 1978: 68). 
 В начале 70-х годов нами были проведены 

эксперименты на свободные ассоциации собст-
венных имён и на выявление понимания имён 
испытуемыми. Они показали: 
1. Имена с широкой известностью глубоко 

входят в лексический состав языка и дают ас-
социации как собственно языковые, так и осно-
ванные на знании денотата: Веймар – Гёте, 
Даугава - Двина, Трансильвания – “через лес”. 
Их первая (главная) ассоциация: Москва – го-
род, Волга – река делает возможными дополни-
тельные ассоциации: Москва – гостиница, рес-
торан, духи: Волга - автомобиль, гостиница, ма-
газин. 

2. Имена с недостаточно широкой извест-
ностью большинство членов языкового коллек-
тива с именуемым объектом не связывает. На-
пример, топоним Тампере, несмотря на часто 
проводимые в этом городе спортивные меро-
приятия, вызвал ассоциации “джемпер” и “тем-
пера”. Такие имена не имеют главной ассоциа-
ции, и лишь ограниченно известные небольшо-
му числу респондентов. 

3. Имена с несколькими денотатами не 
имеют целостной связи с единым понятием. 
Так, название Орёл дало два ответа: “птица”, 
“город”; Уран – четыре: “планета”, “руда”, “ки-
нотеатр”, “бог Неба”. Такие новые топонимы, 
как Асбест, Соревнование дали ассоциации 
только с апеллятивами. Для их понимания тре-
буется специальное указание на именуемый 
объект или включение их в соответствующий 
контекст. 

4. При контекстуальном переходе имени 
собственного в нарицательное одна из побоч-
ных коннотаций перерастает в основное поня-
тие: Цербер – а) собака; б) злость; в) стороже-
вая служба. В разных контекстах испытуемые 
объяснили слово Цербер как “злой пёс”, “злой 
человек”, “злюка”, “сторож” (Суперанская 
1975: 336). Отсюда следует: 

5. Имена нарицательные, образованные из 
собственных имён, - потенциальный источник 
омонимии (Суперанская 1975: 332). 
 То, что в последние годы называют преце-

дентными именами, не составляет целостного 
явления. Это различные виды и степени апел-
лятивации имён собственных.  
 Этимологически и фактически правильно 

относить к прецедентным имена предшествен-
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ников: ребёнка назвали Сергеем в честь деда, 
Маратом или Наполеоном в честь знаменитых 
французов. Сюда примыкают случаи типа: Вася 
Иванов – Пеле нашего двора или Наш абитури-
ент – будущий Карузо, где имя одного человека 
может замещать имя другого вследствие нали-
чия у них некоторых общих черт. То же в топо-
нимии: Санкт-Петербург – Северная Пальмира 
или Северная Венеция; Женева – Протестант-
ский Рим. 
 Но едва ли справедливо относить к преце-

дентным многочисленные и разнокалиберные 
случаи перехода имён собственных в нарица-
тельные при отсутствии у них единой целост-
ной коннотации. Так, сравнить какого-нибудь 
человека с Дон-Кихотом можно за его худобу. 
Но в нашем эксперименте имя Дон- Кихот, по-
мимо ответов денотативного характера: “ро-
ман”, “опера”, “герой Сервантеса”, “герой 
фильма “Дети Дон-Кихота””, дало ещё серию 
характеристик: “рыцарь”, “добрый человек”, 
“чудный идеалист”, “человек, борющийся со 

злом малыми средствами, старающийся сделать 
невыполнимое” (Суперанская 1975: 331). Всё 
это присуще благородному идальго, но, произ-
нося его имя, мы в разных случаях имеем в ви-
ду разное. Поэтому непонятно, при чём же 
здесь прецедентность. 
 Аналогично, с именем Чарли Чаплина мо-

жет быть связан образ смешного маленького 
человечка, известного из немого кинематогра-
фа. Но это только ранний Чаплин. Мальчишку 
могут прозвать Чарли Чаплиным за кривляние 
на уроке или за то, что его снимали в каком-
нибудь фильме. ср.: Да это же наш Чарли Ча-
плин, современный эрзац-Петрушка (Абрам 
Терц /Андрей Синявский. Прогулки с Пушки-
ным. См. Отин 2004: 290). 
 Особенно не следует использовать термин 

прецедентное имя в случаях плюрализации: 
Платоны, Космодемьянские, где имеет место 
безусловный переход собственных имён в на-
рицательные с обретением ими новых понятий 
и денотатов. 
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Aleksandra Superanskaya 
    PRECEDENT SITUATIONS, PHRASES AND NAMES 

By the end of the 1900-th a new notion  precedent name  appeared. The authors are using the term in 
their own ways meaning various types of transference of proper names to common nouns. The phenome-
non has been studied in Russia since the beginning of the 1900-th, but each scientist named it as he (or 
she) prefered. 
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Михайло Торчинський 
ББК 81.2.Ук-4  
УДК 811.161.2’373.2 

ДЕНОТАТНО-НОМІНАТИВНА СТРУКТУРА ТОПОНІМІКОНУ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Наявність стрункої, логічної, послідовної 
типології об’єктів дослідження, виважена, мо-
тивована, узгоджена із сучасними вимогами те-
рмінологія, яка ґрунтується на класифікуванні 
денотатів, – це свідчення високого рівня розви-
тку певної галузі людських знань. Це стосуєть-
ся й ономастики, тому що „опис і аналіз влас-
них назв неможливі без певної класифікації, яка 
або невидимо присутня в ономастичній роботі 
як своєрідна платформа автора, або спеціально 
ним вводиться для більш чіткого розмежування 
явищ” [5, с. 148]. Існує ціла низка класифікацій 
ономастичного матеріалу (Бучка Д. Г., Карпен-
ка Ю. О., Никонова В. А., Німчука В. В., Рос-
понда С., Селищева А. М., Суперанської О. В., 
Ташицького В., Цілуйка К. К. та ін. ), в яких об-
ґрунтовано основні засади групування власних 
назв. Зокрема, О. В. Суперанська, намагаючись 
при систематизації онімів враховувати їхню на-
лежність до певних мов, територій, хронологіч-
них відрізків, соціальних формацій тощо, на пе-
рший план поставила предметно-номінативну 
градацію власних назв, „оскільки співвіднесе-
ність з предметом, як правило, визначає „облич-
чя” імені та інші його характеристики” [5, 
с. 160]. У своєму дослідженні ми кваліфікуємо її 
як денотатно-номінативну, оскільки сутність на-
зви найкраще визначає саме денотат, тобто 
„будь-який об’єкт, який має власну назву” [2, 
с. 55].  

Саме структурування одного із секторів 
ономастичного простору української мови – 
топонімічного – з позицій співвіднесення влас-
них географічних назв із їхніми денотатами і є 
завданням нашої наукової рόзвідки. Незважаю-
чи на те, що топонімія є однією із найбільш до-
сліджених сфер, не всі класи власних географі-
чних назв мають відповідні терміни для іден-
тифікації; не завжди чітко кваліфікуються 
складники топонімікону. Тому пропонується 
наступна градація топонімів: геотопоніми (грец. 
Γή – „Земля (як планета)” [2, с. 47] ) – власні на-
зви усіх географічних об’єктів на Землі; космо-
топоніми – власні назви географічних об’єктів, 
які знаходяться на інших космічних тілах.  

До геотопонімів належать терроніми (лат. 

terra – „земля, суходіл” [2, с. 126] ), зокрема хо-
роніми, ойконіми, ороніми, терраспелеоніми, ба-
тіоніми, та гідроніми, зокрема екстрагідроніми, 
інтрагідроніми, гідроспелеоніми. 
Хороніми (грец. χώρα – „край, країна”) 

Н. В. Подольська поділила на адміністративні 
та природні [2, с. 145]. У складі перших – ад-
міністратонімів – доцільно виокремити суве-
реноніми – назви незалежних держав (пор. 
„нім. Souveränitet – незалежність держави” [4, 
с. 555]: Україна) і райононіми – назви адмініс-
тративних частин країни: автономії, області, 
району, округу тощо (пор. „район (фр.) – округ” 
[3, с. 356]: Волинська область), а з-поміж дру-
гих – натуралонімів („лат. naturalis – природо-
знавчий; природного походження” [4, 378] ) мо-
жна виділити континентоніми – назви матери-
ків і частин світу (лат. continēns – „континент” 
[1, с. 194]: Азія), зононіми – назви географічних 
поясів і зон (лат. zona – „кліматичний пояс, зо-
на” [1, с. 836]: Лісостеп) і регіононіми – назви 
природних районів („лат. regionis – область, 
округ” [4, с. 486]: Поділля). 

Названі вище терміни переважно можна 
кваліфікувати як макрохороніми. До мезохоро-
німів і мікротопонімів (власних назв середніх і 
малих територій) відносяться як групи термінів 
(на кшталт віонімів, урбанонімів), так і окремі 
терміноутворення (наприклад, інсулоніми, оа-
зисоніми).  

З-поміж віонімів як назв шляхів сполучення 
поза населеними пунктами (лат. via – „дорога” 
[1, с. 819] ) виокремлюються дромоніми (грец. 
δρόµος – „шлях” [2, с. 57]: автомагістраль Ки-
їв – Бориспіль), відповідно серед них можна ви-
різнити авіа-, авто-, гідро-, космо-, локо-, ме-
тродромоніми; а також лімоніми – назви сте-
жок (лат. līmes – „стежка” [1, с. 452]: Долинна 
стежка), понтоніми – назви мостів (лат. pōns, 
pontis – „міст, гать, східці” [1, с 597]: Московсь-
кий міст), траєктіоніми – назви переїздів і пе-
реходів (лат. trajectio – „перехід, переїзд” [1, 
с. 780]: Дубівський переїзд).  

До сільвонімів як назв насаджень (лат. silva 
– „ліс; парк, сад” [1, с. 709] ) відносяться дрі-
моніми (грец. δρυµóς – „ліс” [2, с. 57]: Чорний 
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ліс), вінетоніми – назви виноградників (лат. 
vīnētum – „виноградник” [1, с. 825]: Іванів вино-
градник), дендроніми – назви парків (гр. денд-
ро – „дерево” [3, с. 130]: „Софіївка”), конфра-
гоніми – назви чагарників, заростів тощо (лат. 
confraga – „зарості, хащі” [1, с. 180]: Лози), 
плантаріоніми – назви лісових і плодових роз-
садників (лат. plantarium – „розсадник, розплі-
дник” [1, с. 591]: Уманський плодово-ягідний 
розсадник), помаріоніми – назви фруктових 
садів (лат. pomārium – „фруктовий сад” [1, 
с. 595]: Комунарівський сад).  

Термін лепораріонім як назва заповідника 
(лат. leporārium – „заповідник” [1, с. 447]: Аска-
нія-Нова) до сільвонімів не віднесений, оскільки 
заповідні території можуть бути і безлісими. Не 
мають терміна для ідентифікації пустелі, тому 
пропонується їхні назви кваліфікувати як сква-
лентіоніми (лат. squālentia – „пустеля” [1, 
с. 724]: Каракум). 

Поряд із терміном інсулонім (лат. insula – 
„острів”: о. Мадагаскар [2, с. 63] ), безумовно, 
має право на існування і термін пенінсулонім 
як назва півострова (лат. paen-insula – „півост-
рів” [1, с. 547]: півострів Ямал). Проте якщо 
денотати цих термінів невеликі за розмірами і 
фактично є частиною берега, для їх ідентифіка-
ції використовується термін літонім (лат. litus – 
„берег”) – „власна назва природного прибереж-
ного об’єкта” [2, с. 68]. Поєднання в одному те-
рміні власних назв об’єктів суходолу (камінь, 
риф) і водного простору (затока, фіорд) не є 
вдалим, тому пропонується до літонімів відно-
сити лише власні назви прибережних об’єктів 
суходолу, додатково виділивши промінентіо-
німи – назви мисів, молів та інших виступів у 
воду (лат. prōminentia – „виступ, мис” [1, 
с. 625]: мис Дежнєва) і пляжоніми – назви 
пляжів („пляж (фр.) – прибережна смуга моря, 
озера, річки, зручна для купання, сонячних 
ванн” [3, с. 336]: Золотий пляж). 

Значну кількість підвидів мають пагоніми – 
назви сільських територій (лат. pagus – „село” 
[1, с. 547] ), з-поміж яких виділяються агро-
оніми (грец. άγρόζ – „поле”: [2, с. 27]: Берези-
на), гортоніми – назви присадибних ділянок 
(лат. hortus – „город” [1, с. 367]: Краснюків го-
род), пастіоніми – назви пасовищ (лат. pastio – 
„пасовище” [1, с. 557]: Ставки), фенісиціоніми 
– назви сінокосів (лат. fēnisicia – „сінокіс” [1, 
с. 322]: За садом).  

Деякі мікрохороніми (на кшталт некронімів 
(грец. νεχρών – „кладовище”) – назв місць по-
ховань: Ваганьківське кладовище [2, с. 86] або 

рекрементонімів – назв смітників (лат. 
recrēmentum – „відходи” [1, с. 653]: Олешинсь-
кий смітник) активно функціонують і в урба-
нонімії, і в пагонімії. Окремі поховання можуть 
бути кваліфіковані як сепулкроніми (лат. 
sepulcrum – „могила, могильний пагорб” [1, 
с. 702]: Козача могила). 

Із дрімонімами співвідносяться гербітоніми 
– назви лугів і полян (лат. herbitum – „луг, по-
ляна” [1, с. 361]: Площа), а із сквалентонімами 
– оазисоніми (пор. „оазис, оаза (гр.) – зелений 
острів з водою; райський куток, щаслива га-
вань” [4, с. 295]: Західний оазис). 
Урбанонім (лат. urbanus – „міський”) – 

„власна назва будь-якого міського топографіч-
ного об’єкта”: пл. Театральна, Камерний те-
атр [2, с. 139]. На нашу думку, назви окремих 
споруд відносяться до прагматонімів, а до ур-
банонімів слід включати лише найменування 
просторових об’єктів, якими можуть бути назви 
лінійних денотатів – годоніми (грец. όδις – „ву-
лиця”): проспект Миру [2, с. 52] і назви 
об’єктів, подібних до площ, – агороніми (грец. 
άγορά – „площа”) [2, с. 27]: Майдан Незалеж-
ності.  

Найменування окремих мікрорайонів, квар-
талів та інших частин міста можна кваліфікува-
ти як кварталоніми („лат. quarta – чверть” [4, 
с. 264]: Русанівка). До урбанонімів також від-
носяться меморіалоніми – назви меморіальних 
комплексів і пам’ятних місць („лат. memorialis 
– пам’ятний” [4, с. 349]: меморіальний комплекс 
„Брестська фортеця”) та віваріоніми – назви 
зоопарків і зоосадів (лат. vivarium – „звіринець” 
[1, с. 829]: Київський зоопарк).  

Досить чітко структурована ойконімія 
(грец. οίχος – „житло, помешкання”: м. Київ, 
с. Подільське), у складі якої виділяються астіо-
німи (грец. άστείοζ – „міський”) і комоніми 
(грец. χώµη – „село” [2, с. 41, 66, 89]. До остан-
ньої підгрупи відносяться і мікроойконіми (на-
зви хуторів, фільварків, присілків і под.), і лише 
власні назви окремих жилих будинків, на нашу 
думку, повинні бути ідентифіковані терміном 
ойкодомонім (грец. οίχοδοµή – „будинок, буді-
вля” [2, с. 88] ). Окрему групу ойкодомонімів 
можуть складати назви прикордонних застав – 
лімітрофоніми (лат. limi-trophus – „прикор-
донний” [1, с. 453] ): прикордонна застава По-
рубне). 

Як фіктоойконіми (назви місць, де люди 
проживають тимчасово) можна розглядати ста-
тівоніми – назви військових, туристських та 
інших таборів, польових станів тощо (лат. 
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statīva – „військовий стан, табір; зупинка в до-
розі, привал” [1, с. 725]: табір „Зірниця”) і фа-
зендоніми – назви дач і дачних комплексів 
(„порт. fazenda – переносно про дачу, заміський 
будинок” [4, с. 601]: дачний кооператив „Пів-
денний”).  
Ороніми (грец. όρος – „гора” [2, с. 99] ) 

практично не класифікуються. Оскільки мова 
йде про вертикальне членування земної повер-
хні, то закономірним є поділ оронімів на три 
групи: плюс-ороніми („від лат. plus – більше” 
[4, с. 446] ), мінус-ороніми („від лат. minus – 
менше” [4, с. 361] ) і нуль-ороніми („від лат. 
nullus – ніякий” [4, с. 395] ) – назви об’єктів ре-
льєфу, які знаходяться вище, нижче або на рівні 
моря (довкілля). 

До плюс-оронімів можна віднести монтісо-
німи – назви гір, полонин та інших положистих 
гірських об’єктів (лат. montis – „гори” [1, с. 93]: 
Високий Верх), скопулусоніми – назв гірських 
вершин, піків, стрімчаків (scopulys (гр.) – „гір-
ська вершина, пік” [1, с. 691]: пік Перемоги), 
петроніми – назви скель і великих каменів 
(petra (гр.) – „скала, камінь” [1, с. 582]: Скелі 
Довбуша), тумулусоніми – назви горбів, пагор-
бів, курганів та інших невеликих підвищень 
(лат. tumulus – „горб, пагорб” [1, с. 790]: Серед-
ній горб), вулканоніми – назви вулканів (лат. 
Vulkānus – „вулкан” [1, с. 834]: Етна) та едито-
німи – назви нагір’їв, плоскогір’їв, плато (лат. 
ēditum – „нагір’я, високогір’я” [1, с. 273]: Сала-
їрський кряж). Плюс-оронімами є і наймену-
вання штучно створених об’єктів: аґґероніми – 
назви насипів і валів (лат. agger – „насип, вал” 
[1, с. 40]: Траянів вал) та реміґатіоніми – назви 
гребель і дамб (rēmigātio – „гребля” [1, с. 661]: 
Новодністровська гребля). 

До складу мінус-оронімів включені препу-
нтоніми – назви круч, обривів, крутосхилів 
(лат. praepunta – „круте місце, обрив” [1, 
с. 610]: Карачіївський кар’єр), каньйоніми – 
назви каньйонів і глибоких ярів („ісп. caňόn – 
ущелина” [4, с. 250]: Великий Кримський кань-
йон), пилеоніми – назви гірських ущелин, тіс-
нин, проходів (Pylae (гр.) – „ворота, тіснина” [1, 
с. 639]: Нижні ворота), гіатоніми – назви гли-
боких ям, отворів, проваль, тріщин (лат. hiatus – 
„глибокий отвір, провалля, тріщина” [1, с. 362]: 
Безодня). 
Нуль-ороніми – це переважно інші розряди 

топонімів (дрімоніми, агрооніми тощо), однак 
найменування власне рівнин теж можна позна-
чити окремим терміном – планоніми (planum – 
„рівне місце, рівнина” [1, с. 591]: Прикаспійсь-

ка низовина).  
Спелеонім (грец. σπήλαιον – „печера”) – 

„назва будь-якого природного підземного утво-
рення у верхньому шарі земної кори” [2, 
с. 121]. Включення в одну групу і земних 
об’єктів, і водних, на нашу думку, недоцільне, 
оскільки вони мають різні принципи номінації, 
тому пропонується поділити найменування на 
два розряди: терраспелеоніми (назви підзем-
них об’єктів суходолу) та гідроспелеоніми (на-
зви підземних водних об’єктів). 

Терраспелеонімами є передусім фонніксо-
німи – назви печер, гротів, підземель тощо 
(лат. fonnix – „печера, підземелля” [1, с. 334]: 
Мармурова печера), а також стратоніми (лат. 
stratum – „шар”) – „власні назви геологічних 
формацій і горизонтів” [2, с. 122]: Курська маг-
нітна аномалія, інтерроніми – назви свердло-
вин (лат. interra – „внутрішність; надра” [1, 
с. 416]: Браїлівська свердловина) та спеконіми 
– назви шахт, рудників та їхніх частин (лат. 
specus – „шахта, рудник” [1, с. 721]: Дальній за-
бій). 
Батіонім (грец. βατύ – „глибина”) – власна 

назва будь-якого об’єкта підводного океанічно-
го ландшафту: Маріанська впадина, мілина 
Лонг-Санд [2, с. 42]. Зважаючи на те, що номі-
нується об’єкт рельєфу, а не гідросфери, і він 
не обов’язково має бути в океані, батіоніми за-
ймають окрему нішу серед топонімів, і з-поміж 
них виділяються: батіоедитоніми – назви під-
водних нагір’їв, батіовулканоніми – назви під-
водних вулканів, батіоскопулусоніми – назви 
підводних піків, батіогіатоніми – назви підво-
дних ям, батіофонніксоніми – назви підводних 
печер, батіопланоніми – назви підводних рів-
нин. Лише для назв підводних западин і мілин 
виділено окремі терміни – відповідно профун-
доніми (лат. profundum – „безодня” [1, с. 623] ) 
та вадоніми (лат. vadum – „мілке місце, брід, 
мілководдя” [1, с. 803] ). 

Ненаселений об’єкт на Землі, створений лю-
диною, кваліфікується як анойконім [2, с. 30]. 
Виділення анойконімів як окремого типу влас-
них назв відбувається на основі принципово 
інших критеріїв, ніж це передбачає денотатно-
номінативна класифікація онімів, тому прави-
льніше буде розглядати ці назви як елементи 
хоронімії, прагматонімії, гідронімії тощо. 

До сьогодні відсутній поділ гідронімів 
(грец. ΰδωρ – „вода” [2, с. 48] ) на групи, 
пов’язані із особливостями денотатів (відкриті 
чи закриті, стоячі чи проточні води), тому назви 
водних масивів розмежовуються на екстрагід-
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роніми – назви зовнішніх, відкритих водних 
просторів (лат. extra – „зовні” [1, с. 312] ) та ін-
трагідроніми – назви внутрішніх, закритих во-
дних об’єктів (intra – „всередині” [1, с. 420] ). 

Неправильним є намагання ототожнити екс-
трагідроніми з океанонімами [див.: 2, с. 90], 
адже океаноніми – це власні назви океанів 
(грец. ώχεανός – „безмежне море” [2, с. 90]: Ат-
лантичний океан). Аналогічна ситуація з термі-
ном пелагонім (грец. πέλαγος –„море” [2, 
с. 105]: Чорне море). Натомість пропонуються 
нові терміни: флуменоніми – назви течій (лат. 
flumen – „течія” [1, с. 331]: Гольфстрім), інтер-
лувіоніми – назви проток (лат. interluviēs – 
„протока” [1, с. 416]: Босфор), фіордоніми – 
назви заток („норв. Fjord – ...затока” [5, с. 616]: 
Біскайська затока). Як назва частини моря, 
призначеної для швартування кораблів, може 
функціонувати і термін портонім (лат. portus – 
„порт, гавань, пристань” [1, с. 599]: порт Пів-
денний). 

Інтрагідроніми поділяються на флуітоніми 
– назви проточних вод (лат. fluito – „текти” [1, 
с. 331] ) та стагноніми – назви стоячих вод 
(лат. stāgnum – „озеро, став, болото, калюжа; 
басейн” [1, с. 725] ). 

З-поміж флуітонімів виокремлюються по-
тамоніми (грец. ποταµός – „ріка” [2, с. 108]: 
Дніпро); частини ріки теж можуть мати на-
йменування: версулоніми – назви заокруглень, 
загинів тощо (лат. versūla – „заокруглення” [1, 
с. 815]: За опустом), вертексоніми – назви ви-
рів (лат. vertex – „вир” [1, с. 815]: Льовкова кру-
ча), катарактоніми – назви водоспадів, порогів 
(лат. cataracta – „поріг, водоспад” [1, с. 126]: 
Вікторія), дельтоніми – назви дельт, рукавів, 
заводей (пор. „дельта (гр.) – низовинна ділянка 
суходолу у гирлі річки” [3, с. 128]: Сліпий ру-
кав). До флуітонімів також відносяться рівулу-
соніми – назви невеликих струмків і потічків 
(лат. rīvulus – „струмок” [1, с. 674]: Верґеле-
щинський рівчак) та рівусоніми – назви каналів 
(лат. rīvus – „канал” [1, с. 674]: Панамський ка-
нал).  

Стагнонімами є лімноніми (грец. λίµνη – 
„озеро”): [2, с. 68]: Синевир), гелоніми (грец. 
ĕλοζ – „болото”: [2, с. 46]: Чортове болото), а 
також піскіноніми – назви штучно створених 
водойм (лат. piscīna – став для риби, водосхо-
вище” [1, с. 589]: Глібівський став) та пуелоні-
ми – назви басейнів як гідрооб’єктів (лат. 
puelus – „басейн” [1, с. 635]: Нижній басейн). 
Стагнонімами умовно можна вважати і фонта-
ноніми – назви фонтанів і каскадів (лат. fontāna 

– „джерело” [1, с. 332]: фонтан „Чаша”), ска-
теброніми – назви гейзерів (лат. scatebra – „бу-
рління, клекотання” [1, с. 689]: гейзер „Ат-
лант”), фонтікулоніми – назви джерел і копа-
нок (лат. fonticulus – „невеличке джерельце” [1, 
с. 332]: джерело Цяпанка), скатурігоніми – на-
зви впорядкованих криниць (лат. scatūrigo –
„ключ, джерело” [1, с. 689]: Петрова криниця), 
а також гляціоніми (лат. glacies – „лід”) – 
„власні назви льодовиків”: льодовик Федченка 
[2, с. 51] ). 

Різновиди гідроспелеонімів (і флуіто-, і 
стагно-) номінуються відповідно до типів назв 
гідрооб’єктів; переважно це потамоспелеоніми 
– назви підземних рік: ріка Падирак; піскінос-
пелеоніми – назви підземних струмків: стру-
мок Кум-Уаріед (у Франції); лімноспелеоніми 
– назви підземних озер: Мертве озеро тощо.  

Назви географічних об’єктів, які знаходять-
ся поза межами Землі, тобто космотопоніми 
(cosmicos (грец.) – „світовий” [1, с. 205] ), іден-
тифікуються як астротопоніми [2, с. 41]. На 
нашу думку, термін є невдалим, оскільки цю 
групу складають переважно назви об’єктів, за-
фіксованих на найближчих до Землі планетах, а 
не на зірках („астро... (гр.) – зоряний” [3, 
с. 58] ). Пропоновану Н. В. Подольською стру-
ктуру таких об’єктів можна прийняти, розме-
жовуючи селеноніми (грец. Σελήνη – „Мі-
сяць”), венусоніми (лат. Venus – Венера), мар-
сіоніми (лат. Mars – „Марс”) та меркуріоніми 
(лат. Mercurius – „Меркурій”) [2, с. 45, 78, 79, 
115] – власні назви об’єктів, які знаходяться на 
вказаних планетах. Враховуючи найменування 
географічних об’єктів (зокрема їхні стрижневі 
компоненти), можна топонімію будь-якої із на-
званих планет розмежувати на підгрупи, виді-
ливши, наприклад, пелагоселеноніми – назви 
морів на Місяці (Море Москви), пуеломарсо-
німи – назви каналів на Марсі (Канал Антей) 
чи фіордомеркуріоніми – назви заток на Мер-
курії (Затока Нус), однак природа цих денота-
тів абсолютно не відповідає земній, тому поки 
що обмежимося лише тими термінами, які вка-
зують на співвіднесеність географічних 
об’єктів з певним космічним тілом.  

Зважаючи на активні дослідження космосу, 
доцільно включити до космотопонімів і геліо-
топоніми – власні назви просторових об’єктів 
на Сонці („грец. ήλιος – Сонце” [4, с. 121] ), а 
також юпітероніми, сатурноніми, ураноніми, 
нептуноніми та плутононіми – власні назви 
об’єктів на поверхнях відповідно Юпітера, Са-
турна, Урана, Нептуна і Плутона. У майбут-
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ньому, можливо, функціонуватимуть і астерої-
дотопоніми (власні назви географічних 
об’єктів на астероїдах), кометотопоніми (влас-
ні назви географічних об’єктів на кометах) то-
що.  

Отже, типологія власних географічних назв, 
розроблена на основі їхньої співвіднесеності з 
денотатами, передбачає виділення двох груп: 
1) геотопонімів, зокрема терратопонімів та гід-
ронімів; 2) космотопонімів.  

Всього зафіксовано 132 терміни на позначення 
відповідних різновидів топонімів (з них 5 транс-

формованих і 103 новостворених), які за похо-
дженням є переважно грецькими (35) і латинсь-
кими (88). Переважання латинізмів у структурі 
топонімічної термінології зумовлене намаганням 
використовувати для її творення передусім інтер-
націоналізми та уже узвичаєними традиціями 
греко-латинського поєднання у раніше створених 
термінах.  

На упорядкування чекають й інші сектори 
ономастичного простору української мови, зок-
рема зоонімія, прагматонімія, ідеонімія тощо. 
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Myhailo Torchynsky 
DENOTATIVE-NOMINATIVE STRUCTURE OF THE UKRAINIAN TOPONYMY 
The article analyses denotative-nominative structure of the Ukrainian toponymic space. According to 

the correlation of the proper names with the denotate, they are divided into 2 groups: 1) geotoponyms 
such as terrotoponyms (khoronyms, oikonyms, oronyms, terrospeleonyms) and hydronyms (extrahydro-
nyms, intrahydronyms, hydrospeleonyms) and 2) kosmotoponyms. In general 132 terms denoting differ-
ent toponyms are fixed, 5 of them are transformed and 103 are newly made. 
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НЕООНОМАСТИКА 
(КОГНІТИВНА ОНОМАСТИКА ТА НОВІ ГРУПИ NOMINA PROPRIA) 
 

Наталія Венжинович 
ББК Ш 103.3 
УДК 81’1=1/=2:165.194 
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДІЙСНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЛАСНИХ 

НАЗВ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
У кінці ХХ – на початку ХХІ століття тра-

диційні проблеми взаємодії мислення, свідомо-
сті й мови, мови й культури, мовної картини 
світу набувають нового осмислення під впли-
вом зміни науково-лінгвістичної парадигми. 
Сутність цієї зміни полягає у переосмисленні та 
утвердженні постулату про те, що мова не про-
сто відбиває, а відтворює структуру людської 
свідомості, мислення й пізнання. Отож пріори-
тетними завданнями лінгвістики є встановлен-
ня глибинних закономірностей взаємодії когні-
тивних структур людської свідомості з мовни-
ми формами, виявлення в мові характеру пі-
знання та світосприйняття світу людиною, про-
никнення через мову до етнічних ментальних 
утворень. Встановленню глибинних закономір-
ностей взаємодії когнітивних структур людсь-
кої свідомості з мовними формами сприяє до-
кладний аналіз і фразеологічних одиниць [3, 
с. 135]. 

Проблеми дослідження фразеології постійно 
перебувають у сфері зацікавлень багатьох нау-
ковців [1,2,6,7,9,11,12,18,19,21-23]. Проте 
останнім часом в українському мовознавстві 
з’явилися праці з когнітології [3,5,8,13,20 то-
що], з якою пов’язані нові аспекти розуміння 
мови, що відкривають широкі перспективи її 
бачення у різноманітних зв’язках з людиною, її 
інтелектом, із пізнавальними процесами і, від-
повідно – новий лінгвістичний метод – концеп-
туальний аналіз, головною метою якого є реко-
нструкція когнітивних механізмів індивідуаль-
ної чи колективної свідомості. Когнітивна лінг-
вістика доповнює аналіз мови аналізом мов-
лення, різноманітними контекстами вживання 
певних лексем, зафіксованих у текстах, дефіні-
ціями у різних словниках та довідниках, аналі-
зом фразеології, прислів’їв, приказок, афориз-
мів, в яких репрезентується концепт [5, с. 142]. 

Науковці стверджують, що культура завжди 
національна, вони виділяють етнокомпонент 
змістової структури концепту – одиниці 

пам’яті, що містять сукупність знань про об’єкт 
пізнання. Виокремлюється концепт культури, 
який усвідомлюється як таке поняття, що вжи-
вається на позначення етнічно орієнтованого 
ментального утворення (концепту), що дає під-
стави кваліфікувати його як концепт етнокуль-
тури [15, с. 482]. Слова-концепти, за якими 
„стоїть” символічне осмислення реалій світу, 
можуть закріплювати за собою загальнолюдсь-
ке сприйняття предметів і явищ навколишнього 
світу, ведуть до утворення фразеологічних оди-
ниць із спільним значенням у багатьох мовах. 
Так, наприклад, слово-концепт „серце” висту-
пає як символ зосередженості почуттів, слово-
концепт „голова” – розуму й розумових здібно-
стей, слово-концепт „вода” – символ швидко-
плинності і т.ін. 

Особливу увагу дослідники сьогодні звер-
тають на одну з важливих складових мовного 
образу світу – фразеологічну. Фразеологічний 
рівень – це достатньо складне мовне утворення. 
Його місце у системі мовних знаків (між лекси-
чним і синтаксичним) демонструє цю склад-
ність і специфіку. Словосполучення „фразеоло-
гічний образ світу” чи „фразеологічна картина 
світу” – скоріше наукова модель, ніж термін, 
що позначає певний фрагмент дійсності. Однак 
саме існування фразеології є свідченням різно-
манітності в кодуванні й передачі інформації. 
Фразеологія репрезентує архетипні, міфологіч-
ні уявлення. Той самий концепт абстрактного 
поняття може мати декілька вербалізацій, ство-
рених за різними принципами у межах однієї і 
тієї ж мови, бо традиції змішування ментальних 
просторів пов’язані з культурою (міфологією, 
релігією, політикою, історією) народу [8, с. 
310]. 

Ми ставимо собі за мету простежити, як за 
допомогою власних назв концептуалізується 
навколишня дійсність у фразеологізмах україн-
ської мови, зафіксованих у Словнику фразеоло-
гізмів української мови [17]. Актуальність на-
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шого дослідження зумовлена багатоаспектніс-
тю об’єкта дослідження, відсутністю єдиного 
погляду на ряд важливих питань фразеологіч-
ної та ономастичної теорій. Проблемі функціо-
нування власних назв у складі фразеологізмів 
присвячені дисертаційні роботи Г.Манушкіної, 
О.Сафронової, Н.Філліпакі, О.Кудріної, 
Л.Степанової, Я.Лагинович, А.Кравчук та 
В.Бояркіна, виконані на матеріалі англійської, 
французької, німецької, чеської, польської та 
російської мов. Новизна нашого дослідження 
полягає у тому, що це, очевидно, одна з перших 
спроб концептуального аналізу фразеологічно-
го багатства української мови, до складу якого 
входять власні назви. Цікавими для нас у цьому 
плані були праці Л.Г.Скрипник та Н.В.Пасік 
14;19].  

Особливістю фразеологізмів як номінатив-
них одиниць є те, що вони називають уже на-
йменовані предмети чи поняття і в переважній 
більшості виражають оцінку, якій належить 
творча роль, бо вона значною мірою формує 
складну назву, що ґрунтується на повному або 
частковому семантичному переосмисленні 
компонентів фразеологічної одиниці в цілому. 
Внутрішня форма фразеологізму виражає засіб 
бачення світу, є засобом відображення навко-
лишньої дійсності, що заслуговує на увагу лін-
гвістів, філософів, психологів та інших науко-
вців. Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття в 
науці про фразеологію з’явився новий підхід у 
розумінні значення фразеологічних одиниць у 
суспільному житті спільноти. Це спроба прони-
кнути в природу фразеологічного витвору як 
репрезентанта картини світу певного етносу. 
Фразеологія виконує важливу роль у відобра-
женні картини світу Адже картина світу лежить 
в основі всіх актів світосприйняття [10]. Фено-
мен, що іменується „картиною світу”, є таким 
же давнім, як і сама людина, однак реалія, що 
називається терміном „картина світу”, стала 
предметом наукового розгляду порівняно неда-
вно. 

Провівши суцільне обстеження фразеологі-
змів у словнику фразеологізмів української мо-
ви, ми з’ясували, що у зазначеній народній ска-
рбниці наявна значна частина фразеологічних 
одиниць, які містять у своєму складі різномані-
тні власні назви, зокрема: а) із стрижневим сло-
вом Бог, Мати Божа, Христос; б) імена людей, 
назви античних героїв; в)географічні назви; 
г) клички тварин тощо. Домінуючою є думка 
про те, що оніми специфічно виявляють себе як 
компоненти усталених одиниць мови. Втрача-

ючи природні функції індивідуалізації, іденти-
фікації, співвіднесеності з денотатом, зазнаючи 
якісних змін у семантичній структурі, вони на-
бувають рис апелятивів, що безпосередньо 
впливає на фразеологізацію відонімічних сим-
волічних значень. Ономастичні компоненти 
зберігають генетичний зв’язок з власними на-
звами та їх денотатами лише опосередковано. У 
мовленні такі зв’язки здатні різною мірою ак-
туалізуватися. Роль семантично стрижневого 
компонента фразеологічної одиниці належить 
далеко не всім ономастичним компонентам, хо-
ча всі вони є джерелом експресивності зворо-
тів. У фразеологізації бере участь не сам онім, а 
символічне значення, яким наповнюється оні-
мічна оболонка в процесі функціонування в 
мовленні. Специфічна здатність розвитку в се-
мантичній структурі оніма апелятивного співз-
начення пов’язана з транспозиційними проце-
сами в системі семантичних складників мовно-
го та позамовного характеру Символізуючись, 
оніми переборюють семантичну замкненість, 
набувають ряду системних ознак, що свідчить 
про їх зближення з апелятивами [14]. 

За нашими спостереженнями, найбільш час-
тотними компонентами - власними назвами ви-
явилися слова Бог, Мати Божа, Божий, Божа, 
Боже, Господь, Ісус. Наведемо приклади кон-
цептуалізації дійсності у фразеологізмах з цими 
стрижневими словами: Боже помагай –– ужи-
вається українцями як побажання успіхів у 
якійсь справі; Мати Божа – уживається для 
вираження позитивних або негативних емоцій: 
радості, здивування, захоплення, переляку і 
т.ін.; Бог милував, нехай Мати Божа помилує – 
кому-небудь пощастило уникнути чогось не-
приємного, небажаного; не приведи Господь – 
уживається українцями для вираження неба-
жання чогось, застереження від чогось або жа-
лю з приводу чого-небудь; нехай Мати Божа 
прощає – уживається для вираження побажання 
кому-небудь добра, безпеки, благополуччя і 
т.ін.; Всевидюще Око – здатність все помічати, 
бачити, про все швидко дізнаватися, знати; 
Всевишній; ні Богові свічка, ні чортові надов-
бень, ні Богові свічка, ні чортові коцюба (коче-
рга, рогачилно, угарка, ладан) – нічим не при-
мітна, посередня людина; нема ніякої користі, 
толку з кого-, чого; нема чого Бога гнівити – 
нема підстав, не варто марно нарікати на щось, 
бути незадоволеним чимсь; давай Бог ноги, а 
чорт колеса – уживається для вираження необ-
хідності раптової втечі звідкись; одному Богу 
відомо - ніхто не знає про щось; Царство Бо-
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же, Царство вічне –– про Рай; уживається при 
згадці небіжчика для вираження побажання 
йому загробного райського життя; страта, 
смерть (іронічно); відійти у Царство Небесне, 
спочити в Бозі – померти; до Божого суду, до 
Страшного суду – протягом усього життя, 
завжди; проспати усе Царство Небесне – 
утратити, проґавити щось важливе, потрібне, не 
скористатися якоюсь можливістю; Божий світ 
– життя у всіх його формах і виявах; до Божо-
го світа – до ранку, до світанку; і на світ Бо-
жий не дивився – життя не миле, не хочеться 
жити від туги, горя і т.ін.; подай Боже, подай 
Господи – уживається для вираження побажан-
ня кому-небудь чогось доброго; для вираження 
схвальної оцінки кого-, чого-небудь щодо роз-
міру, кількості, якості, ступеня вияву і т.ін.; 
промисел Божий – заступництво, дії Божої си-
ли, Бога; Божий(Господній, Христовий) слуга 
–– представник духовенства; тримати Господа 
Бога за бороду – досягти чогось надзвичайного, 
вимріяного; хвалити Бога – уживається для ви-
раження задоволення, заспокоєння, морального 
полегшення у зв’язку з чим-небудь; мати Хри-
ста в душі – бути справедливим, милосердним, 
порядним, доброзичливим і т.ін.; ради самого 
Христа – уживається як звертання при прохан-
ні милостині; з милості, з ласки; чиста кара 
Божа – уживається для вираження незадово-
лення ким-, чим-небудь або здивування; Божий 
чоловік –– паломник, прочанин; юродивий; від-
різнити Божий дар від яєчні – добре розбира-
тися в чому-небудь; живим до Бога полізти – 
часто згадувати Бога, навіть прикриваючи так 
свої недобрі наміри або вчинки; дуже погано 
себе почувати, страждаючи від болю, втрачаю-
чи будь-яке терпіння; ледве витримувати, ледь 
не вмирати. Як бачимо, фразеологізми з компо-
нентом Бог, Божий, Мати Божа, Христос 
і под. концептуалізують найрізноманітніші про-
яви буття людини: її народження, її позитивні і 
негативні риси, позитивні і негативні емоції, 
назви служителів культу, відхід у потойбічний 
світ тощо. За біблійними канонами, Христос, 
витерпівши ганебну диявольську страту на хре-
сті, помер, а потім воскрес. У міфології смерть 
Христа символізує процес повного звільнення 
людини від земних пут, гріховності. Шлях 
страждання є одночасно шляхом очищення, во-
скресіння, нескінченності Бога і скінченності 
людини [16]. Мати Божа – символ матері, жит-
тя, світла, мудрості, таїни, любові; заступницт-
ва, радості і смутку; ідеалу жінки-матері, союзу 
божественного і земного; духовного пороз-

уміння й очищення. Мати Божа символізує по-
вноту життя, самодостатність, мудрість, звіль-
нення від усього гріховного через просвітлення. 
Всемилостива жінка, справедлива заступниця, 
світла, мудра, сповнена всеперемагаючої любо-
ві – такою постає вона і в українських фразео-
логізмах. 

На другому місці за частотою використання 
є фразеологічні одиниці, що містять імена лю-
дей, міфологічних персонажів, назви античних 
героїв, наприклад: сім мішків гречаного Гаври-
ла – наговорити, наплести багато зайвого, без-
глуздого; Іванова хата – так іронічно назива-
ють в’язницю; ім’я Іван здебільшого уособлює 
соціальне поняття – проста людина, трудівник, 
бідняк, якого можна легко принизити, посадити 
у в’язницю; вискочити як Кузьма (Пилип) з 
конопель – недоречно, недоладно або невчасно 
зробити, сказати що-небудь чи виступити з 
чимсь; як Марко по пеклі - товктися, гасати не-
впинно, безугавно, без потреби і т. ін.; як Мар-
ко з пасльону – раптово, несподівано, недореч-
но і т.ін.; ні сюди Микита, ні туди Микита – 
немає виходу; нікуди; як Мартин мила – наїс-
тися, набратися без почуття міри; дуже багато, 
більше, ніж треба; за царя Панька (Тимка, То-
мка, Хмеля), як стане земля тонка – дуже дав-
но, у дуже давні часи; за царя Митрохи, як лю-
дей було трохи – тс; там, де Макар телят пасе 
–– там або туди, де важкі умови життя, куди 
потрапляють, як правило, не з власного бажан-
ня; дуже далеко; там, де Сидір козам роги пра-
вить – тс.; як баба Параска та баба Палажка 
– про язикату, чванливу, пихату людину; як 
Хома на вовні – не заробити абсолютно нічого. 
Відомо, що ціла низка власних імен людей, на-
бувши узагальненого значення, наблизилася до 
лексем емоційно-оцінного характеру. Здавна в 
Україні невдах називають Хомою чи Химкою, 
некультурних, неотесаних, недоумкуватих – 
Гапкою, Феською, Хіврею, дурнів – Стецьком, 
неуважних, неспритних – Солохою, Солопієм 
тощо; прометеїв вогонь – незгасне прагнення 
до досягнення високої та благородної мети; 
ахіллесова п’ята – найвразливіше, найслабше 
місце у когось; лаври Герострата; Геростра-
тові лаври – слава, пов’язана із злочином; га-
небна, сумна слава; пута (ланцюги) Гіменея – 
подружні стосунки; шлюб; гордіїв вузол – дуже 
складна, заплутана справа; складний збіг обста-
вин; Дамоклів меч – небезпека або неприєм-
ність, що постійно загрожує комусь; езопівська 
мова – замаскований спосіб висловлення думок 
з натяками і недомовками; скриня Пандори – 
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вмістилище зла, лиховісний дар; Робінзон на 
безлюдному острові – самотній, відірваний від 
людей, ізольований від світу; як Адам і Єва в 
Раю – про морально чисту, нехитру, наївну лю-
дину; від Адама – починати дуже здалеку, з са-
мого початку; каїнова душа – зрадлива, підсту-
пна людина; юдине (іудине) плем’я (поріддя, 
коріння) – зневажливо, лайливо говорять про 
зрадника; Юдині (Іудині) срібники - винагорода 
за зраду. Особливу участь у фразотворчості бе-
руть імена Іван, Григорій, Петро, Семен, Хома, 
Ганна, Марія, Хима. Як свідчать результати 
нашого дослідження, імена у складі фразеоло-
гічних одиниць вживаються не у своїй звичній 
ролі найменування, а в ролі загальної назви. 
Практично всі фразеологізми з іменами постали 
внаслідок реакції на цілком конкретні події або 
життєві ситуації, окремі з них були витворені з 
використанням власних імен з античних часів, 
із релігійних міфів. Фразеологічні вирази пере-
бувають у нерозривному зв’язку з буттям наро-
ду. Забуті перекази, забобони, обряди, звичаї, 
народні ігри, занедбані ремесла, суперництво 
між сусідніми селами, незначні події, пам’ятні 
в житті лише одного села чи однієї родини, вся 
психологія і громадське життя, вся незафіксо-
вана історія наших предків залишила слід у цих 
влучних виразах, які були відшліфовані й за-
лишені в спадщину нащадкам [19]. 

Цікаво було спостерегти, як концептуалізу-
ється дійсність у фразеологізмах, що містять 
географічні назви, наприклад: Вавилонське 
стовпотворіння –– повне безладдя, гармидер, 
нестримний галас, метушня; пройти і Крим і 
Рим і мідні труби – побувати всюди, надивити-
ся всього, зазнати всіляких випробувань, пере-
важно стосується осіб із поганою репутацією, 
низькою культурою поведінки; прорубати вік-
но в Європу – успішно зайнятися якоюсь діяль-
ністю за кордоном; прорубати у Скіфію вікно – 
тс.; содом і гоморра – велике безладдя, шум; 
між Сціллою і Харибдою – під спільною нищі-
вною загрозою. Загальна тенденція при викори-
станні географічних назв – це нагнітання подій, 
фактів, активна діяльність людини, незважаючи 
на певні загрози. Наше дослідження показує, 
що при творенні фразеологізмів задіяні геогра-
фічні назви, які коцептуалізують навколишню 
дійсність у найрізноманітніших її проявах.  

Мають значення у відтворенні фразеологіч-
ної картини світу і стійкі вирази, що включають 
назви кличок тварин, наприклад: очей у Рябка 
(Сірка) позичати – втратити почуття сорому, 
почуття власної гідності; постійно відчувати 

сором, негідність свого вчинку; як той Сивко 
по пеклі – товктися, гасати невпинно, безугав-
но, без потреби; як Сірко на прив’язі –– дуже, 
надзвичайно набігатися; уживається для вира-
ження повного заперечення змісту зазначеного 
слова; зовсім не (нагулятися); як у Сірка із зубів 
– не вирвати зовсім, ніяк; як Сірко на базарі – 
безслідно пропасти, щезнути; як Сірко паскою 
– уживається для вираження повного запере-
чення змісту зазначеного слова; зовсім не (по-
живитися); як Сіркові на перелазі – дуже пога-
но. Ми спостерегли, що в українських фразео-
логізмах назви кличок тварин здебільшого 
вживаються для негативної характеристики 
людини, її дій, вчинків. Зіставлення з назвою 
загальновідомої тварини полегшує сприйняття, 
конкретизує враження і сприяє фіксації в 
пам’яті певних її особливостей та якостей. При 
цьому стабільна оцінка якоїсь риси, властивої 
певній тварині, нібито абстрагується, відділяю-
чись від неї, і стає основою нового, переносно-
го значення. 

У сфері фразеології найбільш яскраво вира-
жається національний спосіб світосприйняття. 
Національний світ – це єдиний світ, у якому 
злиті людина та історичне природне оточення, 
яке впливає на соціальну психологію етносу, 
формує національний характер та визначає 
спрямованість його практичної діяльності. Крім 
комплексного вираження національно-
культурної специфіки, фразеологічні одиниці 
можуть відображати її розчленовано, зокрема, 
за допомогою власних назв. 

Розвиток символічних значень можливий 
лише при частковій або повній втраті зв’язку 
онімічної звукової оболонки з ядровим одинич-
ним або загальним значенням. Фразеологічні 
значення окремих ономастичних компонентів 
розвиваються під впливом хибної аналогії, па-
ронімічного зближення з апелятивами, семан-
тика яких мотивує загальне значення звороту. 
Отже, релевантність власних назв-компонентів 
фразеологізмів зумовлена максимальним сту-
пенем семантизації, реалізацією метафоризова-
ного чи метонімізованого співзначення або ма-
ксимальним ступенем десемантизації, реаліза-
цією родової семи та експресії звукової оболо-
нки. Поєднання ознак апелятивності та власно-
іменності, про що сигналізує зовнішня форма 
ономастичного компонента, у межах одного 
знака створює високий ступінь узагальненості, 
образності, експресивності власноіменних ком-
понентів і зворотів з ними. 

Концептуалізація дійсності за допомогою 
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власних назв в фразеологізмах української мо-
ви відбувається завдяки природно-геогра-
фічному, соціальному, історичному, культур-
ному, релігійному, побутовому факторам. Ці 
чинники формують світобачення та світо-
сприйняття етнічної спільноти. Процес розу-
міння фразеологізмів як мовних знаків україн-
ської культури –– це шлях до пізнання менталі-
тету народу. Концептуальний аналіз фразеоло-
гізмів, до складу яких входять власні назви, до-
поміг найповніше схарактеризувати реальні дії 
особи, її почуття, її психічний та фізичний стан, 
морально-етичні взаємини людей тощо. 

Унаслідок проведеного дослідження можемо 
стверджувати, що фразеологічні утворення з 

власними назвами є невичерпним джерелом 
експресивно-виражальних засобів української 
мови, вони активно концептуалізують дійсність 
у її найрізноманітніших проявах. Мовна карти-
на світу була б неповною без її органічного 
складника – фразеологічної картини. Дослі-
дження фразеологічних одиниць є схованкою 
багатогранного буття народу: історичної 
пам’яті, етнокультурних традицій, національної 
самобутності, неоціненного трудового досвіду, 
сили духу, болю й гніву, горя й радості. Зібра-
ний і проаналізований нами матеріал може ста-
ти поштовхом до подальших наукових дослі-
джень. 
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 Natalie Venzhynovych 
REALITY CONCEPTUALIZATION BY MEANS  

OF PROPER NAMES IN UKRAINIAN PHRASEOLOGISMS 
The article focuses on the description of reality conceptualization by means of Ukrainian phraseolo-

gisms. The author draws a conclusion that proper names, used in phraseologisms, play a significant role 
in the reflection of diverse life of Ukrainian people.  
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНТРОПОНІМІВ 
У ЗВЕРНЕНОМУ МОВЛЕННІ  

Мотивація вибору назв речей значною мі-
рою зумовлена уявленнями людини про світ, 
рівнем її обізнаності та здатністю проникати у 
суть цих речей. Якщо загальні назви типізують, 
то власні виокремлюють предмет із ряду подіб-
них. 

Найчастіше спілкування вимагає не просто 
назвати співрозмовника (констатувати факт йо-
го присутності-відсутності), а й звертатися до 
нього спеціально граматично оформленою но-
мінацією адресата мовлення. Універсальним 
при цьому є використання власної назви люди-
ни, яка здебільшого (залежно від складу учас-
ників акту спілкування) не допускає багатозна-
чності, а отже, робить можливим безперешкод-
ний контакт між співрозмовниками. 

Оскільки перебіг кожної ситуації спілкуван-
ня детермінують її складники [16, с. 6], то на 
вибір номінації адресата мовлення у конкрет-
ному випадку впливають певні лінгвістичні та 
екстралінгвістичні (когнітивні, психологічні, 
соціальні) чинники, які зумовлюють викорис-
тання лексеми, яка, на думку адресанта, найто-
чніше відповідає комунікативній ситуації. Час-
то такий вибір не є результатом актуального 
мисленнєво-мовленнєвого аналізу, а може ви-
никати на рівні підсвідомості через асоціації, 
пов’язані із досвідом спілкування. 

Тексти художньої літератури почасти копі-
юють акти спілкування у зовнішньому мовлен-
ні. Вони засвідчують, що комуніканти найчас-
тіше при звертанні обирають номінацію адре-
сата мовлення, виражену власною назвою, яка є 
постійною, сталою. Звичайно, авторський за-
дум, зреалізований за допомогою відповідного 
художнього засобу, зумовлює конкретний ви-
падок процесу називання. „Іменування автором 
своїх персонажів не буває випадковим, кожний 
антропонім містить у собі певний смисл (ети-
мологічний чи, частіше, функціонально-
звичаєвий), котрий висвічує якусь ознаку носія 
наймення, породжує своє асоціативне поле” 
[21, с. 5]. 

У той час як власні назви фольклорного тво-
ру є одним із джерел національного ономасти-
кону [11, с. 129] та зазвичай виконують номіна-

тивну функцію, оніми художнього твору реалі-
зують, насамперед, авторський задум. Худож-
ній текст характеризує суб’єктивна думка авто-
ра, яку увиразнює інтерпретоване крізь призму 
твору внутрішнє мовлення. Якщо звертання-
оніми фольклорних текстів відображають наці-
ональні особливості мови і є близькими до ус-
ного висловлення, то художньо трансформова-
не внутрішнє мовлення найкраще показує пси-
хологію спілкування людини як індивідуума, а 
також риси національного менталітету як типі-
зувального чинника. 

Концептуалізація дійсності різними статями 
через мову засвідчує, що „гендерні ознаки мов-
ної картини світу – це сутнісні вияви пізнання 
світу крізь призму чоловічої і жіночої свідомо-
сті, які відображають особливості номінативної 
комунікативної діяльності чоловіків і жінок, 
визначувані статтю особливості мовної діяль-
ності й мовної поведінки” [17, с. 48]. 

У своєму дослідженні ми акцентуємо увагу 
на специфіці функціонування антропонімів під 
впливом гендерного чинника, водночас важли-
вим фактором вибору таких номінацій визнає-
мо й індивідуально-психологічні особливості 
людини. 

Матеріалом розвідки обрано тексти романів 
сучасних українських письменників: Оксани 
Забужко, Марії Матіос, Людмили Баграт, Люб-
ка Дереша, Леоніда Кононовича і Олександра 
Винокурова. Усі ці твори написані від першої 
особи однини, тобто художньо трансформоване 
внутрішнє мовлення персонажів максимально 
точно відображає специфіку передачі думок ав-
тора. 

Антропонімікон досліджуваних творів, 
представлений номінаціями адресата чоловічо-
го і жіночого мовлення, ми розглянули, у двох 
напрямах: самозвертання (адресант=адресат) та 
звертання до іншого адресата. Такий підхід об-
ґрунтовуємо тим, що вибір звертання до себе, 
так званого самозвертання, як і вибір номінації 
іншого адресата, є окремим мисленнєво-
вербальним процесом, який відображає мов-
леннєву поведінку чоловіків і жінок. Для звер-
тання до іншого адресата за допомогою власної 
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назви необхідною є умова існування пресупо-
зиції „адресат знайомий” [16, с. 37]. 

Ономастичний підхід в аналізі вимагає по-
слуговуватись відповідною системою денота-
тів. Відомий український ономаст М. Худаш 
поділяє оніми на однолексемні (особове ім’я, 
прізвище, прізвисько, псевдонім) та дволексем-
ні (ім’я+по батькові, ім’я+прізвище, 
ім’я+прізвисько). Учений також вказує на мі-
шану групу (антропонімійно-апелятивну), до 
якої входять конструкції із власних і загальних 
назв. Дослідник номінацій адресата мовлення в 
українській мові М. Скаб говорить про автоно-
мно вжиті власні назви і їх різне поєднання 
(комбінації типу: ім’я+по батькові, 
ім’я+прізвище, ім’я+прізвище+по батькові, 
ім’я+прізвисько) [16, с. 42], а також про „поєд-
нання власного найменування особи з етикет-
ними формулами її номінації” [16, с. 43]. 

Звертаючись до себе, чоловіки значно час-
тіше застосовують антропоніми, аніж особи жі-
ночої статі, які надають перевагу апелятивам 
для ефективнішої передачі емоційного стану та 
суб’єктивного ставлення до адресата. На нашу 
думку, вибір чоловіками переважно звертань-
онімів пов’язаний із потребою чітко і недвозна-
чно висловлюватися та ідентифікувати особу 
співрозмовника, –– саме власна назва найчас-
тіше буває єдиною розрізнювальною ознакою, 
що виділяє його з-поміж кількох комунікантів. 

Серед особових імен, використовуваних чо-
ловіками при самозвертанні у художньо транс-
формованому внутрішньому мовленні, імена, 
вжиті у повній: Бо у тебе, Михайле, це завжди 
було. Як сталева голка від крапельниці десь у 
мозку чи як шматок чарівного люстерка у серці 
(9, с. 119) та у зменшено-пестливій формах: 
[…] очевидно, їй було незручно від того, що Ба-
нзай був свідком її вигнання. А, може, то не бу-
ло вигнання… Га, Юрчику? (7, с. 34); Погуляв, 
Павлуню? Дякуй Богові й долі, що сьогодні 
прокинувся (5, с. 18); Ну, Павлусю, ну, золотко. 
Пригадай, що ти – майстер спорту з боксу... 
(5, с. 21). 

Самозвертання Михайле підкреслює важли-
вість висловлювання адресанта-адресата (навіть 
подумки), оскільки у зверненій мові чує на 
свою адресу переважно демінутивні звертання: 
– Знаєш, Міську, – заговорив Хіппі після довгої 
мовчанки  [9, с. 32]; – Нє-а, Михасю. Заманює-
мо за місто. САМОГО. То дуже важливо… [9, 
с. 116]. 

Зменшено-пестливі форми імен (Юрчику, 
Павлуню і Павлусю), за допомогою яких чоло-

віки подумки звернулися до себе у вищенаве-
дених контекстах, не завжди відповідають ко-
нотації зовнішньої форми цих демінутивів. 
Оніми Юрчику і Павлуню вжиті з іронією, зок-
рема Павлуню виконує функцію протиставлен-
ня, оскільки позитивне значення зменшено-
пестливих іменників підкреслює контрастність 
висловлювання докору. 

Жінки подумки називають себе єдиний раз 
ужитою номінацією у повній формі: Ларисо: 
Агов, Ларисо – Джеку-потрошителю! (10, 
с. 104) та однотипною часто повторюваною (63 
рази) номінацією у скороченій формі: Марго: 
Марго, він розмовляє з тобою, як з дитиною! 
(1, с. 253); Марго, як недоречно! Мій 
внутрішній голос докірливо поцокав язиком (1, 
с. 56); Давай, Марго! Як гіркі ліки – одним ков-
тком (1, с. 212); Я завмерла. Розслабся, Марго! 
Звичайний збіг (1, с. 67); А що ти хочеш, Мар-
го? Адвокат! (1, с. 129). 

Самозвертання Ларисо жіночого художньо 
трансформованого внутрішнього мовлення, бу-
дучи повною формою імені Лариса у контексті: 
Агов, Ларисо – Джеку-потрошителю! [10, 
с. 104], не має відтінку „офіційності”, оскільки 
номінація адресата мовлення Джеку-
потрошителю! є невимушеною, жартівливою, 
як і весь подальший контекст:  

Агов, Ларисо – Джеку-потрошителю! 
Ні, патрачу! Від слова „патрати” (курку, 

серце, душу, життя). 
Чому Ти, мій золотий і безпощадний чолові-

чку, такий добрий до мене, що, випатравши се-
рце, залишив на спомин про себе шмат непо-
мутнілої пам’яті? (10, с. 104). 

Натомість адресантка надає перевагу апеля-
тивам: подруго, голубко, душечко, мадам, міле-
ді, дурепо, патрачу, глупа женщино, невдала 
самогубице. 

Гіпокористична форма Марго передає нала-
штованість адресанта на невимушене спілку-
вання, а також вказує на те, що жінка обирає 
звичну для себе номінацію, за допомогою якої 
до адресантки постійно звертаються у зовніш-
ньомовленнєвому спілкуванні. 

Поряд із особовим іменем адресантка вико-
ристовує самозвертання-апелятиви: дівчинко, 
дурепо, ідіотко, занудо, люба, моя люба. Як ба-
чимо, більшість таких апелятивів мають нега-
тивну конотацію, навіть люба і моя люба вжиті 
з іронічним забарвленням. Такої варіативності 
передачі настрою, оцінки та характеристики 
немає в особових імен, хоча різні відтінки заба-
рвлення можуть передавати демінутивні, ауг-
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ментативні та пейоративні форми імен. 
У цьому випадку можна твердити про само-

критичність та самоіронію жінки при виборі 
звертання до себе та небажання чоловіка по-
ступатися певним статусом у суспільстві через 
недоліки у своїй поведінці. Не виключаємо, що 
остаточний вплив мають індивідуально-
психологічні якості людини. 

Варто зазначити, що „існують певні терито-
ріальні відмінності стосовно трактування мов-
цями соціального статусу суфіксованої (пест-
ливо-зменшувальної) форми імені. Так, напри-
клад, в окремих говірках (зокрема, полтавсь-
ких) можливе називання в нейтральному кому-
нікативному контексті суфіксованою формою 
імені дорослих […] [16, с. 39]. О. Суперанська, 
пояснюючи модифікацію суб’єктивного емо-
ційного навантаження особових імен за допо-
могою суфіксів зазначає: „Проте це все тільки 
всередині однієї системи […]. У різних діалек-
тах співвідношення […] форм може бути ін-
шим” [19, с. 132] (тут і надалі переклад з росій-
ської мови наш – О. Г.). 

До цікавого висновку приходять 
В. Бондалетов і Е. Даниліна, визначаючи імена 
у повній (паспортній) формі як такі, що носять 
відтінок офіційності, та надаючи скороченим 
формам стилістичного забарвлення і статус об-
меженості у використанні (розмовних). „[…] іс-
тинно нейтральних форм (слів), які мають ну-
льове стилістичне забарвлення, серед особових 
імен немає” [3, с. 195-196]. 

При самозвертанні лише чоловіки подумки 
іменують себе прізвищем, псевдом та дволек-
семною конструкцією ім’я+по батькові. Вва-
жають, що зазвичай чоловіки у комунікації „зо-
рієнтовані на соціальні статуси і владу” та 
„пристосовуються до ієрархічних соціальних 
ролей у комунікації”, а жінки „віддають пере-
вагу партнерській, рівноправній комунікації” та 
зорієнтовані на „знищення соціальних та інших 
ієрархічних бар’єрів” [2, с. 114]. 

Наприклад, звертання чоловіка до себе на 
прізвище: […] Банзаю, затям це собі раз і на-
завжди (7, с. 34); А, може, ти хворий, Банзаю, 
може у тебе гашишний делірій, або онейроїдна 
шизофренія, або гострий невербальний галюци-
ноз, або все на купу, га? (7, с. 155). У наведених 
прикладах прізвище дублює спосіб називання 
адресанта друзями. Зокрема, у зовнішньому 
мовленні фіксуємо: Банзаю, ти живий? [7, 
с. 100], а також демінутив прізвища: Давай! 
Банзайчику, давай покуримо… [7, с. 90]; А де 
ти його взяв, Банзайчику? [7, с. 93]. Відомо, 

що поява прізвища „у функції адресативної фо-
рми зазвичай ознаменована офіційною ситуаці-
єю у службових стосунках при асиметричному 
укладі, контактами між керівником і підлеглим. 
Прізвище в комунікативній ситуації може бути 
поєднаним як із фамільярною формою ти […], 
так і з дистанційною ви […]” [23, с. 144]. Такі 
випадки вживання прізвища у внутрішньому 
мовленні свідчать про те, що адресантові імпо-
нує, коли до нього звертаються на прізвище. 

Цікаво, що самозвертанням може виступати 
і професійне псевдо адресанта: Он як, Оскаре! 
Ти хочеш зрівнятися з ними, правда! (12, 
с. 166). У текстах серії пов’язаних між собою 
романів Л. Кононовича жодного разу не вказа-
но справжнього імені персонажа Оскара, а ко-
леги до нього звертаються лише за допомогою 
цього найменування. 

Варто зазначити, що спочатку найменування 
Оскар („аскер”, що означає „воїн”) утворилося 
шляхом антропонімізації апелятива і було прі-
звиськом учасника бойових дій у Афганістані. 
Пізніше носій прізвиська став членом таємної 
організації, а онім перейшов до розряду псевд, 
оскільки адресант-адресат для конспірації ви-
рішує залишити звичне і прийнятне для себе 
найменування Оскар. 

Відомо, що прізвиська можуть утворювати 
учасники різних спільнот, які „ведуть специфі-
чний, часто замкнутий, прихований від чужого 
ока спосіб життя (колективи військовослужбо-
вців, моряків, кримінальні угрупування тощо) 
[…] з метою обмеження витоку інформації поза 
межі замкнутого колективу, утаємничення жит-
тя у ньому. Названі групи прізвиськ використо-
вуються мовцями при неофіційному спілкуван-
ні на „ти” в усній і (рідше) писемній формах” 
[16, с. 41-42]. 

Зважаючи на те, що антропонім Оскар фун-
кціонує не лише у неофіційному, а й в офіцій-
ному, маємо підстави ідентифікувати його як 
псевдо. Його використання можна прирівняти 
до особливостей функціонування прізвища, яке 
більшою мірою ідентифікує особу людини, 
аніж ім’я. Зокрема В. Супрун вважає, що вжи-
вання псевдонімів мало відрізняється від ана-
логічного використання прізвищ [20]. 

Якщо адресант ігнорує при самозвертанні 
подумки своє прізвисько, то, вочевидь, воно не 
є йому близьким. Наприклад, у творі іншого ав-
тора (О. Винокурова) прізвисько Верівел жод-
ного разу не зафіксовано у художньо трансфо-
рмованому внутрішньому мовленні як звертан-
ня до себе, бо носій змушений тимчасово 
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сприймати його як таке, що ідентифікує його 
особу. Ні, погань, Павло Трояник, він же, про-
стіть, батьку з матір’ю, Верівел, ще не забув, 
що таке бокс і з чим його їдять (5, с. 104). До 
речі, антропонімізація відбулася через передачу 
українською мовою англійської фрази very well 
(„нормально”; „вері вел”→Верівел). 

Не менш цікавим є використання антропо-
німійно-апелятивних комплексів при самозвер-
танні, що характеризують адресанта за поведі-
нкою. Наприклад, у чоловічому мовленні: Дар-
ця прийшла квадранс по сьомій, отже, вийшла 
ще до вечері в їдальні. А, отже, мій непутя-
щий Вотсоне, мала вже голодна (7, с. 89) та у 
мовленні жінки: Агов, Ларисо – Джеку-
потрошителю! (10, с. 104). Такі номінації-
комплекси підкреслюють емоційність вислов-
лювання через прибрані для контексту прізви-
ська Вотсон (літературний герой А. Конан-
Дойля) і Джек-потрошитель (герой одноімен-
ного кінофільму „Джек-потрошитель”). 

Жіноче художньо трансформоване внутрі-
шнє мовлення містить набагато більше само-
звертань, виражених загальними назвами, аніж 
мовлення чоловіків. Пов’язано це із тим, що за 
допомогою семантичного різноманіття апеля-
тивів легше передати емоційний стан адресанта 
і ставлення до адресата. Існує думка про пере-
важення у „словнику жінки” емоційних слів, 
гіпертрофованих оцінок, зменшувально-
пестливих та збільшувальних імен [18, с. 31]. 
Саме тому, на нашу думку, чоловіки надають 
перевагу особовим іменам, адже у такий спосіб 
вони можуть висловлюватися, не залишаючи 
підстав для двозначності у розумінні сказаного. 

Спостерігаємо тенденцію уникання жінками 
варіантів називання себе на прізвище, прізвись-
ко, псевдо чи ім’я та по батькові, адже нато-
мість вони надають перевагу апелятивам як 
можливості гнучкішого варіювання лексико-
семантичним наповненням висловлювання. 

Художньо трансформоване внутрішнє мов-
лення чоловіків і жінок представлене також 
номінаціями іншого адресата мовлення, які 
найчастіше є відображенням зовнішньомовлен-
нєвої практики спілкування. Проте адресант 
враховує те, що висловлювання не буде сприй-
няте адресатом, тому може надавати оніму тої 
чи тої форми. 

У чоловічому мовленні фіксуємо лише суфі-
ксовані форми жіночих особових імен. Адре-
сант-чоловік, уникаючи апелятивів, варіює фо-
рмами імен для передачі свого настрою і став-
лення до дійсності. Звертаючись до коханої де-

мінутивною формою імені: Карольцю, люба 
моя, з’явивсь на тому місці, де хвилька накочу-
ється на берег... і я допливу... (6, с. 125), він до-
пускає апелятив люба моя. На противагу пози-
тивному відтінку цього звертання інша номіна-
ція адресата мовлення у зменшено-пестливій 
формі Мар’яшко у контексті: Нещасна 
Мар’яшка навіть не знала, хто це така. 
Мар’яшко, дурепо малолітня, пробач, будь ла-
ска (8, с. 36) набуває зневажливо-глузливого 
відтінку. 

Натомість жінка, двічі назвавши кохану лю-
дину на ім’я: […] Миколо, та чи ж ми з тобою 
в перетягування каната забавлялися? (10, 
с. 32); Нещасний ти чоловік, Миколо: любив 
машину – розбив, любив жінку – зламав […] 
(10, с. 117), обмежується онімами, оскільки у 
інших висловлюваннях обирає загальні назви: 
голубе, голубе мій, серце, серце моє (ірон.), чо-
ловіче, чувак, золотко моє, братіку, братіку 
мій, хлопчику маленький, коханий, любий, рід-
ний, милий мій. 

У іншому випадку авторський задум передає 
часте звертання подумки до коханого на ім’я: 
Вибач, Яне, але з Шотландією доведеться по-
прощатися (1, с. 257); Я розплющила очі від яс-
кравого сонячного світла. Яне? (1, с. 173) і рі-
дше апелятивами: Яне, Боже мій, життя моє, 
доле моя, якби ти тільки знав, як мені боляче! 
(1, с. 285). 

Ми вважаємо, що адресант-жінка подумки 
вживає особові імена у повній формі, підсвідо-
мо намагаючись регулювати дистанцію у спіл-
куванні: Дідько тебе б взяв, Костянтине!!! (1, 
с. 281); Ось ти припустився цієї помилки, Кос-
тянтине (1, с. 282), а у фіксованому зовніш-
ньому мовленні переважає використання ско-
роченої форми імені. Це пов’язано із вимогою 
47-річного адресата, щоб 21-річна адресантка 
зверталася до нього на ім’я у короткій формі, 
проте у внутрішньому мовленні відображено 
певний психологічний бар’єр. 

Цікаву форму звертання утворює жінка від 
американського імені Донна: Я тільки одного не 
розумі,. – осудливо каже Донна: тут уже явно 
зачеплено підвалини її світогляду. – Я не розу-
мію, чому ти це все терпіла? […] Що я можу 
тобі на це відповісти, Донцю? (10, с. 164). Ад-
ресантка утворює для особового імені Донна 
кличний відмінок не Донно, а Донцю, пристосу-
вавши таким чином американське ім’я до украї-
нської системи словотворення та відмінювання 
(Донна – Донно, Донка→Донця – Донцю), що 
може свідчити про мовний консерватизм жінок. 
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Неодноразово чоловіки і жінки подумки ви-
користовують особове ім’я для звертання до 
покійників. Зазвичай такі номінації адресата 
мовлення присутні у „спілкуванні” із померли-
ми близькими людьми. Наприклад, у чоловічо-
му художньо трансформованому внутрішньому 
мовленні: Бузі, Бузі Абрамовичу, як же так? 
(5, с. 246) та жіночому: Дарцю. Дарцю, ти чу-
єш мене? (10, с. 112). 

Як і при самозвертанні, обираючи номінації 
адресата художньо трансформованого внутрі-
шнього мовлення, адресант-чоловік обирає прі-
звище: […] де ти? вийди, Корію! (7, с. 223); 
прізвисько: Знаєте, приємно, коли тобі ка-
жуть, що в тебе нервів нема і зроду-віку не бу-
ло… Та якби ж ти, Хіппі, знав, як я жахаюся, 
коли згадаю, ЩО наробив (9, с. 37); ім’я і по 
батькові: Ні, Бузі Абрамовичу, не пізно (5, 
с. 224) та антропонімійно-апелятивні конструк-
ції: У разі чого: не знаю, не був, не брав. І вза-
галі, пане Андрію, яке вам діло до мене, мого 
лібідо і до моїх уподобань? (7, с. 148) (па-
не+ім’я); Ну що, товаришу Крижинський, ду-
мав я посміхаючись, от ми й зустрілися! (12, 
с. 145) (товаришу+прізвище) і неетикетну: ... 
що ж, друже Холоденку, доведеться нам зу-
стрітися... (14, с. 70) (друже+прізвище), які 
повністю відсутні у мовленні жінки. Ці номіна-
ції адресата мовлення віддзеркалюють зовніш-
ньомовленнєві ситуації спілкування і є звични-
ми для них. 

Звертання на прізвище передає зневажливе 
ставлення до старшої за віком людини (Корію), 
адже „використання автономного прізвища в 
ролі звертання українським етикетом трактуєть-
ся як не дуже ввічливе” [16, с. 40]. Однак прізви-
сько Хіппі функціонує на рівні особового імені, 
оскільки між друзями таке найменування носить 
передусім нейтральне забарвлення, хоч утвори-
лося шляхом антропонімізації для характеризу-
вання людини за способом життя (хіпі→Хіппі). 
Передаємо оригінал запису прізвиська Хіппі ав-
тором (Л. Дерешем), хоч в українській мові де-
риват пишемо „хіпі” („Хіпі , невідм., ч. і ж. 1) 
Про молодь, яка виражає свій протест проти не-
справедливості, умовності суспільства проголо-
шенням гасел свободи від сім’ї, демонстратив-
ною відмовою від загальноприйнятих моральних 
норм, відмовою від будь-якої постійної роботи, 
поблажливим ставленням до вживання наркоти-
ків і т. ін. і яка веде зазвичай бродяжницький 
спосіб життя” [4, с. 1344]). 

Наявність у мовленні чоловіків антропоні-
мійно-апелятивних конструкцій, що є етикет-

ними або прийнятними у певному середовищі, 
вкотре свідчить про налаштованість чоловіка 
строго дотримуватися соціальних та ієрархіч-
них ролей. Зокрема, номінація пане Андрію, бу-
дучи адресованою директорові школи, передає 
місцевий мовний колорит Львівщини, де розго-
ртаються події твору. Проте допускаємо, що це 
висловлювання може бути іронічним, про що 
свідчить контекст (до речі, дослідник аналогіч-
них процесів у російській мові В. Супрун за-
значає, що вибір звертань типу госпожа Івано-
ва, господин ректор у російській мові замість 
ввічливої моделі ім’я+по батькові може 
сприйматися як іронія чи недоброзичливість 
[20, с. 3]). 

Підсумовуючи проаналізоване вище, може-
мо твердити, що на функціонування антропоні-
мів у зверненому мовленні суттєвий вплив має 
гендерний чинник, оскільки чоловіки і жінки 
часто в тотожних ситуаціях спілкування по-
різному обирають онім та його форму. 

Чоловіки звертаються до себе особовими 
іменами у повній та зменшено-пестливій фор-
мах, на прізвище, професійне псевдо й ім’я та 
по батькові. Наявність у внутрішньому мовлен-
ні таких офіційних найменувань говорить про 
зорієнтованість чоловіків на соціальні ролі у 
стосунках. Натомість жінки використовують 
тільки ім’я у повній та гіпокористичній фор-
мах, надаючи перевагу самокритичним апеля-
тивам як можливості користуватися набагато 
більшим семантичним різноманіттям загальних 
імен, що свідчить про більшу емоційність при 
характеристиці та оцінці своєї поведінки. У то-
тожних ситуаціях чоловіки обирають демінути-
вні форми власного імені, що простежено та-
кож у висловлюваннях докору. Проте і чолові-
ки, і жінки характеризують себе за способом 
поведінки антропонімійно-апелятивними ком-
плексами, одноіменними загальновідомим пер-
сонажам літератури та кіно. 

Загалом при самозвертанні подумки особи 
протилежної статі надають перевагу онімам, які 
найбільше їм імпонують. 

При звертанні до іншого адресата художньо 
трансформованого внутрішнього мовлення чо-
ловіки і жінки зазвичай обирають використову-
вані у зовнішньомовленнєвому спілкуванні 
оніми. Як і при самозвертанні, жінки значно ак-
тивніше застосовують апелятиви, а чоловіки - 
прізвище, прізвисько, ім’я та по батькові і при-
таманні українській мові етикетні антропоні-
мійно-апелятивні конструкції, що вкотре вказує 
на офіційність тактики ведення розмови чоло-
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Література 

1. Баграт Л. Зло: Роман. – Львів: Кальварія, 2002. – 
288 с. 

2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвісти-
ки: Підручник. – К.: Академія, 2004. – 344 с. 

3. Бондалетов В. Д., Данилина Е. Ф. Средства вы-
ражения эмоционально экспрессивных оттенков 
в русских личных именах // Антропонимика / 
Ред. В. А. Никонов, А. В. Суперанская. – М., 
1970. – С. 195-196. 

4. Великий тлумачний словник сучасної українсь-
кої мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005. – 
1728 с. 

5. Винокуров О. І. Журналюга-1: Під одним дахом 
зі смертю. – К.: Браво, 2003. – 248 с. 

6. Винокуров О. І. Убий мене, убий... – К.: Браво, 
2003. – 276 с. 

7. Дереш Л. Культ. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 
2006. – 240 с. 

8. Дереш Л. Намір! Роман. – К.: Дуліби, 2006. – 
296 с. 

9. Дереш Л. Поклоніння ящірці – Х.: Клуб сімей-
ного дозвілля, 2006. – 176 с. 

10. Забужко О. Польові дослідження з українського 
сексу: Роман. – К.: Факт, 2004. – 176 с. 

11. Колесник Н. С. Специфіка використання фольк-
лорних власних назв у зверненому мовленні // 
Вісник Запорізького національного університе-
ту: Філолог. науки. – Вип. 2. – 2006. – С. 129-
134. 

12. Кононович Л. Г. Я, зомбі. Довга ніч на Сунжею: 
Романи. – К., 2000. – 352 с. 

13. Кононович Л. Кайдани для олігарха: Криміна-
льний роман. – Львів: Кальварія, 2001. – 208 с. 

14. Кононович Л. Мертва грамота: Романи. – Львів: 
Кальварія, 2001. – 252 с. 

15. Матіос М. Щоденник страченої. Психологічна 
розвідка. – Львів: ЛА „ПІРАМІДА”, 2005. – 
192 С. 

16. Скаб М. С. Прагматика апеляції в українській 
мові: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 
80 с. 

17. Ставицька Л. Гендерні стереотипи в сучасній 
мовній свідомості // Дивослово. – 2005. – № 5. – 
С. 47-51. 

18. Ставицька Л. Мова і стать // Критика. – 2003. – 
№ 6. – С. 29-34. 

19. Суперанская А. В. Структура имени собствен-
ного. Фонетика и морфология. – М.: Наука, 
1969. – 206 с. 

20. Супрун В. И. Антропонимы в вокативном упот-
реблении // Известия Уральского государствен-
ного университета. Гуманитарные науки. –    
Вып. 4. Аспекты ономастических исследований. 
– 2001. – № 20.  

21. Рудько Л. П. Звертання в сучасній англійській 
мові (на матеріалі п’єс Б. Шоу): Автореф. дис. ... 
канд. філол. наук. – Одеса, 1984. – 20 с. 

22. Худаш Л. М. З історії української антропонімії. 
– К.: Наук. думка, 1977. – 236 с. 

23. Putel-Pandey D. System adresatywny 
współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego. 
Konfrontacja socjolingwistyczna. – Wrocław, 2003. 
– 255 s. 

Olesia Havrylashchuk 
GENDER-SPECIFIC PECULIARITIES  

OF ANTHROPONYMS USE IN INNER SPEECH 
The article reveals motivation in the choice of speech addressee nominations which are represented by 

proper names, anthroponyms specifically. The analysis has been performed within the lines of gender 
studies with consideration for the psychological factor, its imprint being reflected through the artistically 
transformed inner speech.  
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ПРАГМАТОНИМЫ-ГЛОБАЛИЗМЫ:  
ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ  

Настоящее исследование посвящено анализу 
словесных товарных знаков (прагматонимов). 
Изучение этого слоя ономастической лексики 
началось сравнительно недавно. Одним из пер-
вых обращений к прагматонимам в российской 
ономастике было исследование Т.А. Соболевой 
и А. В. Суперанской (1986). По мнению авто-
ров, словесные товарные знаки составляют 
класс своеобразных собственных имён со 
своими характерными чертами и, в свою оче-
редь, занимают особое место среди них. Общим 
признаком всех товарных знаков, сближающим 
их с другими именами собственными, является 
индивидуализация. Однако у словесных товар-
ных знаков она иного рода. Данные ономасти-
ческие единицы «индивидуализируют особое 
свойство вещей – быть чьей-либо собственно-
стью, иметь право на владение товаром.  <…> 
У товарных знаков право владения материали-
зуется и воспринимается предметно» [9, с. 61]. 

Термин прагматоним впервые вводится в 
российскую ономастику Н. В. Подольской в 
«Словаре русской ономастической терминоло-
гии». Под словесным товарным знаком (праг-
матонимом) автор понимает имя марки товара 
или вида предлагаемых услуг, охраняемое за-
коном [8, с. 110]. Например: Coca-Cola, Toyota, 
Nokia и многие другие. По мнению Н.В. По-
дольской, эти словесные обозначения, соче-
тающиеся в разных пропорциях с символами и 
рисунками, служат для идентификации товаров 
и услуг.  

Важно отметить тот факт, что прагматонимы 
неоднородны по различным параметрам:  
1) по принципу номинации (ономасиологиче-

ский параметр);  
2) по способу образования (грамматический 

параметр);  
3) по степени известности и закреплённости в 

языковом коллективе (социолингвистиче-
ский параметр).   
 Ономасиологический параметр связан с вы-

явлением принципов номинации прагматони-
мов. Большинство исследователей, по свиде-
тельству Н.Д. Голева, соотносят с термином 
принцип номинации «своеобразные ономасио-

логические модели, обобщающие наиболее ха-
рактерные аспекты и признаки, по которым 
происходит название однородных предметов» 
[2, с. 12]. В анализируемом нами материале вы-
деляются следующие группы прагматонимов: 

1. Прагматонимы, дающие представления о 
разнообразных признаках объекта, соотносятся 
с идентифицирующим принципом номинации. 
Следует отметить, что в последнее время соз-
датели рекламных названий всё меньше прибе-
гают к данному принципу (например: салфетки 
для мытья посуды Чистюля, лак для ногтей 
Блеск, журнал о стилях и тенденциях моды 
Style, отбеливающая и освежающая зубная пас-
та WhiteFresh, освежитель воздуха Fragrance). 

2.  Прагматонимы, не имеющие смысловой 
связи со свойствами товара, соотносятся с сим-
волическим способом номанации (мороженное 
Крутышка, квас Ядрёный корень, вафельный 
торт Причуда). Обычно слова естественного 
языка или звуковые комплексы подбираются 
лишь в силу приятных ассоциаций. 

3. Названия, представляющие собой слова 
иной лексико-семантической парадигмы, но 
обладающие общим с родовым определяемым 
семантическим элементом, мы соотносим с ус-
ловно-символическим принципом номинации.  

В отличие от символических названий, не 
имеющих никакой смысловой связи с объек-
том, у условно-символических прагматонимов 
признак объекта остаётся основополагающим 
мотивом номинации (офисная бумага Снегу-
рочка, такси Дилижанс). 

Приведённая классификация показывает, 
что несмотря на неоднородность материала, 
искусственная номинация в области рекламных 
названий может быть рассмотрена как процесс, 
подчиняющийся определённым закономернос-
тям. Любое рекламное имя не случайно, уже 
при рождении в нём заложено будущее воздей-
ствие на потребителя. 

Говоря о грамматическом параметре, мы 
имеем в виду свободное обращение с языковым 
материалом при создании прагматонимов. 
Здесь допускаются любые способы номинации, 
способствующие привлечению внимания по-



Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 393 

тенциального потребителя товара: усечения и 
наращения (Fruttis – йогурт, Вкуснотеево – мо-
лочная продукция), обратное чтение слов (Овип 
Локос – пиво), словосложение (Фрутоняня, 
Быстросуп), а также создание искусственных 
слов, не существовавших ранее («Вимм-Билль-
Данн», «KitKat»), в том числе номинативных 
единиц, включающих числовые и буквенные 
индексы (сок J7, напиток 7UP)  и т.п.  

Социолингвистический параметр анализа 
прагматонимов обусловлен тем, что одни то-
варные знаки быстро выходят из активного 
употребления и забываются, а другие задержи-
ваются в словарном составе надолго и известны 
далеко за пределами страны, в которой были 
созданы (например, существующие многие де-
сятки лет прагматонимы Avon, Coca-Cola, Levis, 
Nestle, Opel, L’Oreal, Adidas, American Express). 

Данные словесные товарные знаки, рассмат-
риваемые нами как прагматонимы-глобализмы, 
еще не подвергались детальному исследованию 
лингвистов. Для точного определения данного 
слоя лексики необходимо обратиться к поня-
тию глобализация с точки зрения социологов, 
маркетологов и лингвистов. 

Словарь-справочник по социологии опреде-
ляет глобализацию как «процесс нарастания 
взаимозависимости обществ, протекающий во 
всемирном масштабе. Взаимозависимость мо-
жет проявляться в самых разнообразных фор-
мах, однако социологов интересует главным 
образом глобализация экономики и культуры» 
[6, с. 66].   

Социолог М. В. Богданова понимает глоба-
лизацию как процесс, который создает трансна-
циональные социальные связи и пространства, 
обесценивает локальные культуры и создает 
«третьи» культуры. В широком смысле «транс-
национальный» означает, что возникают фор-
мы жизни и деятельности, внутренняя логика 
которых объясняется изобретательностью,  с 
которой люди создают и поддерживают «не 
признающие расстояний» социальные жизнен-
ные миры и взаимосвязи действий [1]. 

Особенность процесса глобализации в наши 
дни  заключается в устанавливаемых практиче-
ским путем  (а) степенях расширения, плотно-
сти и стабильности взаимодействующих регио-
нально-глобальных сетей связи (и их масс-
мейдийной самоидентификации), (б) социаль-
ных пространств и телевизионных потоков на 
культурном, политическом, хозяйственном, во-
енном и экономическом уровнях [см. 1].  

Маркетологи обращают внимание на ста-

новление неких глобальных институтов и прак-
тик, которые способствуют укреплению един-
ства мирового сообщества. В основе этой тен-
денции лежит, во-первых, движущая сила ка-
питалистического способа производства – ин-
терес фирм в получении максимальной прибы-
ли, во-вторых, возможность добиться этого на-
ращиванием масштабов производства, позво-
ляющих сократить издержки производства, 
маркетинга, сбыта, управления. Больше – это 
чаще и дешевле. Поскольку же национальные 
границы во многих случаях слишком узки, то 
интерес крупнейших компаний диктует их от-
крытие для своих товаров, формирование рын-
ка в масштабах всего земного шара – глобаль-
ного рынка [5].    

По мнению лингвистов, глобализация в язы-
ке – это не только формирование того своеоб-
разного сленга, который мы должны хорошо 
знать, поскольку есть угроза не понять собе-
седника, использующего новейшие средства 
массовой коммуникации, типа: мыло – элек-
тронная почта (от e-mail), мессидж – электрон-
ное сообщение, кликать ~ нажимать на кнопку 
мыши, офф-лайн – в реальной жизни и т. п. Это 
более сложное и глубокое явление [4, с. 430].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что глобализация – это распространение в 
транснациональных масштабах не только ин-
формационных   материалов, связей, средств и 
систем, но и языковых единиц. 

Для обозначения этих единиц используется 
термин глобализмы [см. 4]. Специфика данных 
языковых единиц такова, что они известны ши-
рокому кругу социально активных, высокооб-
разованных людей, владеющих несколькими 
языками, в том числе и английским языком. 
Следует отметить, что автор также выделяет 
объективные и субъективные факторы глобали-
зации. 

К объективным факторам, как известно, 
можно отнести введение в нашу жизнь новых 
вещей, предметов, отношений и т. п. или для 
создания эффекта чужой реалии. Похожую 
функцию выполняют варваризмы. Однако гло-
бализмы, в отличие от варваризмов, называют 
широко- или общеизвестные вещи: Samsung, 
Nike, Canon, Gillette. 

С другой стороны, всегда существует мода, 
престижность, т. е. субъективный фактор. Это 
отражается в том, что все чаще используются 
англоязычные эквиваленты для наименования 
общественно важных явлений. Например, 
встреча президентов академий наук Украины и 
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России названа в средствах массовой информа-
ции научным саммитом. 

Вхождение глобализмов в систему языка 
всегда сопровождается переключением языко-
вых кодов, что является целиком закономер-
ным явлением в социуме, в особенности тогда, 
когда заимствованным неадаптированным сло-
вом именуется товарный знак, а также называ-
ется фирма (сеть пиццерий по всему миру Pizza 
Hut, концерн Toyota Motor). Употребление та-
ких слов оправданно, т.к. они являются своеоб-
разными товарными знаками (прагматонима-
ми), которые нельзя изменять, постольку их 
языковая форма зарегистрирована. И если на-
звание зарегистрировано в латинской графике 
как товарный знак, то в таком виде оно функ-
ционирует во всех других языках. 

Исходя из вышеизложенного, можно опре-
делить прагматоним-глобализм как имя собст-
венное для обозначения марки товара, который 
распространен в транснациональных масшта-
бах по всему миру. Как правило, такое имя за-
креплёно в различных  языковых коллективах.  

Для дальнейшего анализа прагматонимов-
глобализмов необходимо определить экономи-
ческие и собственно лингвистические критерии 
их выделения.  

По экономическим критериям это должны 
быть товарные знаки транснациональных кор-
пораций. Согласно определению Популярной 
Экономической Энциклопедии, транснацио-
нальная корпорация (ТНК) – крупная корпора-
ция, имеющая зарубежные активы, осуществ-
ляющая не менее ¼ части своих операций за 
пределами страны, в которой она зарегистриро-
вана. Организационно строится по принципу 
системы участия капитала материнской компа-
нии в капитале дочерних предприятий [7, 
с. 275].  

В настоящее время в руках ТНК находится 
значительная часть мирового производства. К 
крупнейшим ТНК относятся такие корпорации-
гиганты, как: Coca-Cola, Microsoft, IBM (Inter-
national Business Machine Corporation), GE, 
Intel, Nokia, Disney (Walt Disney Company), 
McDonald’s (McDonald’s Corporation) и многие 
другие. По результатам газеты Business Week за 
2005 год был представлен список 100 ТНК, до-
ход которых составил  свыше 1 миллиарда дол-
ларов США. Выше перечисленные компании 
вошли в первую десятку. Соответственно, то-
варные знаки этих компаний распространенны 
по всему миру.  

К собственно лингвистическим критериям 

относится стремление прагматонима-
глобализма к апеллятивации, т.е. переходу в 
апеллятивную (нарицательную) лексику, а так-
же потенциальная способность данных онома-
стических единиц к использованию в качестве 
прецедентного знака.  

Апеллятивация прагматонимов-глобализмов 
обусловлена тем, что они, многократно повто-
ряясь в рекламных текстах, начинают ассоции-
роваться с определенными свойствами товара и 
теряют функцию индивидуализации. Напри-
мер, такие слова, как бикини, ксерокс, кеды, 
термос, тефлон – это бывшие товарные знаки.  

Маркером такого перехода в нарицательную 
лексику является, в частности, форма множест-
венного числа, не свойственная собственным 
именам в их прямом употреблении. Например: 
«поддельные ‘Рибоки’ и ‘Адидасы’ не попадут 
на нижнегородский рынок» [11]; ‘Адидасы’ и 
‘Ролексы’ были проверены на рязанских рын-
ках [12].  

Помимо аппелятивации прагматонимы-
глобализмы обладают способностью выступать 
в качестве прецедентного знака. Под преце-
дентным именем Д.Б. Гудков понимает едини-
цу языка, которая выделена по общеизвестно-
сти и широкой воспроизводимости в речи. 
Прецедентные имена образуют группу внутри 
индивидуальных имён и выделяются на осно-
вании особенностей функционирования этих 
единиц в дискурсе. [3, с. 62].  

О.Е. Фролова отмечает способность преце-
дентных антропонимов включаться в состав 
семантического предиката  (Он – настоящий 
Плюшкин; Эта актриса – прямо Наташа Рос-
това) [10, с. 29]. 

По нашим наблюдениям, прагматонимы-
глобализмы также могут употребляться в 
функции предиката, такое употребление встре-
чается преимущественно с определениями на-
стоящий, подлинный, истинный. Например: 
«Падает статус настоящих Ролексов –– падают 
доходы» [13]. 

В заключение отметим, что дальнейшее  ис-
следование прагматонимов-глобализмов явля-
ется достаточно перспективным. Например, 
экспериментальное исследование особенностей 
их восприятия с учетом различных социолин-
гвистических факторов или способов адапта-
ции в различных коммуникативных обстоя-
тельствах представляется актуальным не толь-
ко для ономастики, но и для коммуникативно-
прагматической лингвистики в целом. 
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GLOBAL VERBAL TRADE MARKS: DEFINITION AND ALLOCATION CRITERIA 
The article deals with the analysis of verbal trade marks, the principles of their nomination, globaliza-

tion of vocabulary and the formation of so called ‘Global verbal trade marks’. The main idea of the article 
is to demonstrate, that in spite of  heterogeneity of verbal trade marks they are  all subdued to some defi-
nite patterns, that help to find the main criteria of  global trade marks’ allocation- economic criteria and 
linguistic criteria.   
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ЗАСАДИ КОГНІТИВНОЇ ОНОМАСТИКИ 
Когніція в перекладі з латини передається 

терміном пізнання. Власні назви існують  у 
мові, а відтак і в мовленні, але мова існує в го-
ловах людей, у ментальному лексиконі, звідки 
виходить у вигляді мовлення – в актах комуні-
кації, в усних чи писемних текстах. З текстів та 
опитування інформантів ономасти збирають, 
вивчають, інтерпретують власні назви. Однак 
буття, реальне існування власних назв, як і всієї 
мови, обмежується ментальним лексиконом 
людей. У мовлення може вийти тільки те, що є 
в ментальному лексиконі. Ось що там є і як во-
но там побутує – завдання когнітивної лінгвіс-
тики, а стосовно власних назв – когнітивної 
ономастики.  

Саме тому когнітивну ономастику слід роз-
глядати як новий напрямок вивчення власних 
назв. Адже в цьому випадку вони вивчаються 
не в текстах, не в мові, як то чинить існуюча, 
діюча ономастика, а в ментальному лексиконі, 
в мові мозку. На жаль, безпосередньо спостері-
гати, вивчати мову мозку наука ще не вміє. Іс-
нує психолінгвістика, існує нейролінгвістика, 
але й для них, як і для когнітивної лінгвістики, 
вивчення мови мозку обмежується методикою 
«чорного ящика», навіть при вивченні розмаї-
тих афазій. Когнітивна лінгвістика, а з нею й 
когнітивна ономастика, обмежується дослі-
дженням мовних процесів на вході (невідомий 
раніше даній людині онім входить у її менталь-
ний лексикон або твориться самою людиною) 
та на виході (онім виходить з ментального лек-
сикону для спілкування в мовлення або зовсім з 
нього випадає, забувається). Розвитку когніти-
вної ономастики також істотно допомагають 
розмаїті експерименти з власними назвами і 
особливо – формування асоціативних полів, 
встановлення асоціативного значення слова (з 
упорядкуванням та аналізом асоціативних сло-
вників). Чинним засобом є спостереження і 
особливо самоспостереження (тут особливо ці-
кавими виявляються спостереження в сфері 
пам’яті і, відповідно, забування). 

Входячи до ментального лексикону, власні 
назви – лексеми і словосполучення – трансфо-
рмуються, зазнають переробки, стаючи конце-
птами. Концепт і лексема не є тотожними ве-

личинами, оскільки: 1) лексема є одиницею мо-
ви, а концепт – одиницею ментального лекси-
кону, що за його межі не виходить; 2) концепт 
ширша, обсяжніша за лексему одиниця, бо 
включає, окрім усього того, що містить лексе-
ма, також невербальні компоненти та індивіду-
альні, притаманні тільки даному ментальному 
лексиконові складники. Таким чином, ми розу-
міємо концепти як одиниці збереження інфор-
мації в ментальному лексиконі. Більш-менш чі-
тко виражена одиниця інформації у процесі 
людського мислення формується в концепт. За-
вдяки процесам концептуалізації, а також кате-
горизації концепти не лише витворюються із 
слів у ментальному лексиконі, а й постійно 
осмислюються, уточнюються, збагачуються і 
знаходять своє оптимальне місце в ментально-
му лексиконі, зрештою шикуючись у фрейми та 
їх дрібніші об’єднання – субфрейми чи домени. 
Фреймове об’єднання концептів спирається на 
групування денотатів, на позамовну дійсність, 
як вона пізнається ментальним лексиконом. 
Щоб сформувати з пізнаної інформації кон-
цепт, треба: а) зіставити новий результат когні-
ції з уже наявними в ментальному лексиконі 
концептами; б) встановити, увіходить цей ре-
зультат в якийсь наявний концепт чи вимагає 
окремої концептуалізації, формування нового 
концепту; в) у випадку побудови нового конце-
пту віднайти його місце, тобто включити в гру-
пу найближчих за змістом концептів. У випад-
ку власних назв це означає уведення до певного 
фрейму та його домену. В усіх цих трьох мен-
тальних операціях концептуалізація діє одноча-
сно з категоризацією.  

У зв’язку із викладеним до числа основних 
зараховуємо такі проблеми когнітивної ономас-
тики: 1)  буття власних назв у ментальному ле-
ксиконі; 2) форми концептуалізації власних   
назв; 3) форми та функції онімічних концептів 
у мові мозку; 4) способи організації  онімічних 
концептів в онімічні фрейми на ґрунті уніфіко-
ваних конструкцій знань про їх зв’язки з поза-
мовними носіями; 5) розмежування онімічних 
фреймів відповідно до розмежування їх денота-
тів; 6) розмежування онімічних фреймів на ін-
дивідуальні та загальномовні і шляхи такого 
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розмежування; 7) обґрунтування концентричної 
організації індивідуальних онімічних фреймів 
та етноцентричної й радіальної організації за-
гальномовних онімічних фреймів; 8) асоціатив-
ний характер семантичного наповнення оніміч-
них концептів; 9) встановлення типів асоціати-
вної ідентифікації онімічних концептів; 10) 
віднайдення шляхів для роботи з усіма цими 
проблемами і зрештою – до їх роз’вязання чи 
принаймні певного висвітлення, тобто, інакше 
кажучи, побудова методики, методів дослі-
дження в когнітивній ономастиці. Автор так чи 
так уже зачіпав кожну з цих проблем, проаналі-
зувавши відповідний фактичний матеріал і до-
тичні погляди вчених, сформулювавши свою 
концепцію і запропонувавши своє розв’язання. 
Зрозуміло, що це – тільки початок, і робота над 
кожною з проблем, а також і саме формулю-
вання проблем когнітивної ономастики має бу-
ти продовженим.  

Як і взагалі ономастика є дуже специфічною 
сферою в складі мовознавства, так і когнітивна 
ономастика виявляє багато своєрідності у ме-
жах когнітивної лінгвістики завдяки таким фу-
ндаментальним специфічним прикметам онімів, 
як: 1) їх величезна кількість (власних назв у 
кожній мові є мінімум у тисячу разів більше, 
ніж загальних); 2) їх однореферентність (кожна 
власна назва має тільки одного носія) та 3) від-
сутність у них семантичного дна (власна назва 
не виражає поняття, а отже й не має семантич-
них обмежень: уся інформація про денотат 
охоплюється його назвою, що слугує фактично 
завжди заголовком усього семантичного обсягу 
даного конкретного денотата). 

Власна назва є фактично заголовком, симво-
лом свого носія. Не тільки, приміром, “Гамлет” 
є заголовком драми Шекспіра, а й онім Київ є 
заголовком, позначенням столиці України, що 
вміщує (може вмістити!) всю величезну інфор-
мацію про це місто.  

У межах ментального лексикону концепти 
існують в активній і пасивній формах. Актив-
ними є концепти протягом їх використання в 
процесі мислення чи комунікації, пасивними – 
ті, що в даний момент не використовуються і 
перебувають у сховищах пам’яті. Пасивний 
концепт стає символом концепту, що значно 
збільшує місткість ментального лексикону. Та-
ким чином, “одиниці думки й мовлення не збі-
гаються” (Лев Виготський), і для розуміння те-
рміна концепт треба не плутати його зі словом.  

Особливості буття в ментальному лексиконі 
онімійних концептів зумовлюються передусім 

їх “заголовочною” сутністю. Роль онімів у мен-
тальному лексиконі можна уподібнити до ролі 
дієслова в реченні, де актанти “висять” на діє-
слові, як плоди на дереві. Все, що має власні 
назви, проникає у мову мозку, у пам'ять пере-
дусім через ці назви – аналогія до ролі діє-
слова в реченні тут видається далекосяж-
ною. Як у обробці (при сприйнятті), так і в 
переробці (при підготовці висловлення) ін-
формації  мозком   людини   оніми,     таким   
чином,   відіграють   видатну   роль. Так, усі 
історичні процеси, пов'язані з діяльністю 
визначного завойовника, французького ім-
ператора Наполеона, входять у нашу пам'ять 
передусім через ім'я Наполеон, що слугує ніби 
клавішею, натискуючи на яку, ми розкриваємо 
одне із сховищ пам'яті, щоб чимось його напо-
внити або, навпаки, щось звідти взяти. Окремі 
"полички" цього ментального сховища  теж 
мають свої ярлики – оніми, наприклад Корси-
ка, Єгипет, Жозефіна, Трафальгар, Бородіно,  
Кутузов, Битва народів, острів Ельба, "Сто 
днів", Ватерлоо, Веллінгтон, острів Св. Олени. 
У метафоричному ключі можна зіставити роль 
онімічних концептів при переробці інформації з 
вудкою, що витягає інформаційну рибу для ко-
мунікації, а при її обробці – з цвяхом, на який 
вішають інформацію для її збереження в 
пам’яті. Ці зіставлення визначають неабияку 
роль власних назв для ментального лексикону і 
для побудови  концептуальної картини світу.  

За всіма цими метафорами стоїть когніти-
вна сутність власних назв: вони використо-
вуються ментальним лексиконом як зручна 
тара для збереження в малому обсязі великої 
інформації. Ментальний лексикон – це апарат, 
що працює з активними концептами і сховище, 
що зберігає пасивні концепти. Механізм, який 
приводить у дію цей апарат і впорядковує схо-
вище пам’яті в складі ментального лексикону, 
прийнято називати мовою мозку. Усі ці аспекти 
значною мірою пов’язані з власними назвами. 
Говорячи конкретніше, можемо сформулювати 
тезу, що онімічні концепти пов’язуються з 
іншими складниками ментального лексико-
ну як їх упорядники й організатори. Можна 
твердити, що власні назви оптимізують ро-
боту ментального лексикону й підвищують 
його ефективність.  

Узагальнюючи викладене, можна сказати 
так. У мові та її використанні, тобто в комуні-
кації, власні назви є необхідним, обов’язковим 
компонентом. У художньому творі, у поетич-
ному мовленні функціональне навантаження 
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власних назв помітно збільшується. У мові ж 
мозку, у ментальному  лексиконі організаційна 
роль, функціональна вагомість власних назв 
стає ще більшою. Власне кажучи, найвагомі-
шою видається роль власних назв у процесі за-
пам’ятовування і, відповідно, згадування. Ме-
ншою, але теж важливою є робота онімів під 
час формування та формулювання думки, а від-
так – комунікації, усного та писемного спілку-
вання. Ще меншу, однак теж досить помітну 
навантаженість власні назви мають при сприй-
нятті та розумінні тексту.  

Засади існування та поєднання онімійних 
концептів у ментальному лексиконі познача-
ються терміном фрейм, який, подібно терміну 
концепт, має багато різнотлумачень, але для 
ономастичних потреб найпридатнішою вида-
ється теорія Чарлза Філлмора, який розуміє 
фрейми як поняттєві основи, поняттєві струк-
тури, “засоби організації досвіду й інструменти 
пізнання”. Учасників об’єднання  “утримує ра-
зом те, що вони мотивуються, визначаються і 
взаємно структуруються особливими уніфіко-
ваними конструкціями знання чи пов’язаними 
схематизаціями досвіду».  

Якщо концепції системи або поля орієнто-
вані на внутрішньомовні зв’язки, то для розу-
міння організації ментального лексикону таких 
зв’язків недостатньо. Існування онімійних (і так 
само апелятивних) концептів у людській свідо-
мості є неможливим без їх зв’язку і їх зумовле-
ності об’єктивною дійсністю, позамовними ре-
аліями – “особливими уніфікованими констру-
кціями знання”. Власне, різниця між польовим 
підходом Йоста Тріра  та підходом фреймовим 
“визначається тим, де концентрується пошук 
структури – в мовній системі чи за її межами” 
(Ч.Філлмор). Ч.Філлмор відзначив, що «конце-
птуалізація фрейму має немало спільного з до-
слідженням лексичних полів» і що тут анало-
гом поля є поняття фрейму. Різниця у тому, що 
фрейм має позамовне обґрунтування, а поле у 
своїх інтерпретаціях за межі мови не виходить.  

Спираючись на ономастичні традиції, виді-
ляємо відповідно до розряду денотатів, що но-
мінуються, дев’ять фреймів: антропонімійний 
фрейм (об’єднує іменування людей), топоні-
мійний фрейм (сукупність власних географіч-
них назв),  теонімійний фрейм (власні назви бо-
гів, божеств, розмаїтих демонів), ергонімійний 
фрейм (власні назви різних виробничих, суспі-
льних, ідеологічних, конфесійних об’єднань 
людей), зоонімійний фрейм (клички тварин), 
космонімійний фрейм (власні назви природних 

космічних об’єктів та частин їх поверхні), хро-
нонімійний фрейм (власні назви подій, часових 
відрізків), хрематонімійний фрейм (власні на-
зви матеріальних предметів, що, на відміну від 
географічних об’єктів, не є елементами земної 
поверхні і можуть змінювати своє місцеполо-
ження), ідеонімійний фрейм (власні назви ду-
ховних предметів – творів письменників та ін-
ших митців). Назви різних розрядів предметів 
та істот, що одержують власні назви, як і сама 
кількість цих розрядів, не збігаються у різних 
ономастів, хоч загалом тут уже маємо значний 
прогрес порівняно із станом 20-річної давності.  

Виділення онімійних фреймів за розрядами 
денотатів одразу ставить перед нами три 
пов’язані з таким поділом проблеми. 

1. Онімійні системи, зокрема топонімійні, 
серед фахівців прийнято виділяти в межах од-
ної мови за територіями їх поширення, напри-
клад у межах української мови топонімійна си-
стема Буковини, топонімійна система Одещи-
ни, антропонімійна система Полтавщини, ан-
тропонімійна система Гуцульщини тощо. Що ж 
торкається онімійних фреймів, то можна твер-
дити, що в межах етносу існує один антропоні-
мійний фрейм, один топонімійний фрейм тощо. 
Це зумовлюється передусім двома чинниками: 
а) екстралінгвальні фактори виділення онімій-
них фреймів, прийняті в межах ужитку одної 
мови, кардинальних розбіжностей на різних те-
риторіях поширення цієї мови не мають. Це пе-
реконує, що онімійні фрейми є екстралінгваль-
ними – на відміну від онімійних систем, які 
мають досить виразні інтралінгвальні розбіж-
ності, а тому й прив’язані до певних територій, 
що історично сформувалися; б) онімійні фрей-
ми існують у головах людей, у ментальних лек-
сиконах, а не в словниках чи на тих територіях, 
де знаходяться відповідні денотати.  

2. Практично кожен онімійний розряд умі-
щує при денотатній єдності власні назви різної 
екстралінгвальної зумовленості. Так, англійсь-
кий антропонімійний фрейм включає, окрім 
імені та прізвища, також середнє ім’я, особли-
вий компонент іменування, що дається людині 
переважно на честь когось із родичів чи істори-
чних осіб. Польське офіційне іменування лю-
дини включає тільки два компоненти (ім’я та 
прізвище), українське – три (додається по бать-
кові), класичне арабське – шість тощо. Як же 
цю антропонімійну розмаїтість увібрати в один 
фрейм? Зважаючи на денотатну єдність, маємо 
достатні когнітивні підстави твердити, що існує 
єдиний український антропонімійний фрейм, 
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так само єдиний англомовний,  єдиний польсь-
кій, єдиний арабський фрейм. Однак тут не обі-
йтися без терміна субфрейм, підфрейм, інакше 
– домен. Зокрема в топонімійний фрейм увіхо-
дять ойконімійний, гідронімійний, оронімій-
ний, хоронімійний та мікротопонімійний суб-
фрейми (домени). Кожен домен структурується 
своїми особливими уніфікованими конструкці-
ями знань.  

3. Зовсім інші засади й іншу онтологію має 
потрійний поділ онімійних фреймів за ступенем 
і реалізацією їх реальності на власне реальну, 
віртуальну й сакральну частини. Цими термі-
нами позначаємо три компоненти, наявні в ко-
жному з аналізованих фреймів. Уточнимо одра-
зу, що уявний (як віртуальний, так і сакраль-
ний) світ є концептуальним не в меншій мірі, 
ніж світ реальний.  

Таким чином, ментальне буття мовного 
ономастикону реалізується у сукупності мента-
льних лексиконів усіх носіїв даної мови. Кожен 
ментальний лексикон (чи пам’ять кожної лю-
дини, кожне мовне та сприймаюче я) утримує 
лише певну частину мовного ономастикону, у 
якому є власні назви, відомі: 1) всім носіям мо-
ви, 2) певній більшій чи меншій групі носіїв 
мови, наприклад,  локальним групам (мешкан-
цям даного села, даної частини великого міста) 
групам, що об’єднуються професією, віком, 
статтю тощо. 

Маємо, отже, загальномовний ментальний 
ономастикон – суму індивідуальних ономасти-
конів усіх носіїв мови. Його структуру можна 
визначити як етноцентричну і радіальну (від 
усім відомого центру до периферії, носіїв якої 
стає все менше, чим далі вона від центру). Іс-
нують також групові (корпоративні) ментальні 
лексикони, проміжні між загальномовними та 
індивідуальними. Конкретною формою реалі-
зації всіх цих ономастиконів є індивідуальні 
ментальні лексикони всіх носіїв мови. Усі інди-
відуальні ментальні лексикони українців вклю-
чають онімійні концепти Україна, Київ, Дніпро, 
Шевченко та ще кількадесят. Далі починаються 
групові оніми, якими володіє все менша кіль-
кість людей. 

Усі ці три різновиди ментальних ономасти-
конів – загальномовний, груповий (колегіаль-
ний, корпоративний) та індивідуальний – у од-
наковій мірі поділяються на онімійні фрейми, 
які, в свою чергу, мають тотожне групування. 
Однак індивідуальний фрейм структурується 
зовсім не так, як мовний. Він групується довко-
ла Я індивіда, тобто на засаді егоцентризму, і 

складається, як правило, з чотирьох кіл. У пер-
ших двох знання денотата і, відповідно, воло-
діння невербальною інформацією, є вагомішим 
за знання наймення. 

В індивідуальному антропонімійному фрей-
мі розрізняється чотири кола: ти-коло, Ви-коло, 
вони-коло і потенційне коло. Коло – це основ-
на фігура кожного індивідуального фрейму, то-
ді як у мовному фреймі кіл бути не може, хоч 
він теж має центр і периферію. Адже структу-
рація індивідуального фрейму є чисто 
суб’єктивною, а структура корпоративних та 
загальномовних фреймів (абстрактних і певною 
мірою уявних, бо вибудованих теоретично) має 
об’єктивну орієнтацію. Уславлені слова Василя 
Симоненка “У кожного Я є своє ім’я, / На всіх 
не нагримаєш грізно, / Ми – не безліч стандар-
тних “я”, / А безліч всесвітів різних”, по суті, є 
поетичним, але точним розкриттям сутності ін-
дивідуальних фреймів. 

Викладена концепція онімічних фреймів то-
рує шлях до розв’язання головної проблеми ко-
гнітивної ономастики – з’ясування форм буття і 
функціональної навантаженості власних назв у 
ментальному лексиконі. 

Семантика онімійних концептів,  закладена 
в індивідуальних ментальних лексиконах най-
ліпше розкривається за допомогою асоціатив-
них експериментів.  Наразі найрезультативні-
шим є класичний асоціативний експеримент, за 
яким на слово-стимул реципієнти дають слово-
асоціацію, яке найшвидше приходить до голо-
ви. Існує чимало побудованих за таким прин-
ципом асоціативних словників. Зіставлення 
українських асоціативних словників Н.Бутенко 
і Т.Ковалевської, російських словників за     
ред. О.Леонтьева і Ю.Караулова, англійського 
словника Дж.Кісса засвідчило, що найчастот-
ніші, верхні асоціації мають дуже багато спіль-
ного як у межах однієї мови, так і в різних мо-
вах, хоч в останньому випадку спільного мен-
ше. Нижня частина списку асоціацій, передусім 
асоціації одиничні, є індивідуальним надбан-
ням ментального лексикону – тим, що розрізняє 
семантику концептів у різних людей. Верхня 
частина (перші 10 – 15 асоціацій) виділяє ту ча-
стину семантики, що є спільною у різних мен-
тальних лексиконах і, отже, розкриває загаль-
номовний зміст концепту. 

На жаль, наявні асоціативні словники не 
включають стимулів-онімів або включають їх 
дуже мало. Тому я уклала власний онімічний 
словничок, у якому зареєстровано й системати-
зовано реакції на 60 онімічних стимулів 100 ре-
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ципієнтів [1, c.8-16]. Свій асоціативний аналіз 
мною побудовано переважно на матеріалах 
цього словника.  

Загальною прикметою більшості асоціацій 
на стимул-онім є багатоденотатність і, відпові-
дно, пошуки реципієнтами денотата. Напри-
клад, у статті Іван спостерігаємо – тільки серед 
історичних осіб – реакції Мазепа (5), Франко 
(3), Грозний (2), Богун, Вишенський (1).  

Проте багатоденотатність онімічних асоціа-
тів присутня лише там, де вона притаманна са-
мому оніму-стимулу, тобто – де наявна омоні-
мія власних назв. Якщо “Нема на світі України, 
немає другого Дніпра”, то немає й ніякої бага-
тоденотатності серед онімів-асоціатів. 

Асоціативне поле оніма розкриває можливі 
шляхи ідентифікації цього оніма. Ідентифікація 
лексеми мовою мозку виявляє себе чи не най-
виразніше в асоціативних експериментах. Ми 
виділяємо вісім шляхів ідентифікації онімів у 
ментальному лексиконі, тобто встановлення їх 
зв’язків з позамовною дійсністю, а в когнітив-
ному розумінні – способів  і форм трансформа-
ції слів у концепти. Фактично йдеться про кла-
сифікацію асоціатів за їх відношенням до сти-
мулу. Серед них найпоширенішими є: 

1. Вихід на гіперонім, до якого можна відне-
сти, на думку реципієнта, слово-стимул. Це – 
одна з найпоширеніших форм (принаймні, для 
онімів) ідентифікації стимулу. Наприклад, всі 
включені до нашого списку назви битв одержа-
ли якусь кількість асоціатів битва. Це – Боро-
діно (38), Ватерлоо (34), Сталінград (13), Бе-
рестечко (7), Крути (5). Гіперонімічні, по суті 
класифікаційні асоціації варто назвати ліниви-
ми. Ментальний лексикон реципієнта задово-
льняється віднесенням оніма до певної групи, 
не претендуючи на індивідуальну характерис-
тику  саме даного денотата. 

2. Другу групу асоціацій за характером їх 
зв’язку зі стимулом становлять синоніми та пе-
рифрази або прості дескрипції. На відміну від 
гіперонімів ця група не включає стимул у той 
чи той розряд, а описує його сам по собі, при-
чому описує його в його цілісності. Формально 
асоціати цієї групи можуть виявитися близьки-
ми до попередньої. Так, асоціат столиця (28) до 
стимулу Київ є гіперонімом, а асоціат столиця 
України (9) – дескрипцією саме Києва. 

Асоціації-синоніми характеризують онім-
стимул у його цілісності і тому не створюють 
нового концепту, а вписуються в концепт сти-
мулу. Усі ж інші типи асоціацій можуть роз-
глядатися як описані Рональд Лангакером ког-

нітивні структури, сукупність яких у межах 
усіх наявних асоціацій на певний симул демон-
струє їх нові концептуалізації, “нескінченну 
складність”, що якраз і реалізується в асоціати-
вному значенні стимулу.  

3. До когнітивних структур увіходять зокре-
ма й асоціації, що позначають, а переважно й 
символізують ціле (онім-стимул) через його ча-
стини (асоціати). Так, серед реакцій на стимул 
Лондон зустрічаємо асоціації Біг-Бен (11) і Big 
Ben (4), Тауер (30), Тауерська вежа, Темза (4). 

4. Окремий тип когнітивних структур „сти-
мул – асоціація” становлять вказівки на при-
кмети, ознаки, властивості стимулів. Назви та-
ких ознак чи властивостей, як асоціати злість, 
дурість до стимулу Барбос або краса, врода, 
владна, гарна, жіночність, молодість, муд-
рість, розумна, погана до стимулу Афродіта, 
характеризують внутрішні чи зовнішні якості 
істот, прикметні риси предметів. 

5. П’ятий тип асоціацій є протилежним до 
когнітивної структури „ціле (стимул) – частина 
(асоціат)” і швидше наближається до гіпероні-
мічних реакцій. Йдеться про структуру „части-
на (стимул) – ціле (асоціат)”. Цей тип найшир-
ше представлений серед стимулів-топонімів. 
Якщо в асоціації Красна площа до стимулу Мо-
сква маємо когнітивну структуру „ціле – части-
на”, а в асоціації до того ж стимулу столиця – 
структуру „гіпонім – гіперонім”, то структура 
Москва – Росія містить стимул-частину, асоціат 
до якого називає ціле. Пор. так само Київ – 
Україна; Лондон – Англія, Велика Британія. 

Розглянуто та обґрунтовано ще три типи 
асоціацій: 6) асоціації суміжності – метоніміч-
ної (Дон Жуан – Дон Кіхот) і метафоричної 
(Дон Жуан – Казанова); 7) причинно-наслідкові 
асоціації (Київ – кияни, Україна – українці, Пе-
рун – язичництво, Марія – Ісус); 8) загадкові, 
підсвідомі асоціації (Шевченко – дерево, Буко-
вина – пес); у їх складі – архетипні асоціації 
глибокої древності (Україна – калина, верба, ді-
вчина). Такі асоціації виключно індивідуальні. 

Індивідуальні когнітивні структури не зосе-
реджені у цьому останньому типі асоціацій. 
Об’єктивне (загальне, яке виходить у комуніка-
цію) та суб’єктивне (індивідуальне, яке зали-
шається за межами комунікації, бо не виходить 
з ментального лексикону) є в кожному концеп-
ті, в тому числі онімійному. Пор. реакції на 
стимул Ілона: впертість, вредність, жахливе 
ім’я, загадковість, зла, ікона, ім’я яке подоба-
ється, ледача, незвично, некрасиве щось, ніж-
ність, новизна, приваблива, щось негарне. Роз-
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логу аксіологічну й емоційну палітру має ко-
жен онім, наявний у ментальному лексиконі. 
Якщо побудувати навіть тисячу асоціативних 
полів на певний стимул, то все одно в тисячу 
першому полі буде якась кількість нових, рані-
ше не фіксованих реакцій, як будуть і реакції, 
наявні в усіх без винятку вибудованих полях. 

Загалом перша десятка найуживаніших асо-
ціацій охоплює від чверті до трьох чвертей 
усього асоціативного поля оніма-стимулу. Зро-
зуміло, що загальне – корпоративне, а відтак і 
національне осмислення онімів концентрується 
в першій і почасти в другій десятках їх асоціа-
цій. Далі йдуть асоціації індивідуальні, одини-
чні, що визначають розташування онімів у ме-
жах індивідуальної картини світу. Побудова 
онімійних асоціативних полів як один з найді-
йовіших методів пізнання ментального лекси-
кону засвідчує, що  в усіх процесах, які відбу-
ваються в ментальному лексиконі й виходять в 
акти комунікації, надзвичайно вагому роль ві-
дігають власні назви, які слугують організато-
рами, систематизаторами і збирачами усього 
концептуального вмісту мови мозку. 

Спираючись на сформульовані тези, можемо 
висновувати:  

Якщо ономастика пізнає власні назви, то ко-
гнітивна ономастика з’ясовує, як це пізнання 
реалізується, якими є механізми пізнання влас-

них назв. Оскільки пізнання здійснюється в го-
лові людини, мовою мозку, то й когнітивна 
ономастика має справу передусім з ментальним 
лексиконом. По суті, з’ясування способів буття 
й функціональної навантаженості власних назв 
у ментальному лексиконі становить собою про-
відну проблему когнітивної ономастики.  

Сутність і функціонування ментального лек-
сикону, склад і форми існування його одиниць, 
збереження, трансформації і взаємодія цих 
одиниць, зокрема одиниць онімійних, тільки 
почали відкривати перед наукою свої таємниці. 
Вагомість когніції людської когніції ще як слід 
не усвідомлена. Адже це – глобальна й корінна 
проблема когнітивної науки, когнітивної лінг-
вістики і в тому числі когнітивної ономастики. 
У руслі нашої проблематики вже тепер можна 
висновувати, що власні назви в ментальному 
лексиконі відіграють значно істотнішу роль, 
ніж у мові та мовленні. Вони не просто є в мен-
тальному лексиконі. Стаючи, подібно до всіх 
одиниць ментального лексикону, концептами в 
активній чи в пасивній формі, вони слугують 
організаторами ментального лексикону, коор-
динаторами ментальної картини світу, шифра-
ми інформаційних скриньок пам’яті і засобами 
виведення вмісту цих скриньок у мовлення і в 
мову. 

Література 
1. Карпенко О.Ю. Асоціативний словник – шлях 

до сутності власної назви // Logos onomastike. – 
№ 1. – С. 8-21. 

Olena Karpenko 
BASIC PRINCIPLES OF COGNITIVE ONOMASTICS 

Cognitive onomastics studies existence, functions and status of proper names not in speech or lan-
guage, but in mental lexicon. Onyms exist there as concepts, either in active (functioning) or passive (be-
ing stored in memory) form. Onymic concepts are connected with other constituents of mental lexicon as 
their organizers that optimize the work of mental lexicon and increase its efficiency. 
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МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ КІНОНІМІВ, ОБ’ЄДНАНИХ ЗА 
ПРИНЦИПОМ НОМІНАЦІЇ „ТВАРИНА ЯК ТАКА” 

Мотиваційне розмаїття, притаманне україн-
ським зоонімам, об’єднує загальна ідея: дати 
ім’я на основі суб’єктивної чи об’єктивної оці-
нки, соціально чи особистісно значущої інфор-
мації, часто завдяки створенню метафорично-
образних характеристик на основі асоціативно-
го ототожнення тварини з реаліями, явищами 
навколишнього світу.  

Дослідженню принципів зоонімної номінації 
присвячені праці  російських науковців 
М.Баскакова, П.Поротникова, Н.Дубової, 
Т.Романової, українських мовознавців П.Чучки, 
М.Сюська, О.Попової. Проблема кінонімної 
номінації тільки фрагментарно досліджена в за-
гальних працях із зоонімії. Як клички можуть 
функціонувати назви, що несуть певну інфор-
мацію про денотат, тобто мотивовані реальни-
ми ознаками тварини, а також випадкові лексе-
ми. Більшість мовознавців визнає продуктив-
ним творення кінонімів на основі ознаки за ко-
льором [8, с. 79; 16, с. 354]. Поширеною є номі-
нація за рисами характеру і поведінкою тварин 
[16, с. 354; 13, с.171]. 

Аналіз мотиваційних ознак дає змогу групу-
вати кіноніми за трьома загальними принципа-
ми номінації: “тварина і навколишній світ”, 
“тварина як така”, “тварина і людина”.   

Метою статті є визначення головних мотивів 
номінації, характерних для кінонімів, 
об’єднаних за принципом „тварина як така”. 
Реалізація мети передбачає розв’язання таких 
завдань: 1) здійснити аналіз мотиваційних 
ознак, покладених в основу називання; 
2) виокремити набір мотивем, характерних для 
досліджуваного класу онімів.  

Принцип номінації „тварина як така” ґрун-
тується на увиразненні фізичних, психічних, 
розумових якостей, а також ознак, зумовлених 
місцем проживання, способом життя, функція-
ми та іншими особливостями, що тією чи ін-
шою мірою характеризують тварину. Такі кли-
чки переважно мають прозору мотивацію − їхні 
значення можна зрозуміти без додаткового 
контексту. 

У процесі дослідження варто розрізняти те-
рміни мотив і мотивема. Наприклад, у назвах 

тварини ознака „соматичні особливості” є мо-
тивемою, а конкретні якості, що знайшли відо-
браження в назві, є мотивами, наприклад, Без-  
хво�стий (тварина без хвоста), Мали�й (мала за 
розмірами тварина) та ін. Тобто мотивема – це 
узагальнена ознака, покладена в основу назво-
творення, а мотив є „конкретним втіленням мо-
тивеми” [1, с. 11]. Варто зауважити, що виді-
лення мотивем характерне тільки для кличок, 
яким притаманний внутрішній зміст. Кіноніми, 
що не виражають будь-якої характеристики 
тварини, групуються тільки за загальними мо-
тиваціями безвідносно до денотата. Наприклад, 
кличка Бе�ркут мотивована загальною назвою 
птаха й не виражає жодних конкретних ознак 
тварини. Тому виділення мотивем є недореч-
ним.  

За принципом номінації „тварина як така” 
утворено 1249 назв. У результаті здійсненого 
аналізу виділено шість підгруп кінонімів, 
об’єднаних певними мотивемами.  

1. Кіноніми, мотивовані фізичними та фі-
зіологічними особливостями тварини. Усьо-
го 854 номінативних утворення (68,37%). Виді-
лено низку таких мотивем: „забарвлення шерсті 
тварини”; „подібність до інших тварин”; „особ-
ливості шерстяного покрову”; „особливість 
розміщення плям на шерсті”; „зовнішня при-
вабливість / непривабливість”; „особливості 
розміру тіла”; „соматичні ознаки”; „особливос-
ті голосу”; „вікові особливості”;  „фізична сила 
тварини”.  

1.1. Клички, мотивовані забарвленням 
шерсті. М.Сюсько відзначає, що клички, орієн-
товані на масть тварини,  „формують ядро зоо-
німії, становлять її вузлові групи” [14, с. 176]. В 
українській кінонімії назви, об’єднані цією мо-
тивемою, також утворюють потужний клас − 
253 оніми (29,62%). Подібні клички фіксуються 
і в інших слов’янських мовах: російській (Сив-
ко, Беляна, Чернава [16, с. 351]), білоруській 
(Бялуха, Рыжэха, Пяструха [16, с. 356]), поль-
ській (Bielucha, Czarnocha, Kasztanka [16, 
с. 101]), словацькій (Sivka, Sivoša [16, c. 347]). 
Найбільш поширеними в межах цієї підгрупи є 
кіноніми, утворені від назв, до складу семем 
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яких увіходять семи “чорний”, “білий”, “сірий”. 
Це значення може бути виражене безпосеред-
ньо, тобто закладеним у лексичному значенні 
самої назви, наприклад, Бі�лий, і опосередкова-
но, на основі метафоричних перенесень, − Сніг, 
Ва�кса (апелятив вакса − чорне мастило для чи-
щення шкіряного взуття [5, с. 157]. Тварину з 
чорним кольором шерсті позначають також 
клички Ара�п, Ара�б, Смола�, Смолі�й, Са�жа, 
Чо�рт, Чортя�ка, Га�лка, Во�рон, Циган, Блек (від 
англ. black − чорний). Традиційно із сірим ко-
льором асоціюються назви типу Димо�к, Тума�н, 
Гре�й (від англ. gray − сірий). Таке назвотворен-
ня ґрунтується на асоціюванні характерних 
ознак мотивувальної реалії за образним ототож-
ненням − „подібність за кольором”. Оніми на 
позначення кольору функціонують у мові про-
тягом тривалого часу. Так, лексема рябко� у 
словнику Б.Грінченка фіксується зі значення-
ми: “кличка собаки” і “назва рябого кота” [4, 
с. 91].  

1.2. Кіноніми, мотивовані лексемами на 
позначення фізичної сили тварини. Клички, 
об’єднані цією мотивемою, кількісно дещо по-
ступають попередньому розряду назв, однак 
також формують потужний клас − 223 номіна-
тивні одиниці (26,11%). Зазначена підгрупа кі-
нонімів ґрунтується на увиразненні фізичних 
якостей тварини. Домінантним є мотиваційний 
вибір назв із семою „сила”. Так, клички Тай-
фу�н, Тайфу�ша, Урага�н, Торна�да, Вулка�н, Ве-
зу�вій, Грім, Гроза�, Грі�зний, Цуна�мі, Сме�рч, 
Си�ла, Сила�ч, Си�льний використовують для но-
мінації тварин переважно великих розмірів, що 
відзначаються агресивністю й значною фізич-
ною силою. Такі номінації виникли шляхом пе-
реосмислення значень апелятивів, що є назвами 
явищ природи, а саме стихійних лих, які часто 
завдають шкоди населенню. Назви, мотивовані 
антропонімами типу Та�йсон, ґрунтуються на 
подібності фізичної сили денотатів. Апелятиви 
із семою „швидкість” також є продуктивними 
при поповненні кінонімікону. Так, собаки, що 
відзначаються великою швидкістю, отримують 
назви Коме�та, Фу�рія, Ві�тер, Розго�н, Руша�й, 
Шуга�й, Гарпу�н, Ви�хор, рос. Быстра�. Відповідні 
апелятиви означають швидкість, порив, політ.  

1.3. Клички, мотивовані назвами на по-
значення соматичних особливостей тварини. 
У межах цього розряду кінонімів виділено три 
мотивеми: „особливості розміру”, „особливості 
форми тіла”, „фізичні вади” − усього 145 оди-
ниць, що становить 16,97%. До класу назв, 
об’єднаних за першою ознакою, належать похі-

дні, в основу переосмислення яких покладено 
асоціацію − „схожість за розміром”. Апелятиви 
му�ха, кно�пка, фунт, гороши�на об’єднані за асо-
ціатами із семою „невеликий, дуже маленький”. 
Ці образні уявлення й лягли в основу аналогіч-
них кінонімів, які використовуються для нази-
вання невеличких за розміром собак. Сюди та-
кож належать назви типу Багз (від англ. bug − 
блоха, комаха, жук), Джміль, Маню�ня, Ма�ся, 
Пу�сик, Фунт, Му�ня. Сленгові апелятиви Кур-
ду�пель, Курду�плик, Шкурду�пель (низька людина 
[12, с. 175]) також поповнюють український кі-
нонімікон. Мотив називання „тварина великих 
розмірів” яскраво виражений у кличках на зра-
зок Амба�л, Гера�кл, Ге�ктор, які в докінонімній 
семантиці позначали осіб високого зросту. 
Продуктивною є номінація на основі подібності 
за формою тіла чи його окремих частин. Похід-
ні типу Буту�з, По�нчик, Ша�рик, Пу�зик пов’язані 
з первісним (доонімним) значенням на основі 
асоціації „маленька, повненька тварина”. До ці-
єї підгрупи належать також назви, що вказують 
на вроджені чи набуті фізичні вади собаки. Кі-
ноніми Криви�й, Шкути�льга, Шкутильга�й ма-
ють сему „такий, що шкутильгає”.  

1.4. Кіноніми, мотивовані лексемами на 
позначення особливостей шерстяного по-
крову. До цього розряду належать клички, що 
вказують на особливості хутра тварини. Номі-
нація здійснюється на основі семантики відпо-
відних апелятивів. Так, апелятив чуб уживаєть-
ся для номінації тварин у значеннях − 1. довге 
пасмо волосся, що звисає над лобом, і 2. жмут 
шерсті на голові деяких тварин [7, с. 779]. Зафі-
ксовано такі кіноніми із цим значенням: Чу-
ба�рик, Чуба�р, Чуба�йс, Чуб, Чу�бла. Основою для 
творення кличок Пухна�стик, Пушо�к, Пуше�чок, 
Пу�шик, Пух, Пушко�, Пуши�нка слугує апелятив 
пух у значеннях − 1. тонкі, короткі, м’які волос-
ки на тілі тварини, 2. ніжна, м’яка шерсть у де-
яких тварин [7, с.85]. Це невеликі за розміром 
тварини, покрив яких складається переважно з 
пуху. Клички Косма�ч, Ку�дла, Кудла�й, Кудла�ч, 
Косма�тий, Кошла�тий, Кудла�тий позначають 
тварин, які мають густу розкуйовджену вовну, 
шерсть. Як кінонім фіксується назва Кудла�й 
(“кличка мохнатої собаки”) у словнику 
Б.Грінченка [3, с. 319]. Цей же словник подає 
апелятив ку�дла зі значенням “мохната собака” 
[3, с. 319]. Подібні апелятиви фіксуються в ін-
ших слов’янських мовах. Наприклад, словацьк. 
кudlatý, як прикметник і kudlač – “кудлатий со-
бака” [10, с. 234], kosmat − кудлатий [16, 
с. 329), kodrav - кучерявий [15, с. 330]; сербськ. 
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кудрōв – “кудлатий пес, дворняга” [9, с. 229]. 
Міцно увійшли в український кінонімікон кли-
чки Бровко� і Бро�вчик, що позначають тварин із 
довгою шерстю над очима. Хоч така мотивація 
не завжди є обов’язковою. Кличка Гривко� мо-
тивована наявністю довгої шерсті на шиї (за-
гривку). Цей онім також зафіксований у слов-
нику Б.Грінченка саме як кличка собаки 
[2, с. 325]. Мотивема „особливість шерстяного 
покрову” репрезентована 68 назвами, що ста-
новить 7,96 % в межах підгрупи. 

1.5. Клички, мотивовані особливостями 
голосу тварини. Мотивема „особливості голо-
су тварини” репрезентована 47 назвами, що 
становить 5,5% у межах підгрупи. Такі кіноні-
ми також можуть вказувати на особливість тва-
рини безпосередньо, наприклад, Га�вчик, Гав-
чу�н, Гавчу�ш, Брехло�, Ла�йка, які утворені від 
апелятивів га�вкати, бреха�ти − видавати урив-
часті звуки (про собак, лисиць та ін. тварин [5, 
с. 404] і рос. ла�ять з тим же значенням. Кіно-
німи Кричу�н, Ричу�н, Реву�ш утворено від апеля-
тивів рича�ти й кричати.  

1.6. Клички, мотивовані зовнішньою при-
вабливістю тварини. Мотивема „подібність за 
привабливістю зовнішнього вигляду” зумовле-
на бажанням власника дати оцінну характерис-
тику тварині. Позитивну сему „краса” мають 
назви типу Ма�чо (сленг. − темпераментний ма-
скулінного типу чоловік [12, с. 191], Клео-
па�тра, Аполло�н, Ніферті�ті, Афроді�та, Нарци�с, 
Ля�ля, Кра�ля, Па�ва, що в докінонімний період 
вживалися на позначення когось або чогось 
привабливого. З протилежним значенням ужи-
ваються кіноніми Ви�дра, Го�блін, Чу�чало, Не�ссі 
(від назви Лохнеського чудовиська − страшна, 
негарна тварина). Зафіксовано 49 подібних оні-
мів, що складає 5,73 % в межах групи. 

1.7. Кіноніми, мотивовані особливостями 
розташування плям на шерсті тварини. Роз-
ташування плям на шерсті тварини часто ви-
кликає різні асоціації у свідомості мовців. Зок-
рема, собаки темного кольору з білими пляма-
ми на кінцівках лап часто отримують клички 
Бо�сий, Бо�сик, Бося�к. Це пов’язано з формуван-
ням певного візуального образу: білі лапи легко 
забруднюються, і складається враження, що 
тварина ніби боса. Такі ж асоціативні зв’язки 
спостерігаються і в кличках: Латка (пляма у 
вигляді латки), Ця�точка (наявність великої кі-
лькості дрібних плям − цяток на хутрі). Одна-
кові асоціати лежать в основі переосмилення 
кличок Куту�зов і Піра�т, що називають тварин 
з чорною плямою біля ока. Відбувається мета-

форичне перенесення ознаки „чорна пов’язка 
на оці”, що є невід’ємною деталлю казкового 
образу морського пірата та образу відомого 
полководця. Усього виявлено 38 кінонімів із за-
значеною мотивемою (4,44%). 

1.8. Кіноніми, мотивовані зовнішньою по-
дібністю собак до інших тварин. Частина назв 
(28 − 3,27%) мотивована подібністю собак до 
інших представників фауни. Наприклад, в ос-
нові номінації тварини Бі�лка лежить подібність 
за особливістю хвоста (відзначається пухнасті-
стю) і кольором хутряного покрову. Для клички 
Єно�т мотивувальним фактором називання є 
подібність форми очей (злегка прищулені) та 
кількості хутра на мордочці. Присвоєння тва-
рині назви Тушка�нчик здійснюється на основі 
схожості особливостей хвоста − „тонкий, з ве-
ликою кількістю шерсті на кінчику”. Кінонім 
Па�нда асоціюється з твариною чорно-білого 
кольору. Кличка Ме�дик (від ведмідь) позначає 
невелику за роміром, товсту неповоротку тва-
рину. Назва Ли�ска асоціюється із собакою ру-
дої шерсті та особливостями будови тіла, візуа-
льно схожими на лисицю.  

1.9. Клички, мотивовані віковими особ-
ливостями тварини. Тільки в певний промі-
жок часу існує співвіднесеність семантики кли-
чки з реальними ознаками тварини в назвах, 
мотивованих віковими особливостями: Ю�на, 
Ю�нка, Молоди�й. Із часом такі клички втрача-
ють свою вмотивованість. Усього зафіксовано 3 
кіноніми (0,35%).  

2. Кіноніми, мотивовані територіальною 
віднесеністю тварини. Джерелом поповнення 
цієї групи назв є переважно природно-
географічна сфера. Зафіксовано 183 назви 
(14,65%). У межах групи виділено мотивеми: 
„територіальна віднесеність породи”; „терито-
ріальна віднесеність тварини”.  

2.1. Клички, мотивовані територіальною 
віднесеністю породи. До цієї підгрупи нале-
жать географічні назви, а також назви інших 
предметів і реалій, пов’язаних з місцевістю по-
ходження певної породи. Наприклад, на тери-
торіальну належність указує кличка собаки по-
роди німецька вівчарка Ве�рмахт, що в докіно-
німний період існування мала значення: назви 
збройних сил фашистської Німеччини 1935-45 
рр [11, с.105]. Так само увиразнюють територі-
альну віднесеність породи назви осіб, реалій 
країн Сходу для порід кавказьких, середньо-
азійських вівчарок, вовкодавів. Наприклад, Ан-
ча�р, Акба�ш, Баса�р, Мара�т, Тахме�т, Фірюза�, 
Зафа�р, Сейгу�ль, Хан. Усього зафіксовано 174 
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кіноніми, що становить 95,08% в межах третьої 
підгрупи номінцій.  

2.2. Клички, мотивовані територіальною 
віднесеністю тварини. Асоціати, що лежать в 
основі виокремлення цієї групи назв, подібні до 
вищерозглянутих. Клички, об’єднані цією мо-
тивемою, мають пряме безпосереднє відношен-
ня до місця народження або проживання твари-
ни. Наприклад, Інгу�л − назва річки та Урга� − 
назва приватної компанії в м. Кіровограді − 
клички собак, що проживають у цьому місті. 
Усього 9 кінонімів − 4,91% в межах підгрупи.    

3. Кіноніми, мотивовані внутрішніми 
якостями тварини. Цю підгрупу назв форму-
ють кіноніми, об’єднані загальним значенням 
„внутрішні особливості тварини” (104 клички, 
що становить 8,32% в межах групи кличок, 
об’єднаних за принципом „тварина як така”). 
Виокремлено такий набір мотивем: „особливо-
сті поведінки, характеру”; „розумові ознаки”.  

3.1. Клички, мотивовані особливостями 
поведінки тварини. Такі кіноніми виникли на 
основі спостережень власників за поведінкою 
тварини з виокремленням яскраво виражених 
рис характеру. Домінантним є мотиваційний 
вибір вказівки на агресивну поведінку. Базою 
творення для таких назв є апелятиви переважно 
з негативними семами,  що деякою мірою 
зближує цей розряд назв із кличками, мотива-
ними фізичною силою тварини − спільним є 
набір твірних апелятивів та онімів. Однак мо-
тиви номінації в обох випадках різні. До цього 
розряду назв належать такі клички: Забія�ка, 
Неща�да, Про�йда, Бушу�й, Кара�й, Терза�й, Бойо-
ви�й, Бушуй, Фу�рія, Грім, Геро�й, Тира�н, Де�спот, 
Дикта�тор, Скорпіо�н. Із протилежним значен-
ням уживаються кіноніми типу До�брий, Ві�рний, 
що мають позитивні семи. Оніми Краді�й, 
На�гла, Лука�ва, сленг. Чу�дік (дивак, [12, с. 329] 
також указують на певну особливість поведінки 
собаки. Усього зафіксовано 92 номінативні 
одиниці, об’єднані мотивемою „особливості 
поведінки”, що становить 88, 46% у межах під-
групи. 

3.2. Кіноніми, мотивовані розумовими 
особливостями тварини. Усього зафіксовано 
12 таких кличок, що становить 11,53% в межах 
підгрупи. У межах цього розряду назв виокре-
млюються клички із семами „гострий розум” і 
„розумові обмеження”. Розумові особливості 
тварини підкреслюють образні номінації Це�зар, 
Соломо�н, утворені на основі схожості рис, при-
таманних відомим історичним особам, а саме 
„гострий розум”. Сема „розумові обмеження” 

притаманна назвам Дура�к, Дури�ло, Балда�, рос. 
Болва�н, що свідчать про неспроможність тва-
рини адекватно відреагувати на певну ситуа-
цію.  

4. Клички, мотивовані функціями твари-
ни. Четверта підгрупа назв об’єднує клички, 
мотивовані функціями, які виконує тварина. 
Зафіксовано 84 кіноніми, що становить 6,72% в 
межах групи. Виокремлено мотивеми: „головна 
функція собаки – охорона”, „функція на полю-
ванні”.  

4.1. Кіноніми, мотивовані головною фун-
кцією собаки – охороною. Основною завдан-
ням собаки протягом багатьох століть є охоро-
няти двір господаря. Тому цілком закономір-
ним є виникнення кличок, які увиразнюють та-
ку функцію. До цього розряду похідних нале-
жать кіноніми Дозо�р, Ва�рта. Опосередковано 
вказують на цю функцію кличка Це�рбер (від 
лат. Cerberus – 1. у давньогрецькій міфології 
триголовий злий пес із хвостом і гривою із 
змій, що охороняє вхід до потойбічного світу; 
2. переносно – лютий і пильний охоронець [11, 
с. 642]). Усього виділено 45 номінативних оди-
ниць (53,57%). 

4.2. Кіноніми, мотивовані функцією тва-
рини на полюванні. Клички собакам мислив-
ських порід присвоюють переважно, враховую-
чи їх функції під час полювання. Гончакам під-
бирають кличку, що означає мелодію, бо осно-
вна ознака породи − голос (гон з голосом). Це 
кіноніми А�льт, Ако�рд, Бая�н, Бас, Буди�ло, Га�лас, 
Го�рн, Горні�ст. Собаки мисливських порід, за-
вданням яких є знайти, загнати й піймати жерт-
ву, наприклад, хорти, отримують назви, що 
означають порив, політ, швидкість. Це клички 
Доганя�й, Кара�й, Хвата�й, Доліта�й, Шука�й, По-
рива�й, Крила�т, Розгі�н, Руша�й, Со�кіл, Штурм та 
ін. Зафіксовано 39 таких похідних, що стано-
вить 46,42% в межах підгрупи. 

5. Клички, утворені від назв спорідненості 
та свояцтва. Кількісно незначну підгрупу фор-
мують назви, мотивовані лексемами на позна-
чення спорідненості, свояцтва. Наприклад, 
клички До�ня, До�ця, До�чка, Си�на позначають 
тварин, що є потомством попередньої собаки 
власника. Усього налічується 5 кінонімів тако-
го типу (0,4% у межах групи). 

6. Спорадичні мотивації. Шосту групу фо-
рмують спорадичні мотивації, характерні тіль-
ки для однієї певної істоти. Кличка Деса�нтник 
присвоєна тварині після того, як вона випала з 
вікна другого поверху. Кінонім Марі�я присвоє-
но тварині, яка покинула народжених нею цу-
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ценят. Кличка мотивована особовим ім’ям реа-
льної особи, що відмовилася від власної дити-
ни. Зафіксовано 19 номінативних одиниць цьо-
го типу, що становить 1,52% в межах принци-
пу. 

Таким чином, набір кличок, об’єднаних за 
принципом „тварина як така”, становить кількі-
сно потужну групу кінонімного класу − 1249 
номінативних одиниць. З-поміж цих кінонімів 
виділено 6 підгруп. Найвищою продуктивністю 

відзначаються клички, що відображають фізич-
ні та фізіологічні особливості тварини − 854 
оніми (68,37%). Кількісно незначні підгрупи 
формують назви, мотивовані лексемами спорі-
дненості і свояцтва − 5 кличок (0,4%) та спора-
дичні мотивації − 19 кінонімів (1,52%). Усім 
кличкам, утвореним за принципом номінації 
„тварина як така”, притаманний внутрішній 
зміст, тобто йдеться про наявність прозорих 
сем. 
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MOTIVATIONAL PECULIARITIES OF SYNONYMS, WHICH  

ARE UNITED BY MEANS OF NOMINATION „THE ANIMAL AS SUCH” 
The paper investigates the motivational peculiarities of cynonyms, which are united by means of 

nomination „the animal as such”. The analysis of real signs and characteristics of animals based on nomi-
nation is carried out. The set of motivational units with peculiar features for the group of onyms under re-
search are defined.   

Key words: motivation, nomination, synonym, zooname.  
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РОЛЬ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ОНИМОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОГНИТИВНЫХ КАТЕГОРИЙ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

Внимание исследователей чаще всего при-
влекает изучение ядерных разрядов онимиче-
ского пространства, таких как антропонимы и 
топонимы, вследствие чего периферийные 
имена собственные остаются малоизученными. 

Особый интерес для нашего исследования 
представляют периферийные конституенты 
рекламного ономастикона, выделяемые на ос-
новании их спорадической представленности и 
отсутствия системных отношений между раз-
личными онимами. Таким образом, к перифе-
рийным онимам рекламного текста мы относим 
эргонимы, порейонимы, гемеронимы, георто-
нимы, фалеронимы, артионимы и др. 

Периферийные онимы, как и ядерные со-
ставляющие рекламного ономастикона (праг-
матонимы, персоналии и топонимы), ассоциа-
тивно связаны с когнитивными категориями 
рекламного текста. В самом общем виде когни-
тивные категории рекламного текста призваны 
отражать в сознании адресата рекламный товар. 
Этими категориями потребитель руководству-
ется в своей повседневной жизни, поскольку 
они упорядочивают его знания о рекламном то-
варе и способствуют формированию комплекса 
чувств и эмоций.  

На наш взгляд, формирование когнитивных 
категорий рекламного текста (таких как «тра-
диционность/новизна», «достоверность/на-
дежность», «семья как социальная ценность», 
«национальная самобытность» и «необыч-
ность/экзотичность») невозможно без любых 
видов имен собственных. С этой точки зрения 
были проанализированы периферийные онимы, 
у которых, в отличие от ядерных рекламных 
онимов, отсутствуют какие-либо закономерно-
сти в ассоциативных связях с когнитивными 
категориями. 

По нашим наблюдениям, периферийные 
онимы в рекламных текстах ассоциативно свя-
заны со следующими когнитивными катего-
риями: 

1) С когнитивной категорией «достовер-
ность/надежность» ассоциативно связаны 
наиболее частотные периферийные имена соб-
ственные в рекламных текстах – эргонимы 

(37%). В целом ряде случаев к эргонимам в 
рекламных текстах обращаются с целью при-
вести более убедительные доводы, объяснить, 
почему необходимо воспользоваться реклами-
руемым товаром/услугой. Приводимые ссылки 
на различные учреждения, авторитетные ин-
станции создают впечатление положительной 
оценки качества товара, как, например, в сле-
дующем рекламном тексте. 

«Мелочи Жизни». Для уменьшения размно-
жения болезнетворных бактерий в мусорном 
ведре используйте специальные антибактери-
альные пакеты для мусора ТМ «Мелочи Жиз-
ни». Пакеты  содержат специальную добавку 
Sanitized®. Эта добавка обладает надежным 
фунги- и бактериостатическим действием по 
отношению к большому числу грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий, 
грибков (…), нарушает обменные процессы в 
клетках нежелательных микроорганизмов и 
прекращают их способность к функционирова-
нию, росту и размножению. Антибактериаль-
ные свойства пакетов подтверждены Ин-
ститутом гигиены и медицинской экологии 
им. А.Н. Марзеева АМН Украины. 

Обращение к подобным эргонимам можно 
объяснить тем, что это еще один аргумент в 
пользу надежности и гарантии качества рекла-
мируемого товара. 

К еще одному виду свидетельств относится 
упоминание  известной фирмы-производителя 
сопутствующих товаров. Например «Braun», 
производитель фенов, рекомендует пользовать-
ся шампунями «Pantene Pro V», фирма 
«Ariston», производитель стиральных машин, 
советует приобретать «Colgon» – средство для 
удаления известковых отложений в стиральных 
машинах. Мы полагаем, что этот прием, ассо-
циативно связанный с категорией «достовер-
ность/надежность», также является довольно 
эффективным, так как подсознательно вызыва-
ет доверие у клиента тот факт, что известная 
фирма не станет рекламировать некачествен-
ную продукцию. 

Использование фалеронимов (название на-
град, орденов, премий) свидетельствует о по-
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ложительной оценке качества товара. Упоми-
нание в рекламном тексте фалеронима усили-
вает степень воздействия на потребителя, дей-
ствуя в рамках когнитивной категории «досто-
верность/надежность». Например, в рекламе 
пива «Золотая бочка» качество напитка под-
тверждается полученной в Международном ин-
ституте качества в Бельгии медалью «Монд Се-
лексьон». 

Вторым по частотности использования в 
рекламном ономастиконе онимом является ар-
тионим (название произведения искусств) – 
25%. Самые  многочисленные артионимы – это 
названия кинофильмов. Зачастую со звездами 
кино и новинками кинопроката ассоциируется 
торговая марка «Max Factor». В разные годы в 
рекламных роликах продукцию компании 
представляли ведущие визажисты и стилисты, 
работавшие над созданием таких знаменитых 
голливудских картин, как, например, «Forrest 
Gump», «Чикаго», «Авиатор», «Казанова», 
«Мемуары Гейши», «Английский пациент»        
и мн. др. 

 Мы  полагаем, что подобная двойная стра-
тегия помогает не только разрекламировать но-
вый фильм, но также дает возможность компа-
нии позиционировать выпускаемую продукцию 
как профессиональную, так как ею пользуются 
такие звездные визажисты, как Мораг Росс, 
Норико Ватанабе, Джино Таманьини, Грэхэм 
Джонстон и др. Продемонстрируем это на при-
мере: 

«Max Factor». Masterpiece тушь от MaxFac-
tor. Норико Ватанабе – главный визажист 
фильма «Мемуары Гейши». Настоящая гейша 
может поразить мужчину одним взглядом. 

В рассмотренных выше примерах артиони-
мы ассоциативно связаны с когнитивной кате-
горией «достоверность/надежность». Ис-
пользование в рекламных текстах всемирно из-
вестных номинированных на премию «Оскар» 
названий фильмов не может не апеллировать к 
эмоциям аудитории, создавая тем самым впе-
чатление благонадежности и гарантии качества 
товара. 

Среди многочисленных разрядов перифе-
рийных имен собственных, связанных с духов-
ной сферой человеческой деятельности, следу-
ет отметить также библионимы. Согласно оп-
ределению, «библионим – это название, загла-
вие любого письменного произведения художе-
ственного, научного, политического и т.д.» [3, 
c. 42]. 

Характерно, что библионимы чаще исполь-

зуются в печатной рекламе. К примеру, реклама 
часов «Breguet»: 

«Не takes out his watch, a Breguet, (...) an in-
strument from the bench of the greatest of watch-
makers». John Fowles «The French Lieutenant’s 
woman», 1969.  

Так же как и названия фильмов, названия 
литературных произведений ассоциативно свя-
зываются с когнитивной категорией «досто-
верность/надежность» благодаря своей из-
вестности и действенности. Нами было отмече-
но 7 случаев использования библионимов: 
«Eugene Oneguin», Alexander Pushkin, 1829; 
«The French Lieutenant's woman». John Fowles. 
1969; «Romeo and Juliet», William Shakespeare и 
др. Обращение к строчкам из известных произ-
ведений указывает на многолетнюю традицию 
производства товара и на его неизменное каче-
ство, как например, в этой рекламе: «Laura Ash-
ley». «For I ne’er saw true beauty till this night» 
William Shakespeare, Romeo and Juliet, Act 1, 
Scene 5. Отметим, что целевой аудиторией по-
добных рекламных текстов выступают высоко-
образованные люди. Эти прецедентные назва-
ния в рамках когнитивной категории «досто-
верность/надежность» действуют на аффек-
тивном уровне, подтверждая гарантию качества, 
открыто аргументируя в пользу приобретения то-
вара.  

Эту же категорию формируют порейонимы 
(названия транспортных средств). Нами было 
обнаружено два случая употребления названия 
«Concorde» в рекламе, что свидетельствует о пре-
стиже и надежности этого средства передвиже-
ния.  

Если вы летите самолетом «Concorde», у 
вас на руке – часы «Rolex». 

2) С когнитивной категорией «семья как 
социальная ценность» ассоциативно связаны 
отдельные библионимы, что можно наблюдать 
в рекламе АО «МММ», в которой герои-
молодожены Юля и Игорь просят звезду мек-
сиканского сериала Викторию Руффо (более 
известную как Просто Мария) оставить авто-
граф на книге. В этом эпизоде фигурирует на-
звание книги (библионим) «Просто Мария». 
Последний пример явно отражает ценности 
общества. Как правильно замечает Е.А. Бурми-
строва, «установлено, что название произведе-
ния искусства как лингвистическую единицу 
нельзя рассматривать в отрыве от ее культур-
ной составляющей, поскольку оно является не-
отъемлемой и органичной частью разряда иде-
онимов – наименований объектов духовной 
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культуры» [1, c. 60]. 
С когнитивной категорией «семья как соци-

альная ценность» связаны некоторые виды ге-
ортонимов. Вслед за Н.В. Подольской, к классу 
геортонимов мы будем относить имя собствен-
ное любого праздника [3, c 48]. В каждой стра-
не существуют праздники, которые по тради-
ции встречают в семейном кругу, именно этими 
традициями манипулируют рекламодатели, пы-
таясь убедить потенциальных покупателей 
приобрести свой товар, как, например, в этих 
рекламных текстах: 

В канун Нового года нам хочется сказать 
близким что-то особенное. Пополните счет и 
получите в подарок бесценные минуты для 
бесценных слов. Би Лайн GSM. С новым годом!  

3) С когнитивной категорией «необыч-
ность/экзотичность» могут быть связаны не-
которые названия фильмов (артионимы), по-
скольку одним из излюбленных методов копи-
райтеров является создание целого ряда рек-
ламных роликов в жанре сериала. К примеру, 
реклама пива «Сибирская корона» сделана в 
лучших традициях жанра детективного сериа-
ла, получившего название «Гений российского 
сыска». Это название удачно обыгрывается в 
рекламном ролике.  

«Сибирская корона» представляет: детек-
тивный сериал «Гений российского сыска». В 
результате этого преступления корона лиши-
лась полумиллиона рублей. Деньги пропали вме-
сте с каретой казначейства, полицейский эс-
корт был найден спящим. А саму карету нашли 
лишь время спустя в глухом лесу. Следы пре-
ступников привели к станции. Парижский экс-
пресс отошел отсюда  всего пару часов назад. 
«Сибирская корона». Сколько денег было похи-
щено? 

Эффективность данной рекламы состоит в 
том, что зрители втягиваются в просмотр се-
риала, забывая, что на самом деле это реклама, 
таким образом, возникает ощущение, что это 
многосерийная кинокартина, так как есть на-
звание, сюжет и преемственность между се-
риями. В данном случае можно говорить о том, 
что составители рекламных текстов, обращаясь 
к фиктониму (зд. «Гений российского сыска»), 
который ассоциативно связан с когнитивной 
категорией «необычность/экзотичность», осу-
ществляют воздействие на «бессознательное», 
т.е. используют суггестивные методы.  

В рекламных текстах довольно часто встре-
чаются гемеронимы (названия средств массо-
вой информации). Яркий пример использова-

ния вымышленного гемеронима, ассоциативно 
связанного с когнитивной категорией «необыч-
ность/экзотичность», можно найти в реклам-
ном ролике молочной продукции «Актуаль», 
главной героиней которого стала Тина Канде-
лаки. По сюжету действие разворачивается на 
программе «Актуальный разговор». Суггес-
тивное воздействие на потребителей усилива-
ется благодаря эвфоническому созвучию геме-
ронима с рекламируемой маркой товара. 

4) С когнитивной категорией «националь-
ная самобытность» ассоциативно связаны 
онимы, отражающие национальную самобыт-
ность данной лингвокультуры. В периферий-
ном ономастиконе проанализированных рек-
ламных текстов мы нашли единичное употреб-
ление названия музыкального произведения 
(вид артионима): 

«ПИТ». Федор Шаляпин, стоя у зеркала с 
бутылкой пива, поет: «Эй, ухнем!» Подходит к 
роялю, за которым сидит музыкант, наливает 
пива и продолжает петь: «Э-эй, ухнем! Еще 
разик...» На экране появляется Иван Таранов: 
Пиво «ПИТ». Еще бутылочку? 

В подобных рекламных текстах используют-
ся манипулятивные приемы, воздействующие 
на адресата на суггестивном уровне. У потре-
бителя отечественной рекламы может сложить-
ся мнение, что желание обратиться к духовно-
му наследию страны возникает лишь после по-
требления пива. То есть причина, по которой 
Ф. Шаляпин начинает исполнять русскую на-
родную песню «Эй, ухнем!», в рекламе баналь-
на – пиво «ПИТ». 

С когнитивной категорией «национальная 
самобытность» связаны некоторые  названия 
праздников. Такие геортонимы эксплуатируют 
с детства сложившиеся образы и традиции от-
мечания праздников, характерные для данной 
страны. Следует отметить, что в эту группу 
чаще входят названия национальных праздни-
ков. 

«Сударушка». С детства люблю Маслени-
цу, в этом празднике вся щедрость русской 
души. И высоченные башни из блинов, и яркие 
наряды, и горы угощений – все здесь радует 
душу богатством и изобилием. Так и в моем 
деле и орехов, и сочного изюма должно быть не 
много, а очень много, только тогда в сочета-
нии с превосходным молочным шоколадом по-
лучается продукт настоящего российского ка-
чества с глубоким богатым вкусом. «Россия» – 
щедрая душа.  

В заключение подчеркнем следующее, не-
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смотря на то, что периферийные онимы не яв-
ляются частотными знаками рекламных тек-
стов, они достаточно разнообразны по видам и 
способам рекламного воздействия. Эти имена 

собственные ассоциативно связаны с когнитив-
ными категориями рекламного текста и пред-
ставляют собой довольно сильный механизм 
воздействия на человеческое сознание.  
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РЕФЕРЕНТИ, КОРЕФЕРЕНТИ БОГА  
У ФОЛЬКЛОРНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

У фольклорній картині світу референти Бо-
га, з одного боку, маніфестують трансцендент-
ний вияв (Предвічний, Вічний, Месія, Спаси-
тель, Невидимий), з другого, – експлікуються 
через співвіднесеність їх з іманетними світом, 
представлених низкою лексичних утворень: 
Добродій, Пан, Правосуд, Первенець, Родже-
ний та ін. Характерно, що Божі імена 
об’єктивуються ідіоетнічними мовними знака-
ми, пов’язаними передусім з фольклорною тра-
дицією (Лелійко, Убогий, Миле Дитятко). Тра-
пляються також високохудожні народнопоети-
чні образи оказіонального вжитку – Очі світу, 
Прекрасний цвіте. У системі кореферентів Бога 
у фольклорній картині світу наявний високий 
ступінь ізоморфізму,  певна кореляція з біблій-
ною картиною світу, яка виявляється в спіль-
ному функціонуванні у вказаних дискурсах та-
ких номінацій, як святий, живий, істинний, мо-
гутній, милий, небесний, сила, слава, суддя та 
ін. Деякі з цих партиципіантів зберігають біб-
лійну семантику, що пояснюється, вірогідно, 
релігійним (християнським) впливом чи навіть 
запозиченням, останнє – не таке уже й спора-
дичне для колядок, щедрівок, фразеологізмів і 
та ін.  Правда, їх семантичне наповнення, аксі-
ологічні параметри, онтологічні виміри дуже 
часто суттєво відрізняються. Переходимо до їх 
аналізу в когнітивному аспекті. 

  Божі імена Агнець (Божий), (Боже) Ягнят-
ко об’єктивують, як і в Біблії, жертву Ісуса 
Христа за гріхи світу. При цьому спостерігаєть-
ся сакралізація цього імені в колядках, у яких 
незмінним кореферентом і атрибутом виступає 
лексема Божий: "О Агнче Божий, ми тя о тоє 
десь просим: І наші серця  Тобі на жертву 
Приносим” (I); "…Царя Спаса Всего світа, 
Божого Ягнятка” (III). Позиція кореферента 
увиразнює категоризацію цього імені (пор.: 
"Торжествуймо і ликуймо: Бог Агнець і Юнець 
Всім пожаданий!" (II). 

 Номінація Спаситель (Спас, Ізбавитель) у 
фольклорному дискурсі ізотопіюється з наро-
дженням Ісуса Христа ("О Дитятко, Спасе 
наш" (IV), з творчою силою Бога: "В Нім Бога і 
Творця Спасителя видить" (V), подателем жит-

тя "Де спочив Спас наш, Давець життя " (VI). 
Він – спасіння для світу, у тому числі й від пек-
ла, яке приготоване для людей грішних. Це ім’я 
експлікує визволення від темряви, неволі, тут 
спостерігаємо політичні мотиви, які корелюють 
із християнськими: "Здійми з нас грішних вра-
жі окови, А серця жаром загрій любови" (VII). 
Прикметно, що аналізована назва є складовою 
найменування Христос Спас, поруч з Христос 
Бог, що є свідченням її домінантності серед 
Божих імен. Атрибут цього імені  найвищий 
("Пізнали  Найвисшого Спаса" (VIII) підтвер-
джують цей статус. Номінація Христос Спас 
також об’єктивує момент народження Ісуса 
Христа: "У стаєнці Христа Спаса Покірно ви-
тають" (IX), хоча в цій якості превалюють ін-
ші Божі імена, які набувають сакрального зна-
чення (Дитя, Дитятко та ін.) лише в колядках і 
щедрівках, причому їхня сакральність досяга-
ється синонімічним рядом: "О Дитятко, Спасе 
Наш! Глянь ласкаво десь на нас" (IV). 

        Назва Владика (Володар) категоризує 
Бога як власника світу, неба – "Небесний Вла-
дарю" (XXXII). Аналізований номен є парти-
ципіантом таксомонімічного фрейму: "Боже 
Дитя всіх Владика" (X), що амбівалентно ви-
ражає одну із категоризаційних ознак Бога, яка 
доповнюється атрибутом предвічний ("…де 
предвічний спочиває Володар" (XI). Аналізова-
ний номен вживається в колядках і у своєрід-
ному значенні, характерному лише для них: 
"Йдуть владики знов за зірков і приходять 
там: де Цар Всего Світа…" (XI). Цікаво, що 
найменування Владика, Цар перебувають у си-
нонімічному зв’язку, експлікуючи Божі імена. 
Так, номен Цар об’єктивує тотожні семантичні 
компоненти змісту: "Цар вселенної", "Цар ві-
ків", "Цар небесний", "Цар неба і землі"; прав-
да, атрибути цього імені дещо розширюють се-
мантичний обсяг лексеми цар ("…Во всі труби 
вострубим, І в кимвали ударим Малому,  вічно-
му Рожденну Царю" (II). Зазначена назва коре-
лює концептуально з іншим Божим іменем – 
Малим Дитятком: "А Цар всесвіта в зимні і бо-
лю Благословить нас на ліпшу долю" (XII). 

   Боже ім’я Первенець вказує на первинність 
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Його існування, задовго до того часу, коли ще 
нічого не було. Правда, у колядці "Христос ро-
дився" акцентується дещо інший аспект перво-
родства Бога: “Зродила всякої твари Первенца” 
чи "Родився Творець всеї тварини нині…" 
(XIII). Згадаймо цю подію у біблійній оповіді: 
"Він є образ невидимого Бога, роджений перш 
усякого творива" (Кол 1:15)1. Первенець твари 
чи первенець творива? (творіння). На рівні діа-
хронії ці вирази є синонімічними.  Cлово твар зі 
старослов’янської мови з таким же значенням 
запозичено в українську мову. У сучасній укра-
їнській мові це значення деактуалізувалося, 
оскільки асоціюється не з творінням, а з твари-
ною чи обличчям. Тому функціонування в 
українських перекладах Біблії лексеми твориво 
замість твари є закономірним. Вживання у ко-
лядці виразу Первенець твари, з одного боку, 
може вказувати на її давність, а з іншого, –– на 
запозичення із церковних російських текстів, 
передусім Біблії ("Он есть образ Бога невиди-
мого, Первородний усей твари" (Кол.1:15). Хо-
ча новіші російські переклади Біблії вживають 
замість слова твар – творение: "Он – образ не-
видимого Бога, первенец из всего творения" 
(Кол.1:15). Таким чином, референт Бога Перво-
родний експлікує передусім Його самопожерт-
ву в ім’я спасіння, а також своєрідну точку від-
ліку, з якої почалося творіння земне і небесне. 
Присутність референта Предвічний (Вічний) у 
колядках – яскраве свідчення віри нашого на-
роду у триєдиність іпостасі Бога. Предвічність 
(вічність) Бога – домінантна ознака колядок,  у 
яких наголошується на його народженні перед 
світом для того, щоб землю освітити, із темря-
ви вивести, що вказує на відсутність дуалізму у 
Божих діяннях. Атрибут Предвічний виступає у 
складі найменувань – Предвічний (вічний) Бог, 
Предвічний Володар (Владика), Предвічний 
Син; функціонує у складі предметного фрейму: 
Бог Предвічний, Цар Предвічний, а також як 
референт (Предвічний, Вічний). Позиція рефе-
рента, кореферента, атрибута визначає його 
центральність в інваріантній структурі концеп-
ту Бог у фольклорному дискурсі (пор.: "На 
в’язанці сіна Вічного зложила" (XIV),  "Предві-
чний родився пред літи" (XV) "Бог Предвічний 
народився, Прийшов днесь із небес" (XVI), "Ірод 
                                                 

1 Тут і далі наводимо цитати за Українсь-
кою Біблією в перекладі І.Огієнка. Зважаючи на 
кодифікованість біблійних скорочень, ми не по-
даємо списку цих скорочень. 
 

злостивий з того засмутився, Що Цар предвіч-
ний на світ народився"  (XVII). 

  Номінація Творець експлікує  Божої дії 
промисел щодо видимого і невидимого світу 
(світу земного і  світу небесного).  Як своєму 
Творцю, йому поклоняються ангели, сонце, мі-
сяць, зорі, тварини, люди, що корелює із сакра-
льним дискурсом. Правда, у фольклорному 
дискурсі рівень сакралізації творення є вищим 
не стільки в поняттєвому плані, скільки в сим-
волічному. Символізація окремих тварин (вола, 
осла), поетизація образів сонця, місяця, зір та 
ін. певним чином символізують біблійні та до-
біблійні погляди наших предків, витворюючи 
своєрідну фольклорну картину світу. Так, у ко-
лядках репрезентантом Бога виступає лексема 
сонце: "Незаходиме Сонце мало нам засіяти Од 
Діви…" (XVIII); "Не сходить в славі із палат 
пишних, Але з вертепу Сонце любови"  (XIX). 
Поетизація образу Бога об’єктивується вираза-
ми: "Ісус - квітка", яка у Вифлеємі зацвіла кра-
сою. Цей цвіт райський, божий, ясний, який 
поширюється на всю землю ("Прекрасний цві-
те!", "Очі світу", "Плід" (XXIV). У  колядках, 
щедрівках спостерігається вплив біблійних тек-
стів  на експонентному рівні. Синонімічні ко-
реляти лексеми творець (созідатель,  сотвори-
тель, ділатель,  створитель) зберігають сліди 
впливу церковнослов’янської мови. В українсь-
ких перекладах Біблії такого впливу не спосте-
рігається. 

       Референт Месія у колядках об’єктивує 
Бога не стільки як помазаника Божого, скільки 
власне місію Бога як спасителя роду людського  
від неволі і рабства. Месія тут постає скоріше 
не в есхатологічному вияві, а в профанному – 
як заступник людей на землі, що певною мірою 
дисонує із біблійною оповіддю. Подібне зна-
чення притаманне Божому імені Правосуд. Йо-
му властиве християнське розуміння гріха, яке 
об’єктивує першопричину людського зла, що 
викликало Божий гнів і чекає Його суду. 

 Номінація Бог Убогий у фольклорному дис-
курсі солідаризує Бога з простою людиною. 
Для Бога не суттєвий матеріальний стан, для 
Нього всі люди – брати ("Він усіх назвав бра-
тами" ).  Народження Бога відбулося у звичай-
ній родині, що є парадоксальним з огляду на 
Його Величність, Всемогутність. Партиципіант  
убогий як експонент акціонального фрейму ка-
тегоризує зазначену ознаку в профанному ви-
яві, увиразнюючи у такий спосіб образ Боголю-
дини. 

 Референт Бога Слово сугестує таємницю 
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Божого народження, змістовий план яких зна-
ходимо також у Біблії. Зупинимось на цьому 
докладніше. "І  Слово сталося тілом, і перебу-
вало між нами, повне благодаті та правди, і 
ми бачили славу Його, славу як Однорожденно-
го від Отця" (Ів.1:14) – ці одкровення євангелі-
ста Івана дещо втаємничено об’єктивують Боже 
втілення через Слово, слово як Бог, слово як ті-
ло, репрезентуючи Божу сутність як ідеально-
матеріальну субстанцію, а не тільки одну з 
ознак Бога, і є першоджерелом всього живого. 
Цей образ Слова знаходимо і в колядках: “По-
родила Бога Слово З покоління Давидова” (IIІ); 
“Слово Отчеє, Слово Отчеє взяло на ся тіло: В 
темностях земних, в темностях земних Сонце 
засвітило” (III). Метафоризація Бога як Слово 
пов’язана з ідеєю трансцендентності, початку 
світу (відділення темряви), а також уособлює 
спасіння людства через смерть Ісуса Христа на 
хресті. 

 Найменування Невидимий об’єктивує вті-
лення Бога як Святого Духа, категоризуючи у 
такий спосіб одну із Божих іпостасей, корелю-
ючи з іншими референтами – Світло (якого ми 
не знаходимо у фольклорному дискурсі), Сонце 
(як носій світла). Правда, іпостасі Бога іноді 
транслюються через призму зовнішніх атрибу-
тів – Бога і людини, що є характерно передусім 
для колядок і щедрівок (пор.: "Христос родив-
ся, в бідній яскині! Посліднім віком став чоло-
віком" (XX), "Бог десь стався чоловіком" (XXI). 
Його "людське" походження уособлюють ре-
ференти Рожденний, Нарожденний, Новонаро-
джений. Все ж небесне походження превалює, 
яке втілюється у таких Божих іменах, як Непо-
стижимий, Воплощенний, Неумістимий (тут 
ідеться передусім про  оказіональні асоціації, а 
не узусні). Людську подобу Бога репрезенту-
ють також референти Пан, Добродій, Пра-
отець, Гість, амбівалентно виражаючи соліда-
рну позицію Бога з людиною, генеруючи в та-
кий спосіб ідею Боголюдини в аксіологічному 
вимірі. 

 Ідея Боголюдини найвиразніше і найвелич-
ніше подана крізь призму Божих назв, що хара-
ктеризують "ранній" період життя Ісуса Хрис-
та. Тут спостерігаються виразні народні моти-
ви, у яких відображена звичайна материнська 
любов (Маленький, Дитя, Маленьке Дитятко, 
Любимий, Отрочатко,  Дитинонька, Лелійко 
та ін.), що апелює до земного світу, передаючи 
святість любові до сина, яка іноді ніби зовні 
контрастує (Бідна Дитина, Терпінє), проте на-
справді возвеличує силу слабких, парадоксаль-

ну для людей і зрозумілу для Бога.  Характер-
ними у цьому плані виступають колядки "Свята 
ніч, тиха ніч", "Спи, Ісусе, спи", які 
об’єктивують емоційну сферу, естетику Божого 
імені, яка корелює з народними піснями, в яких 
Богом опікується людина, звідси й згадана ви-
ще образність імен Ісуса. Атрибути та кореляти 
народженого Бога – Боже немовля, Дитинонь-
ка Пресвята, Дитятко Боже символізують 
трансцендентність Його народження в ім’я спа-
сіння людства. Показово, що у фольклорному 
дискурсі відсутні найменування Син Людський, 
тоді як номінація Божий Син є характерною. 

 Назва Емануїл номінує трансцендентність 
його походження ("з неба післаний" (XXII), яко-
го передбачили пророки. Спорадичність функ-
ціонування (лише один раз) вказує на деактуа-
лізацію цього імені як у фольклорному, так у 
біблійному дискурсах. 

 У предметному фреймі концепту Бог в фо-
льклорному дискурсі репрезентовані партици-
піанти могучий, предвічний, живий, істинний, 
невмисний, необнятий, милий,  іста, ізволивий, 
рожденний, святий, єдиний, вічний, безсмерт-
ний, небесний, малий. 

 Кореферент Могучий ("Де народився  Гос-
подь могучий, Що Єму славу ангел звіщає" 
(XXIII) використовується у фольклорі споради-
чно, на відміну від сакрального дискурсу, в 
якому він посідає одне із центральних місць. 
Обмежене функціонування пояснюється, оче-
видно,  особливостями народного світосприй-
мання, для якого поняття могутності виносить-
ся за межу аксіологічних координат як сакра-
льного, так і профанного,  аналізований конс-
тинуент на рівні вербального вираження 
об’єктивується узусними  асоціаціями – Бог, 
Господь, які транслюють імпліцитно вказану 
Божу якість. 

Партиципіант Істиний репрезентує Бога як 
абсолютну істину –"Согласно співайте, Ісуса 
витайте, Се бо Бог істинний нас ради рож-
денний" (XXIV). У колядках і щедрівках парти-
ципіант істинний корелює з Ісусом Христом, а 
не з Трійцею, що, можливо,  пояснюється спе-
цифікою жанру – актуалізацією події наро-
дження Бога. Сліди цього значення зберігають-
ся і в фразеологізмі – наставляти на путь істини 
(СУМ ІІ, 534-535). Значна частина паремійних 
одиниць побудована на семантичній опозиції 
Бог/правда (тут лексема правда синонімічна з – 
істиною): правду мовивши, одного Бога бійся 
(Номис, 312), праведного чоловіка й Бог оправ-
да (Номис, 310), справедливого чоловіка то й 
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Бог любить (Номис, 310). Як бачимо, консти-
туенти правда, істина екстраполюють взаємоза-
лежність. Відношення додаткової дистрибуції у 
цій семантичній опозиції (на місці лексеми Бог) 
виконує процесант семантеми молитва:  хіба 
помолившись правду скаже (Номис, 820). 

 Найменування Живий у фольклорному дис-
курсі характеризує Бога в антропоморфічному 
плані крізь призму аксіологічних вимірів. Цін-
нісні засади життя визначаються духовним 
зв’язком з Богом: жити та Бога хвалити (СУМ 
І, 294). Іноді ці духовні засади є лише зовніш-
нім атрибутом людини, що виразно передає 
фразесполука живим до Бога лізти (СУМ І, 
435,) живий до Бога лізе (Номис, 129). Ідея сак-
рального/профанного в аналізованому номені 
тісно переплітаються, але профанне значення 
виступає як домінантне. 

 Партиципіант Святий вербалізує одну із 
всеоб’ємних якостей Бога, яка для людей є не-
досяжною: "…Всі ми люди грішні – Ти один 
Святий" (XXVI). Ця якість властива тільки Бо-
гові, проте людина повинна прагнути до такої 
святості як ідеалу. Наближення  до Божої свя-
тості (Як Бог свят (СУМ І, 208) об’єктивується 
через високі духовні якості людини, а не зов-
нішні атрибути, які не мають нічого спільного 
із зазначеною якістю і переростають у проти-
лежність:  ти вже святий та Божий! (Номис, 
165). Кореферент єдиний у фольклорному дис-
курсі (колядках)  стосується народження Ісуса 
Христа: “Спи Ти довго, рости скоро, младенче 
Єдиний “(XXVII). Біблійна традиція не вплину-
ла на сферу поширення цього конституента в 
якості атрибута, референта, що свідчить про 
його периферійність у концептосфері Бог у фо-
льклорному дискурсі (ні в пареміях,  ні в фра-
зеологізмах не присутнє це слово). 

Найменування Ісус милий виокремлює ми-
лість Божу через любов і прихильність до тих, 
хто вірить у народження Христа і наступне Йо-
го воскресіння, для яких ця подія є визначаль-
ною для спасіння людства крізь призму христи-
янства. Милість (милосердя) Бога є ціннісною 
домінантою в народному уявленні (на милість 
Бога (ФСУМ І, 486), дасть Бог милосердний 
(ФСУМ І, 39), яка уособлює також Господнє 
заступництво: Бог милував (помилував) (ФСУМ 
І, 37). 

 Кореферент Безсмертний характерний для 
колядок в контексті біблійному (пор.: "Єдиний, 
що має безсмертя, і живе в неприступному 
світлі, Якого не бачив ніхто із людей, ані ба-
чити не може…" (1Тим 5:16). Проте поняття 

безсмертності ізотопіює із народженням Ісуса 
Христа: "Славім Бога безсмертного, Що родив-
ся нам убого…" (XXIX), що не заперечує, а до-
повнює безсмертність Бога-Отця, Бога-Сина, 
Святого Духа, бо "ти в славі рівний Отцю і Ду-
ху Святому…" (XXX). 

 Партиципіант небесний уособлює Божу 
якість у системі ціннісних координат добро/зло, 
які корелюють із символами неба і землі, що 
особливо виразно підкреслено в Біблії: "Який 
земний, такі й земні, і Який небесний, такі й 
небесні (1Кор 15:48). Хоча в есхатологічному 
плані поняття земного і небесного становити-
муть духовну єдність: "І як носили ми образ зе-
много, так і образ небесного будемо носити" 
(1Кор15:49). У фольклорному дискурсі вказа-
ний партиципіант ізотопіює із світлом на про-
тивагу темряві: "До Нього – світ весь вкривався 
тьмою Він світла радість приніс з собою" 
(XXIX). Як бачимо, з приходом Месії бінарні 
опозиції добра/зла, світла/темряви перестають 
бути дуалістичними і наповнюються лише цін-
нісно значущими характеристиками – "Небо і 
земля нині торжествують" (XXXI). 

 Характерними для фольклорного дискурсу 
виступають партиципіанти необнятий, рож-
денний, обіцяний, малий ("Він Цар небесний, 
Бог не обнятий, Спочив на сіні поміж бидляти" 
(XXIX), "Наш Цар рожденний  всіх нас потіша-
єт" (XXXII),  "…І в кимвали ударили Малому, 
вічному Рожденному Царю" (II), які не виокре-
млюють божественну природу Бога, а зістав-
ляють її з людською подобою, у такий спосіб 
солідаризуючись із нею. Присутність у синоні-
мічному ряді ознак Божих і людських сутнос-
тей у фольклорному дискурсі наближує образ 
Бога до антропологічних координат, символізує 
трансцендентне у видимій площині. 

 Кореферент батько ("Він - батько" (XXXIII) 
об’єктивує, з одного боку, Бога в архетипному 
вияві щодо створення світу, а з іншого – відо-
бражає матеріально-ідеальну субстанцію в ан-
тропологічному аспекті, поєднуючи божест-
венне в іманентному. Якщо у біблійному дис-
курсі номінація батько стосується, як правило, 
людини, то у фольклорному спостерігається 
певна двозначність, у якій вказана назва 
пов’язується ще й з Богом, хоча найменування 
Отець на позначення Бога превалює і у фольк-
лорному дискурсі, натомість лексема батько 
десакралізується, будучи компонентом фразео-
логічних одиниць з негативною конотацією, 
вступаючи у синтагматичні відношення  з аксі-
ологічно від’ємною лексикою: чортів батько 
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(СУМ І, 19), к чортовому батькові  (СУМ І, 
19), з бісового батька (СУМ І, 18) та ін., чого 
не спостерігаємо із знаковим утворенням отець. 
Це дозволяє стверджувати про сакралізацію 
останнього не тільки в релігійному,  але й фо-
льклорному дискурсах. 

 Найменування Бог сили ("І предображали, 
що Бог сили На крест вознесеться за весь мір 
розпнешся" (XXXVI) уособлює силу жертовнос-
ті Бога, силу Його воскресіння в ім’я спасіння 
людей, для яких земна сила не є тривкою, а Бо-
жа сила контролює людський небесний простір: 
на все Божа сила. Цей фразеологізм відсутній у 
фразеологічному словнику української мови, 
хоча інший – бий тебе сила Божа (ФСУМ 2, 
802) – зафіксований, значення якого ніяк не ко-
релює з попереднім. 

 Номінація Бог слави ("Де є рожденний Цар 
слави?" (XXXIV) об’єктивує велич народження 
Ісуса Христа, неперехідність Його слави, яка 
уже втілюється, оскільки відновиться  земне й 
небесне братство, здійснилися слова Божі про 
прихід Месії. Божа слава випромінює світло 
(світло Вифлеємської зорі), амбівалентно де-
монструючи перемогу над силами темряви. 
Прославлення Бога відбито у фразеологізмах 
(слава Богові (ФСУМ ІІ, 823), слава Тобі Госпо-
ди (ФСУМ 2,  824), що підкреслює релігійність 
та екуменізм українців, підтвердженням остан-
нього є паралельне функціонування фразоспо-
луки – слава Аллаху (ФСУМ 2, 823) з тотожним 
значенням. Вказана назва зовсім не характерна 
для сакрального дискурсу, не типова вона та-
кож і для фольклору. 

 Назва Бог-суддя об’єктивує закон Бога, 
який Він дав Адаму. Порушення закону при-
звело до Божої кари: прародичів із раю було 
вигнано. "Райська брама" зачинилася,  її стере-
же Ангел Господній. Народження Ісуса Христа 
привідкрило двері раю, примирило людство із 
Богом – такі мотиви спостерігаємо у колядках, 
які доповнюють ідею правосуддя, справедливо-
сті, світлих помислів, наявних у сакральному 
дискурсі. Найвищою судовою інстанцією ви-
ступає Бог ("Бог тобі суддя" (ФСУМ 2, 869), 
най сї діє Божа волї! (Фр.І, 256), 

 У контексті появи Месії на світ особливою 
народною уявою наділений кореферент квітка, 
який уособлює, вірогідно,  земну радість і красу 
Божих діянь. Поетизація кореферента Бога кві-
тка крізь призму образу пишного, пахучого, 
розкішного цвіту, цвіту "райського, божого, 
ясного" (XXXVII) символізує народження Ісуса 
Христа у тісному зв’язку з відродженням (про-

будженням) природи до життя.  Одухотворення 
природи (квітки) демонструє певним чином 
анімістичне світобачення, сліди якого зберег-
лися у фольклорному дискурсі, незважаючи на 
виразні християнські впливи, які домінують у 
вказаному дискурсі. 

 Кореферент молодець ("Що славили Перве-
нця Ісуса Молодця У вертепі" (XXXV) сакралі-
зується в фольклорному дискурсі, позначаючи 
життя молодого Ісуса, а точніше – Його наро-
дження. Вказаний партиципіант не характерний 
ні для сакрального, ні для фольклорного диску-
рсу в такій якості. Хоча для останнього образ 
Молодця в народнопісенному жанрі виступає 
доволі часто, правда, не в сакральному вимірі, а 
в профанному (здебільшого в героїчному епо-
сі). 

  Значна частина референтів Бога ізотопію-
ється у фольклорному дискурсі з народженням 
Ісуса Христа, саме ця група назв домінує. При-
кметним є поєднання кількох референтів (Хри-
стос Бог, Христос Спас) сакрального змісту з 
іменами, взятими з народнопісенної традиції 
("О Дитятко, Спасе наш"), що є витвором осо-
бливого фольклорного жанру – колядок і щед-
рівок. Звертаємо увагу на актуалізацію деяких 
референтів шляхом розширення їх  семантич-
ного змісту сирконстантами, які утворюють са-
кральну цілісність ("Цар неба і землі", "Цар ві-
ків"). 

 Ідея Боголюдини найвиразніше подається 
крізь призму Божих імен, що репрезентують 
ранній період життя Ісуса Христа, при цьому 
домінують виразні народні уявлення, у яких ві-
дображено передусім земний світ у його конт-
раверсивності, яка, з одного боку, маніфестує 
його слабкість, а з другого – возвеличує силу 
слабких, парадоксальну для людей і зрозумілу 
для Бога. У цій групі Божих імен спостерігаєть-
ся емоційність, естетичність, що визначають 
особливості фольклорного дискурсу. 

  У системі кореферентів Бога у фольклорній 
картині світу партиципіанти могутній, єдиний 
посідають одне з центральних місць у біблій-
ному дискурсі, тоді як для фольклорного вони 
не характерні. Певну специфіку маніфестують 
кореференти істинний, єдиний, безсмертний, 
які у фольклорних жанрах стосуються Ісуса 
Христа і не пов’язані з Богом Отцем і Святим 
Духом, що, можливо,  пояснюється специфікою 
жанру та актуалізацією події – часу народження 
Бога. Певна двозначність відображена у фольк-
лорному дискурсі щодо предикативної номіна-
ції батько, яка експлікує божественну і людську 
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сутність цього імені, при цьому аксіологічно 
взаємна конотація стосується назви батько 
(пор.: чортів батько), а не лексичного утворен-
ня отець – сакрально значущого як у релігійній, 
так і фольклорній картинах світу. 

 Партиципіанти квітка, необнятий, малий, 
молодець та ін. характерні лише для колядок і 
щедрівок, об’єктивуючи як відродження при-
роди (залишки анімістичного світогляду наших 
предків), так і солідарність Бога з людиною. 

Список умовних скорочень колядок та щедрівок 
I. Витай Ісусе 
II. Бог природу 
III. Тріє царі, де ідіте 
IV. Ангел Божий із небес  
V. Дивная новина днесь ся являє 
VI. Зійшла вже зоря на небозводі  
VII. Весела світу новина нині 
VIII. Херувими свят 
IX. Днесь щасливі часи 
X. Прилетіли ангелята 
XI. В Вифлеємі днесь предивна 
XII. Во Вифлеємі нині новина 
XIII. Небо і земля нині ликовствоють 
XIV. Щедрий вечір всім нам 
XV. Предвічний родився пред літи 
XVI.  Бог предвічний народився 
XVII. Свята ніч, тиха ніч Спи, Ісусе, спи 
XVIII. Видів Бог 
XIX. Слава во вишних Богу 

XX. Возвеселімся всі купно нині  
XXI. Наш Спаситель 
XXII. Ликующе возіграймо днесь 
XXIII. Над Вифлеємом заблисла зоря 
XXIV. Согласно співайте  
XXV. Цвіт мисленний 
XXVI. На Різдво Христове 
XXVII. Дивная новина 
XXVIII. Вставай, вставай, господарю 
XXIX. Весела світу новина нині 
XXX. Витай Ісусе 
XXXI. Небо і земля нині торжествують  
XXXII. Новая радість світу ся явила 
XXXIII. О спомагай нас, Діво Маріє 
XXXIV. Христос родився 
XXXV. Божий Син днесь народився 
XXXVI.  Вси язици 
XXXVII. Марія Діва днесь породила 

Список умовних скорочень лексикографічних джерел 
Номис – Українські приказки, прислів’я, і таке інше. 

Уклав М.Номис. – Київ: Либідь, 1993. – 768 с.  
СУМ –  Словник української мови: В 11-ти т. - К., 

Наук. Думка,1970 – 1980.  
 Фр. –  Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, 

упорядкував і пояснив Іван Франко. – Львів, 
1901-1909. – Т.1-3. 

ФСУМ – Фразеологічний словник української мови. 
– У 2-х томах. – 2-е вид. – Кн. 1-2. – К.: Наук. 
думка, 1999. – 980 с. 

Petro Matskiv 
NAMES, COREFERENTS OF GOD IN THE FOLK PICTURE OF THE WORLD 

Names, coreferents of God in the folk picture of the world objectified by idioethnic linguistic signs, 
which are first of all connected with the folk tradition. Highly artistic national poetic images of casual use 
also occur.  A high extend of isomorphism is present in the scheme of God coreferents in the folkloric 
picture of the world, certain correlation with names of God in the biblical picture of the world, which 
manifests itself in the common functioning in the mentioned discourses such nominations as sacred, alive, 
true, strong, nice, heavenly, strength, glory, judge a. o. Some of these participants remain the biblical se-
mantics, which is explained, trustworthy, by a religious (Christian) influence or even by loanword from 
other languages.  
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Ольга Петришина 
ББК 81.411.1-314 
УДК 811.161.2’373.2 

ТЕОНІМИ ТА АНТРОПОНІМИ-БІБЛІЇЗМИ 
В ПРОПОВІДЯХ ЙОСИФА СЛІПОГО 

Онімія церковної проповіді є складною сис-
темою мовних одиниць, яка разом з іншими 
мовними засобами бере участь у реалізації про-
повідуваних істин, у побудові християнської 
концепції світобачення. Особливий інтерес 
українських ономастів до різних розрядів релі-
гійних пропріальних лексем зумовлений якісно 
новими процесами, що відбуваються у цьому 
шарі лексики і пов’язані з суспільно-полі-
тичними змінами та відродженням української 
духовності. Упродовж останніх десятиліть 
конфесійні власні назви стали об’єктом дослі-
дження українських мовознавців Ю. Браїл-
ко [2], І. Грималовського [3], М. Лесюка [5], 
І. Бочарової [1]. Проте проблема вивчення кон-
фесійної пропріальної лексики ще не знайшла 
належного висвітлення в українському мово-
знавстві. До того ж творча спадщина відомих 
діячів української національної церкви, насам-
перед Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого, до 
останніх десятиліть ХХ століття була заборо-
нена, а нині, як „реабілітована”, вимагає ґрун-
товного мовознавчого аналізу. 

Метою пропонованої розвідки є аналіз функ-
ціонування теонімів та антропонімів-бібліїзмів 
у проповідницькій спадщині Йосифа Сліпого. 
Джерельною базою нам слугувало повне ви-
дання його творів [8] (за ним цитуємо, вказую-
чи том, сторінку, зберігаючи орфографію та 
пунктуацію). 

Онімний простір проповідницької спадщини 
Йосифа Сліпого багатий і різноманітний. Вико-
ристовуючи класифікаційну схему пропріаль-
ної лексики [2, 6, 7] на основі опозиції „реальне 
– гіпотетичне” як визначальних ознак денота-
тів, аналізовані власні назви поділяємо на: реа-
льні оніми (реалоніми) і нереальні оніми (влас-
ні назви біблійного походження або оніми-
бібліїзми). Найуживанішими є два розряди вла-
сних назв біблійного походження – теоніми та 
антропоніми-бібліїзми. Це ядерні, центральні 
оніми церковної проповіді, які презентують ти-
пове християнське уявлення про триєдину Бо-
жу сутність (Святу Трійцю): Бога-Отця (Першу 
особу Божу), Бога-Сина (Другу особу Божу) і 
Бога-Святого Духа (Третю особу Божу), божес-

твенну належність матері Ісуса Христа – Бого-
родиці, а також формують уявлення про біблій-
них персонажів. 

Всеохоплююча, глибинна сутність теологіч-
ного начала знаходить вияв у функціонуванні 
широких синонімічних рядів на позначення   
назв християнських верховних сутностей. Най-
чисельнішою є група теонімів для іменування 
Всевишнього, образові якого відводиться голо-
вне місце у проповідях Патріарха. Блаженні-
ший послуговується досить могутнім мовним 
арсеналом для найменування Бога-Сина. Так, у 
більшості проповідницьких контекстів теонім 
Бог є уособленням трьох божественних іпоста-
сей – Святої Трійці. Найчастіше він використо-
вується як компонент словосполучення зі сти-
лістично виразним епітетом, метафоричного чи 
фразеологічного виразу: В тому також ле-
жить велич Богоявлення, що предвічний Бог, 
всесильний, всемогутній, об’явився у трьох 
особах (13, с. 265); ми нині закінчуємо цей літ-
ній семестр, який, слава Богу, так гарно вдав-
ся (13, с. 286); Дай Боже, щоб Різдво Христове 
нині піднесло всіх (14, с. 87); Богу дякуємо, що 
від попередньої річниці уродин, за останній рік 
зайшли деякі зміни на краще в нашім релігійнім 
і церковнім житті на поселеннях (14, с. 172). 

Рівнозначним синонімом є лексема Господь: 
Як і ми нині нераз не знаємо, чому Господь зси-
лає на нас такі важкі досвіди. Але як з Лаза-
рем, так і з нами Господь має свої пляни (12, 
с. 46); щоб Господь благословив Вас усім небе-
сним добром (14, с. 235), Нехай всещедрий наш 
Господь винагородить Вас своїми благодатями 
(14, с. 239); Ми дякуємо Господові і молимо Йо-
го, щоб дім цей став, хоч якоюсь скромною 
храминою служби Божій Премудрості (12, 
с. 226). 

Реалізація євангельського імені Ісус Хрис-
тос актуалізує різні біблійні сюжети: Перебув 
Ісус у гробі три дні, а в неділю блискавкою про-
носиться вістка: Христос воскрес! (12, с. 222); 
Ото ми сповняємо заповіт Ісуса Христа (13, 
с. 284); Пречиста Діва породила Ісуса Христа 
в стайні (14, с. 87). На перший план виходять 
відомості про страждання Ісуса, його жертовну 
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місію, подвиг в ім’я відкуплення людського ро-
ду: Він, що голосив найчистішу любов Бога, ви-
соке братолюбіє, і обіцяв Боже царство на зе-
млі, скінчив найганебнішою смертю. Бо за то-
дішнім правом розп’яття на хресті було карою 
для найстрашніших розбійників і за найгірші 
злочини. Таку смерть прийняв і Христос (12, 
с. 222); Дальше, цілий удаваний, інсценізований 
суд був лиш на це. щоб прибільшити мук Хрис-
тові, щоб випив Він чашу горя аж до дна, щоб 
відтак понести свій хрест на Голгофту і там 
сказати: „Отче, у твої руки віддаю мого духа! 
Не пам’ятай їх провин, їх діл, бо не знають, що 
роблять!” (12, с. 222). 

Йосиф Сліпий часто проводить паралель 
між стражданнями, хресною дорогою Ісуса і 
трагічною долею української державності, ду-
ховності: Що так мусіло бути, що Ісус мусів 
терпіти, страждати, щоб виповнити предска-
зане; воно було конечне, установлене Пресвя-
тою Тройцею для відбудови людства... Подібні 
важкі хвилини життя приходиться і нам пе-
реживати тепер. <...> знаходяться циніки, що 
кплять собі з святих річей, насміхаються з ви-
соких ідеалів, з ідеї українського патріархату, з 
українського університету, і з усього того, що 
найкращі одиниці своєю кервавицею в судоро-
гах і силою останньої каплі крови і поту хотіли 
б врятувати, щоб піднести нарід і його Церк-
ву (12, с. 224). 

Коли йдеться про Христа як людину, про 
його земне життя, проповідник використовує 
словосполучення із лексемою син, знову ж таки 
актуалізуючи біблійні мотиви: Найстрашніше 
й найбільше боліло Христа, що учень, і то поці-
лунком, зраджує Сина Чоловічого! (12, с. 222); 
Бо Він Син Божий! (14, с. 86); Отець Небес-
ний, що є споконвіку, посилає свого Сина на 
спасіння наше (14, с. 106). 

Назви Третьої особи Святої Трійці набува-
ють дещо інших стилістичних модифікацій, що 
зумовлено вищим ступенем ірреальності рефе-
рента: якщо Ісус у християнській уяві сприйма-
ється як Боголюдина, то уже сама назва Святий 
Дух вказує на перебування поза земним вимі-
ром. У смисловій структурі теоніма Святий Дух 
домінантними є семи „душа”, „натхнення”, 
„сила”, завдяки яким Третя особа Святої Трійці 
виступає символом божественного одухотво-
рення, стимулом до праведного життя: Зіслання 
Св. Духа – це велика подія, що зробила христи-
ян досконалими, бо Св. Дух додав їм стільки 
сили, щоб ставати в обороні св. Віри (13, 
с. 222); Бо Св. Дух невидимий, приходить і дає 

натхнення до доброго, заохочує до праці для 
нашої Церкви й народу (13, с. 223); Перетво-
рення нашої душі, а навіть нашого тіла, дове-
ршується в напрямі благородности, щоби вони 
були склонні до доброго. Про те ми нині блага-
ємо Святого Духа (14, с. 102). В окремих про-
повідницьких контекстах неприродні властиво-
сті денотата (невидимість, всемогутність, всю-
дисущність тощо) підсилюються завдяки акту-
алізації сем „сила” і „страх”: Св. Дух нас про-
вадить і кличе нас до єдности! Св. Дух переміг 
страх апостолів і тому вони здобули світ! (13, 
с. 223); Св. Дух зійшов на апостолів, що бояли-
ся переслідувань. То було 12 боягузів, а з них 
один був зрадником! Але після зіслання Св. Духа 
ці „боягузи” пішли на здобуття цілого світу! 
Вони почали від свого народу і дійшли аж до 
кінців світу (13, с. 223); Та, застановляючись 
над Святим Духом, відчуємо цілим нашим ду-
хом, яка сила є в Св. Духа. Бо ми бачимо, що пі-
сля того, як Він зійшов на апостолів вони ста-
ли зовсім іншими людьми! Це боязливі й необ-
разовані рибаки, що повтікали й крилися в часі 
Страстей Христових, стають відважними й 
розумними промовцями! (14, с. 102). Особливої 
піднесеності набуває висловлювання при реалі-
зації теоніма Святий Дух в умовно-
риторичному запитанні1, де особливо посилю-
ється його експресивно-смислове навантажен-
ня: Таке сильне було його слово. Чому? Бо з 
нього говорив Святий Дух! (14, с. 102). 

Теонім Трійця (Пресвята Трійця) зазвичай 
трапляється у тлумаченнях Йосифом Сліпим 
богословських істин: Єдиний Бог в Пресвятій 
Тройці довершує нашого спасення, при чому 
приписуються три різні діяння трьом різним 
Божим Особам. Бог Отець посилає свого Сина 
на відкуплення людського роду, Бог Син, вопло-
чений, своїм життям і своїми терпіннями та 
смертю на хресті, задосить-учинює в імені 
людей нескінченому Богові за нанесену образу 
гріха і привертає людині стан благодаті та 
Божого дитинства. Святий Дух впроваджує і 
веде усю Церкву і поодиноких людей у глибше 
розуміння об’явлених правд і вливає Божу бла-
годать у людські душі. Пресвята Тройця – це 
найбільша Тайна Христової віри (13, с. 59); Ко-
                                                 
1Термін запропонований І. Грималовським [3, с. 12] на 
позначення запитань, що перебувають у складі синта-
ксичних комплексів, побудованих за катехізисним 
принципом: запитання – відповідь; автор подає свій 
варіант відповіді на умовно-риторичне запитання, за-
лишаючи місце для роздумів і право вибору за реци-
пієнтом. 
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ли Бог, дивлячись своїм розумом на себе, на 
свою безмежність і всі Божі прикмети, пізнає 
себе, і – отак, як ми щось не знаємо, дивимося, 
пізнаємо та творимо собі образ-поняття, – 
так Бог створив споконвіку образ-поняття се-
бе самого: слово-лоґос. Це є відбитка Бога, 
Світло від Світла, й заразом та сама суть – а 
Вони оба, розглядаючи себе, бачать превелику 
красу й будиться в них ЛЮБОВ, яка є Духом 
Святим. Це є тайна Пресвятої Трійці! (14, 
с. 97); Ви знаєте, що найбільшим подвигом, 
найбільшою і найсильнішою появою на землі – 
це було об’явлення Пресвятої Трійці (14, с. 95). 

Особливого пафосу, образності набуває у 
проповідницькій практиці Блаженнішого інтер-
претація Матері Божої. Це, як уже зазначалося, 
пов’язано із національними християнськими 
традиціями сприйняття і вшанування Богома-
тері. Для найменування матері Ісуса Йосиф 
Сліпий використовує ряд синонімів: Матір 
Божа, Богородиця, Діва Марія, Марія. Тради-
ційно ці теоніми реалізуються у поєднанні з 
епітетами, які підкреслюють святість її образу, 
а також у перифразах, порівняльних конструк-
ціях, як наприклад: Моліться гаряче, щоб Бо-
городиця і наша велика Заступниця перед Бо-
гом післала кращу долю для цього Народу, що 
так її любив і любить, славив, на неї покладав 
свої надії і глибоко вірив в її могутнє заступни-
цтво перед Богом. Повторяйте тут часто цю 
козацьку молитву: „Покрий нас чесним Твоїм 
покровом і ізбави нас від усякого зла”. Робіть 
це з великою вірою, бо „ще не чувано ніколи, 
щоб Вона не помогла”. Хай Ваше паломництво 
скріпить Вашу набожність й Ваше уповання 
до Богоматері і хай зробить Вас відданими 
апостолами Марії серед нашого молодого по-
коління (14, с. 211); Коли ми так подумаємо, 
що Ангели, Архангели, Херувими, Серафими, сі-
яли такою недоступною величністю і силою, 
що навіть деякі з них були спокушені думати, 
що вони є богами, і не признавати Бога... А все 
ж таки Пресвята Богородиця перевищає їх 
усіх: „Чесніша від Херувимів і незрівняно слав-
ніша Серафимів”... А на цей зразок, на подобу 
цього живого Божого храму, яким є Пресвята 
Богородиця, творили і всі віруючі величаві хра-
ми, щоб принаймні в частині відзеркалити цей 
дім Божої Премудрости, в якім Вона вселилася 
і бути в її домі. І в цьому храмі вона царює, не-
мов та всемудра і всевладна Цариця (12, 
с. 226). 

На земне походження Богородиці вказує 
людське ім’я Марія, але як Христова матір вона 

здобула ореол святості. Власне, діалектика зе-
много та божественного в постаті Матері Божої 
покладена в основу богословського вчення про 
неї, тому Йосиф Сліпий часто вдається до нау-
кових, догматичних тлумачень цього образу, на 
зразок: Одинока Пречиста Діва Марія прийшла 
на світ і була сотворена в ласці освячуючій (13, 
с. 252). 

Усі названі способи номінації значно роз-
ширюють можливості стилістичного вибору з 
метою урізноманітнення текстів проповідей, 
водночас, дають можливість витримувати уро-
чистий, піднесений тон промови. 

Оскільки церковна проповідь – це переваж-
но інтерпретація уривків зі Святого Письма, то 
цілком закономірним у проповідницьких текс-
тах є використання антропонімів-бібліїзмів при 
переказуванні Блаженнішим актуальних біб-
лійних епізодів, прямому та непрямому циту-
ванні. Наприклад: У спорі єврейських сект про 
воскресення з мертвих пригадав їм Христос 
розмову Мойсея з Богом, коли то Мойсей поба-
чив неопалиму купину і почув голос: „Мойсею-
Мойсею... скинь обувя з твоїх ніг, бо місце, що 
на ньому стоїш, земля свята... Я є Бог батька 
твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова” 
(Вих. 6, 4-6) (12, с. 254). 

Частина таких антропонімів набуває в аналі-
зованих проповідях символічного значення. 
Символами гріха, гріховності виступають Адам 
і Єва, мудрості – Мойсей, зради – Юда і т. ін. 
Символічність образів цих та інших біблійних 
персонажів часто стає поштовхом для розвиту 
думки проповідника. 

Так, художні модифікації образів Адама і 
Єви об’єднуються семою „гріх”, вагомість якої 
у деяких проповідницьких контекстах підсилю-
ється антонімами „святість”, „ласка”. Гріхов-
ність першої людської пари осмислюється по-
богословському – у світовому масштабі. На-
приклад: А стан душі без ласки Божої, це стан 
гріха. Вона без своєї вини, – але вже тим са-
мим, що є наслідницею, що є потомком Адама 
й Єви, тим самим стає грішною дитиною, без 
освячуючої ласки (13, с. 252); Людина, яка при-
ходить на світ у грісі без освячуючої ласки. 
Здавалося б, що вона не поповнила нічого злого, 
а все ж таки, через тяжкий гріх Адама й Єви, 
перших прародичів, які стратили ласку Божу, 
синівство й святість, що одержали при сот-
воренні Господом Богом. Це стратили вони че-
рез гріх Адама (13, с. 252). 

Антропонім Мойсей реалізовується зі зна-
ченнями „пошук”, „спасіння”, „обітована зем-
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ля”, а Соломон – зі значенням „мудрість”, на-
приклад: Мойсей провадив нарід із єгипетської 
неволі, провадив його в Обіцяну Землю, що є 
символом Божої Премудрости. Він практично 
веде нарід до Обіцяної Землі, що в символом 
Божого Царства, до якого йдемо всі ми (13, 
с. 229); Але Боже Провидіння судило йо-
му (митрополиту Андреєві Шептицькому – 
О. П.), як Мойсеєві, довгий вік провадити нарід 
і виводити його з усіх небезпек (14, с. 256); По-
будував і найкращий храм на Сході премудрий 
цар Соломон, і він став зразком на тисячо-
ліття і для самих християн (13, с. 16); І так 
само й Соломон, який зібрав у книги Божу Му-
дрість об’явлену ізраїльському народові (13, 
с. 229). 

Власне ім’я Мойсей у деяких контекстах ак-
туалізує вічні, на думку душпастиря, старозаві-
тні істини, до інтерпретації яких проповідник 
часто вдається, наприклад: Найвища заповідь 
Христова, і найвище Він вознісся у своїй науці, 
коли казав, що Мойсей говорив: Любіть ваших 
братів, якщо вам добре чинять, але зуб-за-зуб, 
око-за-око, коли тобі ворог зле зробив; Хрис-
тос навпаки: а я вам кажу: любіть ворогів сво-
їх. Це й є та найвища ідея у Христовій науці: 
знестися понад усі кривди (13, с. 249). 

Відзначимо, що, незважаючи на негативне 
сприйняття образу Юди Іскаріота (як і Понтія 
Пилата, Ірода) у християнстві, в проповідниць-
кому осмисленні Йосифа Сліпого відсутні лек-
сичні засоби з характерними пейоративними 
конотаціями. У висловлюванні душпастиря 
звучать радше мотиви болісного здивування, 
жалю, прикрості з приводу його вчинку2. Онім 
Юда реалізовується у проповідницьких кон-
текстах за послідовної актуалізації семи „зра-
да”. Відречення учня від Ісуса Хреста Йосиф 
Сліпий констатує як пересічний факт, як-от: 
Він, Бог вибрав 12 Апостолів і один з них Юда 
допустився зради (12, с. 49); або подає його об-
разний, емоційно-експресивний опис, напри-
клад: Надійшла та страшна ніч і зрада Юди. 
Найстрашніше й найбільше боліло Христа, що 
                                                 
2О. Крилова цілком вдало називає таку авторську по-
зицію терміном „толерантність”, надаючи їй статусу 
вагомої стилеутворюючої риси конфесійного стилю [4, 
с. 203]. 

учень, і то поцілунком, зраджує Сина Чолові-
чого! Чи можна сподіватися чогось гіршого, чи 
можна боятися чогось гіршого, чи можна 
щось гірше довершити, як зрадити свого учи-
теля і то в такий цинічний спосіб, з потоп-
танням всякого стиду й сорому, проти всякої 
совісти продати найбільшого і найкращого 
свого учителя? І за що ж? За глупу свою амбі-
цію, за тридцять срібняків (12, с. 222). 

Важливою стилістичною функцією біблій-
ного антропоніма Юда є використання його де-
нотата як об’єкта порівнянь, де знову ж таки 
реалізовується поняття зради: Для тих циніків 
нема нічого святого і дорогого. Вони ховають-
ся в темряві підроблених підписів і зрадницьких 
вістей, з яких тхне амбіція і побренькує моне-
та – примилюючись огидним поцілуєм, і то від 
близьких нам і віддаллю і, здавалося б, переко-
наннями, і то навіть в часописах, які уважа-
ються католицькими, – як Юда закривав ніччю 
свою зраду (12, с. 224). 

Проповідник досягає значного експресивно-
го ефекту, використовуючи образи біблійних 
героїв у складі антитез, порівняльних констру-
кцій, наприклад: Але як з Лазарем, так і з нами 
Господь має свої пляни (12, с. 46); <...> бага-
тий, що живе без огляду на Божі заповіді, бен-
кетує та вживає світа, – і вбогий та недужий 
Лазар, що страждає ввесь свій вік і не знає ні 
щастя ні долі, а все ж таки зберігає Божого 
духа, що піддержує його в усіх терпіннях. Якщо 
б ми хотіли зробити перше примінення в на-
шому житті, то наша Церква і наш народ є 
тим Лазарем, зразковими страждальцями (13, 
с. 237). 

Широке використання у проповідях Йосифа 
Сліпого теонімів та антропонімів-бібліїзмів 
пов’язане передусім із головним призначенням 
церковної проповіді – тлумаченням біблійних 
сюжетів, ідей, істин. Реалізація цих розрядів 
релігійних власних назв в аналізованих пропо-
відницьких контекстах дозволяє стверджувати, 
що, окрім прямого, номінативно-інформатив-
ного призначення, вони виступають образами-
символами. Несучи широку історичну та біб-
лійно-культову інформацію, вони створюють 
відповідні передумови для розвитку образного 
висловлювання проповідника. 
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proper names of biblical etymology of the Yosyph Slipy’s sermons. The emotional expressive coloring of 
the peculiarities of their functons in the sermons have examined. 
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ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ФІРМОНІМІВ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

Кількісну і водночас малодосліджену час-
тину ономастичного матеріалу  становлять 
фірмоніми. Фірмоніми – назви торговельних 
або промислових підприємств, що користу-
ються правом юридичної особи, під маркою 
яких продаються товари або випускаються 
вироби. Фірмоніми – це номени-позначаль-
ники, за допомогою яких установа або під-
приємство маркує свої товари чи послуги з 
метою відрізнити їх від товарів чи послуг та-
кого ж виду, що надаються або пропонуються 
іншим підприємствам, - і полегшує покупцю 
вибір товару чи послуги. 

Уся ця частина слів ще не піддавалась сис-
темному дослідженню. Однак такий  аналіз  
міг би висвітлити певні мовні риси, над яки-
ми ми зазвичай не замислюємось, наприклад, 
безмежну здатність мови позначати явища 
оточуючого світу, якими багаточисельними 
вони б не були.  Разюча сила номінації яскра-
во виявляється при створенні термінології 
нових областей науки й техніки. Однак більш 
виразний приклад, на наш погляд, становлять 
все ж фірмоніми. Згідно з діючим законодав-
ством, забороняється використання для різ-
них підприємств і фірм одного фірмоніма або 
товарних знаків, що ідентичні чи схожі за фо-
рмою і значенням (останнє  – для товарних 
знаків). Незважаючи на це, щорічно в Україні 
реєструються тисячі фірмонімів і сотні товар-
них знаків, не схожих на вже існуючі. 

Розглянемо у загальних рисах історію фір-
монімів і простежимо традиції фірмонімії 
м. Дніпропетровська. Фірмоніми виникли з 
розвитком торгівлі. Їх первісна форма – це 
антропонім, ім”я  майстра. Ще на давніх ме-
чах іноді зустрічаються такі написи : “Х зро-
бив цей меч”, або “Х  зробив мене”. Цей пер-
вісний антропонімічний вид фірмонімів був 
дуже розповсюджений аж до ХVІІ ст. (напри-
клад, він був звичайним для музичних ін-
струментів, зброї, збруї, взуття). У м. Дні-
пропетровську теж зустрічається ця група фі-
рмонімів: “Філіп Морріс”(фірма з виготовл. 
тютюнових виробів), “Міхаїл Воронін” (мага-
зин фірмового одягу від виробника), “У Люд-

мили” (ресторан), “Алекс” (кав`ярня), “Алекс” 
(СТО) та ін. 

Із зростанням чисельності виробників пер-
вісне джерело фірмонімії – імена майстрів – 
виявляється безумовно недостатнім. До фір-
монімів залучаються імена великих людей 
(Наполеон, Колумб та ін.), міфічних героїв 
(Геркулес, Прометей та ін.), героїв художніх 
творів (Гамлет, Отелло та ін.), топоніми (Па-
нама, Мадера, Шампань та ін.). Традиції сві-
тової фірмонімії у цьому плані простежують-
ся і у м. Дніпропетровську. Маємо “Афроди-
та” (салон-інтим), “Феміда”  (юридична фі-
рма), “Діана” (магазин мисливської зброї), 
“Меркурій” (магазин взуття), “Маленький 
принц” (зоомагазин), “Попелюшка” (перука-
рня), “Добриня” (продаж саун, басейнів), 
“Ельдорадо” (магазин побутової техніки), 
перукарня  “Клеопатра”, “Умка” (магазин 
дитячих іграшок) та ін.  

На пізнішому історичному етапі виник-
нення фірмонімів до них починають залуча-
тись загальні назви. Швидко були вичерпані 
номени дорогоцінних каменів (аметист, то-
паз та ін.), астрономічних і метеорологічних 
явищ (метеор, комета, веселка, зоря, ранок та 
ін.), тварин (ведмідь, верблюд та ін.) і т.п. Не 
обділена цими групами й дніпропетровська 
фірмонімія: “Небо”(дигустаційний зал), “То-
рнадо”(нічний клуб), “Три кити” (будівельна 
компанія), “Панда” (продаж промислових 
насосів), “Феєрія” (магазин феєрверків), 
“Смарагд”, “Діамант” (магазини коштовно-
стей) та багато інших. 

На відміну від інших власних імен , які ви-
конують в основному функцію позначення, 
фірмоніми перш за все призначені для вико-
нання закличної й естетичної функції. Вони 
мають відповідати вимогам атрактивності, 
сугестивності, легко вимовлятись і за-
пам’ятовуватись. Це пояснює деякі особливо-
сті будови фірмонімів (у плані вираження – 
евфонія, відносна стислість,  у плані змісту – 
орієнтація на асоціації зі словами, що не ма-
ють пейоративних значень). Та чи всі назви 
фірм відповідають цим вимогам? Констатує-
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мо недоречні найменування: “Канцсіті”, 
“Нью лук”, “Еколайф” (такі немилозвучні 
кальки можна було б вважати товарними зна-
ками, але ж не фірмонімами), “Взуття по 
Правді”, “Крильцо на Гопнер”, магазини по-
триманого одягу “Родзинка”, “Престиж” (!), 
пункт прийому макулатури “Вернісаж” (!) , 
магазин недорогого одягу “Кумир” та ін. 

У таких жахливих номінаціях здебільшого  
фігурують запозичені слова. Зазначимо, що 
межі вживання іншомовних слів у лексиконі 
українців є дуже важливим питанням культу-
ри мови. Неодноразово проблема запозичення 
слів ставала предметом наукових дискусій, на 
яких обговорювалося питання, чи загрожують 
українській мові іншомовні слова, чи необ-
хідно обмежувати потік запозичень тощо. 
Необхідно розуміти, що наявність іншомов-
них слів у мові є закономірним явищем, яке 
відображає зв’язки певного народу з іншими. 
Запозичення – закономірний шлях збагачення 
лексики будь-якої мови. Відкритість мови 
вважається ознакою її сили, а не слабкості. 
Саме тому культура української мови  прого-
лошує не викорінення іншомовних слів, а ви-
могу не зловживати ними. “Без іноземних 
слів у культурній мові не обійтись. Але варто 
вживати їх тільки тоді, коли вони справді до-
конче потрібні - і, це вже безумовно, у влас-
тивому їм значенні...” (М.Рильський). 

Що ж ми бачимо у випадках з фірмоніма-
ми? Складається враження, що дехто з влас-
ників підприємств і закладів вживанням ін-
шомовних номенів бажає підкреслити свою 
освіченість й інтелектуальність. Тому і 
з’являються подібні  лексеми-“монстри”: 
“Канцсіті” (місто канцелярських товарів), 
“Нью лук” (новий зір), “Еколайф” (екологіч-
но чиста земля), “Байкшоп” (магазин мото-
циклів), “Стармаг” (зірковий магазин),  - 
значення і призначення яких українськими 
пересічними громадянами не тільки не 
сприймається, не розуміється, а й становить 
проблеми у вимовленні. 

Питання про іншомовні слова має 
розв’язуватися  з погляду потреби. Якщо в 
українській мові немає для позначення по-
няття власного номена, то можна послугову-
ватися запозиченим. Якщо поняття може бути 
виражене українським словом, то саме йому 
має віддаватися перевага, а не його дублето-
ві-запозиченню. Адже значно природніше для 
українця звучить “Скринька солодощів” (кра-
мниця кондитерських виробів), “Сім’я” (ма-

газин побутових товарів), “Колиба” 
(кав’ярня), “Квіти” тощо, ніж “Дискаунтер” 
(продуктовий магазин), “Ванадіс” (магазин 
авточохлів) тощо.  

Серед інших лінгвістичних проблем, 
пов’язаних із фірмонімією, заслуговує на ува-
гу питання про семантику фірмоніма. На від-
міну від інших видів власних назв, особливу 
роль у семантичній структурі фірмоніма віді-
грає принцип двопланової семантики. Фірмо-
нім не тільки позначає певний заклад  з про-
понованим ним товаром чи послугою, але й 
викликає асоціації зі значеннями інших слів, і 
чим позитивніші ці асоціації, тим краще фір-
монім виконує свою основну функцію – фун-
кцію привертання покупця. Використання 
принципу “двопланової семантики” певною 
мірою зближує фірмоніми з поетичною мо-
вою, для якої цей принцип сформульований 
Ю.Тиняновим таким чином: ”співвідношеня 
слова і лексичного тону, який викликає цілий 
ряд асоціацій”[1, c.239]. Фірмонім “Вогнище” 
позначає не тільки установу з продажу квар-
тир, але й викликає бажання відчути себе за-
тишно біля домашнього вогнища. Фірмонім 
“Піраміда” викликає асоціації з єгипетськи-
ми пірамідами й одночасно відповідно рекла-
мує високу якість послуг даної будівельної 
фірми. Закликає своєю назвою всіх опинитись 
у фантастичному світі  магазин меблів “Каз-
ка”. 

Фірмоніми, утворені внаслідок  метоніміч-
ного перенесення найменувань, допомагають 
покупцеві краще зорієнтуватись у виді по-
слуг, оскільки в даному разі значення фірмо-
німа виникло в результаті асоціації за прос-
торовою, часовою чи логічною суміжністю. 
Такі номени представлені досить широко: 
“Паляниця”(приватна пекарня), “Колесо” 
(автомагазин),  “Агрегат” (магазин дерево-
обробних станків), “Канапе” (магазин меб-
лів), “Маузер” (магазин зброї), “Дог” (зоома-
газин), “Какаду” (зоомагазин), “Оксамит” 
(магазин тканин), “Подіум” (модельна аген-
ція), “Дефіле” (модельна агенція), “Вуаль”, 
“Органза” (магазин штор і гардин), “Байт” 
(комп’ютерний магазин), “Красуня” (перука-
рня), “Смак” (кафе), “Силует” (магазин одя-
гу), ”Соло” (магазин музичних інструментів), 
“Маленький принц” (зоомагазин), “Пошук” 
(детективна агенція), “Диліжанс”, “Глобус”, 
“Вояж-сервіс” (туристичні агенції), “Графі-
ка” (художня майстерня), “Аромат” (косме-
тична фірма), “Букініст” (книгарня), “Майс-



424 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 

тер” (будівельна фірма), “Прецедент” (юри-
дична фірма), “Карапуз”, “Бутуз”, “Пустун-
чик” (магазини дитячих товарів), “Смарагд”, 
“Діамант” (магазини коштовностей), “Зеле-
ний світ” (магазин квітів), “Гурман” (фабри-
ка кондитерських і кулінарних вирибів), “Ла-
сунчик” (кав’ярня), “Промінь”, “Електро-
світ”, “Світло” (магазини освітлювальних 
приладів та  електротоварів), “Автопланета” 
(автомобільний салон), “Алло” (салон мобі-
льного зв’язку), “Асамблея” (магазин урочис-
того і вечірнього вбрання), “Класика” ( мага-
зин класичного, ділового костюма), “Будинок 
книги” (книгарня), “Дім торгівлі” (універмаг), 
“Дім здоров’я” (аптека), “Парацельс” (апте-
ка), сюди ж віднесемо кальки з іноземної мо-
ви “Автоленд” ( від англ. “автокраїна” - авто-
магазин), “Кодак” ( від англ.”фото” – магазин 
фототоварів і послуг), “Норд” (від англ. “пів-
ніч” – продаж холодильної техніки) . За на-
звами технологічних процесів маємо метоні-
мічні фірмоніми “Позитив” (фотомайстерня), 
“Офсет” (типографія). За походженням, міс-
цем виготовлення товару були названі мага-
зини “Рів’єра” (італійські меблі), “Токіо” 
(японська побутова техніка), “Вуаля” (одяг з 
Франції), “Італ-кераміка”, “Ганг – вся Індія 
для вас” (крамниця). 

Досить часто магазини, торгівельні центри 
називають за місцем розташування, зокрема 
вулиці: “Озерка”, Образцовський, Калиновий, 
Нагорний, Троїцький  ринок, - інколи навіть за 
старим місцем знаходження, однак вшанову-
ючи традицію, наприклад, ринок “Металург” 
(раніше розташованого біля стадіону “Мета-
лург” – тепер же “Новий металург”, хоча в 
районі вулиці Красної; ринок взуття “Океан”  
у приміщенні бувшого відомого рибного рес-
торану “Океан”. 

Цей спосіб утворення фірмонімів можна 
вважати частотним. Так утворились назви ма-
газинів “Червона калина”, “Калина” ( на вул. 
Калиновій), “Донецький” супермаркет  по вул. 
Донецькій, “Амур” – магазин, що розташова-
ний в Амурському районі, назви кіносистем 
“Кіно-Правда”( по пр. Правди), ”Міст-кіно” 
(біля Нового мосту), “Новий міст” (автомага-
зин, розташований біля Нового мосту), - при 
цьому зауважимо, що і сам Новий міст нази-
вається так не завдяки своїй новизні, а згідно 
з традицією: маємо і т.зв. Старий міст, - 
“Центральний” магазин у центрі міста, “Со-
нячний” автосалон на ж.м. Сонячний, “Дніп-
ромеблі” – меблі, вироблені в Дніпропетров-

ську, “Катеринославський” готель, “Дніпро” 
– Дніпропетровська страхова компанія, кафе 
“Старий парк”, “Кодацька вода” – (Кодак – 
архаїчна назва Дніпропетровська) - магазин 
доочищеної води. 

  Назви міфологічних істот теж  зазнали 
метафоричного перевтілення  й використані 
власниками фірм для уяскравлення характе-
ристики внутрішніх зв’язків з міфологоніма-
ми: ”Афродита” (від гр. Афродита – богиня 
любові) – інтим-салон, “Афродита” (центр 
краси і здоров’я), “Феміда” (від гр. Феміда – 
богиня правосуддя) – юридична фірма, “Діа-
на” (від гр. Діана – богиня мисливства) – ма-
газин мисливської зброї, “Гіменей” (від гр. 
Гіменей – бог подружжя) – весільний салон. 
Назви ж перукарень, магазинів одягу досить 
часто використовують у якості фірмоніма  
власні імена людей, переважно жіночі: “На-
талі”,“Олівія”, “Юна”, Лілія”, 
“Майя”,”Світлана”, “Єва”, “Ната”, “Вік-
торія”, “Ганнуся”, ”Андріана”, “Анрі” (маг. 
чоловічого одягу, “Антошка” (дитячий маг.). 
Серед  магазинів парфумів зустрічаємо фло-
роніми ”Магнолія”, “Лаванда”, “Орхідея”, 
“Камелія”.  

Приємно читати назви з відображенням 
національної специфіки, наповнені етнічним 
колоритом : “Старий Тифліс” (грузинська 
кухня), “Картопляна хата” (індіанська кух-
ня), “Челентано”, “Патіо”, “Пан Піца” (іта-
лійська кухня),    “Планета суші”, “Суші-
бар” ( японська кухня), “Єгипет” (єгипетська 
кухня), “Маленький Париж” (французька ку-
хня), “Колиба”, “Козацька фортеця”, “Хор-
тиця”, “Українські страви”, “Гражда”, 
“Карпати” (українська кухня). 

З ваганням можна прийняти сумнівну об-
разність назви “Пузата хата” як виразника 
національного колориту; на жаль, її заснов-
ники не побачили семантики вульгарності і 
десь певної фамільярності в означенні “пуза-
та” (порівняємо - словники подають слово 
“пузо” лише як розмовний варіант); і хоч 
умотивованість назви простежується, однак 
знаємо кращі зразки відображення українсь-
кого менталітету, наприклад, “Ситий Тарас”, 
“Добрий господар”, “Господарочка” тощо. 

Трапляється багато назв, позбавлених об-
разності, вживаних у прямому значенні, на-
приклад, “Юшкарня”, “Меблі та дизайн”, 
“Тканини”, “Вікна-двері”, “Дім та ін-
тер’єр”, “Ковбаси”, “Бібліотека”, “Вода, 
тепло”, “Басейни”, “Квіти”, “Сквош-клуб”, 
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“Домашні страви” та ін., або прямолінійно, 
категорично і заклично “Одягайтесь у нас”, 
“Одяг для вас”, “Все для дому”, “все для 
взуття”, “Для майбутніх мам”, “Для 
вас”(крамниця одягу), “Для жінок” (салон 
краси).  Однак зазначимо, що навіть пряме 
вказування на пропоновані послуги чи товар 
виглядають значно доцільніше, а головне – 
ефективніше в інформуванні потенційних ко-
ристувачів, ніж намагання “бути оригінала-
ми”, називаючи невмотивовано свою фірму 
“Піранія”, ажде фірма займається імпорту-
ванням з західних країн торгівельного облад-
нання. Незрозуміло, що спільного з “рухли-
вим піщаним горбом, утвореним сильним віт-
ром”, має будівельна фірма “Дюна”, або що 
поєднує нішу для ліжка, іменовану в францу-
зькій мові “альков”, із нотаріальною конто-
рою”Альков”, або ж гамірливого і різнобарв-
ного птаха какаду з перукарнею “Какаду”. 

Іноді від незнання реального тлумачення 
слова або його походження виникають просто 
комічні ситуації: 

–– кафе “Анчар” (анчар – дерево Малайсь-
кого архіпелага з отруйним соком. Лишається 
загадкою питання, чим керувались господарі, 
називаючи кафе саме так); 

–– перукарня “Екстрим” (ймовірно, пере-
плутали зі значенням слова “екстравагант”) (?); 

–– перукарня “Ланіти” (ланіти – застаріле 
щоки); 

–– магазин одягу “Колізей” (Колізей – 
пам’ятка давньоримської архітектури); 

–– медична фірма невідкладної допомоги 
“Медея” (слово Медея має два значення: 1 –– 
у давньогрецькій міфології –– чаклунка, дру-
жина аргонавта Язона, яка жорстоко помсти-
лася йому за зраду; 2 –– спокуслива, ревнива 
та мстива жінка. Як видно, ані перше, ані 
друге значення у даному разі недоречні); 

–– магазин банного приладдя “Банний вер-
нісаж” (!) (вернісаж – перший день відкриття 
художньої виставки), або пункт прийому ма-
кулатури “Вернісаж”; 

–– використання ж назви “Марія Селеста” 
для туристичної агенції треба вважати що-
найменше іронією щодо користувачів, оскі-
льки відома історія, коли корабель, іменова-
ний “Марія Селеста”, зник у водах Тихого 
океану, потім був знайдений без жодного 
члена екіпажу, з плямами крові на борту; 

–– невдалими вважаємо назви “Дебют” 
для продуктового магазину, “Тріумф” для ко-
місійного магазину (тріумф – великий , блис-

кучий успіх, перемога); 
–– назва “Товариш” для фінансового 

центру видається цілком прийнятною, чого не 
скажеш про ломбард “Товариш” (таке това-
ришування сумнівне). 

І вже зовсім неприпустимо, на наш погляд, 
використання жаргонної, арготичної лексики 
у офіційній назві установи, навіть якщо це 
розважальні заклади: “Шалені бабки”( кази-
но), “Фартовий уголок”(гральні автомати), 
тим більше, що маємо влучні і пристойні зра-
зки метафоричних і метонімічних назв подіб-
них установ: “Три королі”, “Рішельє”, “Оа-
зис”, “Азарт”, “Білий рояль” тощо. 

На жаль, перегони за оригінальністю при-
зводять навіть до прикрих орфографічних 
помилок. Можемо прийняти накреслення на-
зви кав’ярні “Репортеръ” як натяк на збере-
ження кращих журналістських традицій, 
зв’язок поколінь і т.і. Однак викликає обу-
рення номен на позначення магазину світиль-
ників та електроприладів “Свєтђ” (на розі 
просп. Пушкіна і вул. Шмідта), в якому аж 
дві орфографічні помилки (ймовірно, замість 
бажаного “Свђтъ“). 

Однак є й позитивно оцінювані фірмоніми, 
які не тільки не позбавлені оригінальності, а 
й образні, яскраві, милозвучні: метафоричні 
“Сонечко – все для ваших дітей” (маг. дитя-
чих товарів), “Злагода”, “Велика ложка” 
(продуктові маг.), “Дельфін”, “Новий світ”, 
“Кармен” (маг. сантехніки), “Юність” (перу-
карня), “Сім’я”, “Простір”, “Пік” (маг. 
промтоварів), “Оазис” (кафе), “Нектар” (рес-
торан), “Ретро” ( салон класичних меблів), 
“Ковчег” (зоомагазин), “Гаврош” (маг. зброї),  
“Дім фараона” (товари африканської та ін-
ших екзотичних культур), “Насолода пригод” 
(маг. туристичного, дайвінгового приладдя), 
“Ума палата” (комп’ютерний маг.), “Тери-
торія краси” (салон краси), “Крок-н-рол” 
(взуттєвий маг.); метонімічні назви продукто-
вих маг.: “Скринька солодощів”, “Апетит”, 
“Олів”є”, “Росток”, взуттєвих маг.: “Ваша 
пара”, “Економтоп”, дитячих маг.: “Дочки-
синочки”, “Модняшки”, меблевих маг.: “Парк 
меблів”, “Меблева країна”, Меблі-град”, маг. 
транспортної техніки: “Світ човнів”, “Наві-
гатор”, “Моторейд”, маг. квітів: “Патаго-
нія”, “Біла лілея”, маг. рибальського прилад-
дя: “Баракуда”, клініка “Здорове дитинство”, 
маг. прядива “Лама”, маг. залізних виробів, 
інструметів “Залізяка”, маг. “Богатир – одяг 
для великих людей”, туристичні фірми “Мери-
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діан”, “Караван”, “Авіатур”, юридична кон-
сультація “Де-юре”, адвокатське бюро “Діло” 
та багато інших. 

Ще раз підкреслимо, що лише назви, які 
оформлені не тільки  з художнім смаком, а й  

стилістично правильні, грамотні, –– лише такі 
назви можуть засвідчити повагу до покупця, а 
отже й виконувати свою основну роль – ін-
формувати і закликати споживачів. 

Література 
1. Ю.Н.Тынянов. Архаисты и новаторы. – М., 

1929. – 286 с. 

Yaroslava Ribalka 
FEATURES OF SEMANTICS AND FUNCTIONING NAMES  

OF FIRMS OF CITY OF DNEPROPETROVSK 
In article features of a history Ukrainian names of firms are traced, traditions names of Dnepropet-

rovsk’s firms are investigated. Are analyzed names of firms different spheres and directions (trading and 
on granting services), various to destination and the consumer (legal, medical, building, grocery etc., 
nurseries, female, man's). The characteristic both positive, and to negative examples is given. Materials of 
article can interest as scientific, and everyone who is interested in problems of language. 
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АНТРОПОНІМИ У СКЛАДІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗНАКІВ 
ГЛЮТОНІМІЧНОГО ФРЕЙМУ 

Антропоніми завжди були потужним лекси-
чним потенціалом для вторинної номінації 
практично в усіх сферах людської діяльності, 
починаючи з наївної і закінчуючи науковою ка-
ртиною світу. Немає жодної сфери науки, по-
буту, виробництва, де поряд з апелятивами не 
зустрічалися б власні назви. Не стала винятком 
і глютонія, мовна об’єктивація якої відбуваєть-
ся за допомогою глютонімів (від лат. gluttіо – 
ковтати, споживати) – лінгвістичних знаків з 
широким спектром плану вираження (від слова 
до тексту) та плану змісту (відображення хар-
чової картини світу в складі гастрономічного, 
домашньої кулінарії, обрядового, конфесійного, 
медичного, економічного, рекламного, соціаль-
ного, політичного, історичного, естетичного, 
етнологічного, демографічного, гендерного та 
ін. фреймів). 

Дослідженню глютонімії (онімів у складі 
номінацій страв) в українському мовознавстві 
лише принагідно приділялася увага в етимоло-
гічних працях А.П. Коваль, етнолінгвістичних - 
В.В. Жайворонка, етнологічних та етнографіч-
них - Л.Ф. Артюх, В.Ф. Мицика, релігієзнавчих 
- Н. Загорського, культурологічних – Є. М’якої, 
лінгвістичних – С.М. Руденко, О.А. Покровсь-
кої та ін., в російському мовознавстві – в пра-
цях І.С. Лутовинової, А.В. Олянича, М.В. Ки-
тайгородської, Н.Н. Розанової, А.В. Занадто-
рової, Е. Хоффманна, Д. Вайса, О.С. Іссерс, іс-
торика та культуролога В.В. Похльобкіна. Без-
перечно, всебічне дослідження функціонування 
онімів у сфері глютонімії в межах однієї науко-
вої розвідки є досить проблематичним. Тому 
ми хочемо зосередитися лише на одному з оні-
мічних складників – антропонімах –– у складі 
глютонічного фрейму, оскільки антропонімія є 
чільним, функціонально найвагомішим компо-
нентом мовного ономастикону, про що свідчать 
ґрунтовні дослідження останніх років: доктор-
ські дисертації з літературної ономастики 
Л. Белея (1997), з когнітивної ономастики 
О. Карпенко (2007), а також монографії С. Мед-
відь-Пахомової (1999), І. Фаріон (2001), 
О. Карпенко (2006), Л. Белея (1995, 2002).  

Метою нашої розвідки є дослідження на-

ймень антропонімічного походження у глюто-
нічному фреймі, зокрема в одному з його сег-
ментів – субфреймі домашньої кулінарії та ре-
сторанного господарства, концептуальне на-
повнення якого опосередковано репрезентує 
результат соціального розвитку України, а лін-
гвістичні знаки, що його передають, є своєрід-
ними карбами стану розвитку суспільства та рі-
зноманітних нюансів його функціонування 
протягом тривалого часу; завданням – розгляд 
функціонування антропонімів реального, вірту-
ального та сакрального скриптів у складі номі-
націй страв. 

Перш ніж перейти до розгляду функціону-
вання цих лінгвістичних знаків, спробуємо ви-
значити розряди глютонічних апелятивів, 
об’єктна валентність яких переважно маркуєть-
ся як обов’язкова (на відміну від факультатив-
ної), активна (за статусом головного слова), 
права за напрямом (на відміну від лівої), може 
виступати як полі- та одновалентність. Це апе-
лятиви глютонічного фрейму таких категорій: 

1) найдавніші назви, які лише частково мо-
жуть бути пояснені аналогами сучасної мови 
(хліб, м’ясо, молоко, риба, сіль, каша та ін.);  

2) менш давні народні назви страв, що ви-
никли природним шляхом і які можна пояснити 
в сучасній мові за їхньою мотивувальною озна-
кою (пиріг, сир, кваша, кисіль, вареники, холод-
ник, квас тощо); “всі назви такого типу виникли 
стихійно у мовах країн Європи до 16 ст. вклю-
чно” [12, с. 273]; 

3) назви штучних страв французького похо-
дження, які, починаючи з 17-18 ст., були запо-
зичені українською (як і іншими європейськи-
ми мовами) та збережені в їхньому “французь-
кому вигляді”, перекладені буквально або ска-
льковані (пюре з молодого гороху з рисом; суп 
із сигу з перловими крупами; соте з телячої пе-
чінки; філе бараняче на хребтових кістках; те-
ляча грудинка, фарширована чорносливом; же-
ле вишневе з вином токайським тощо); 

4) назви страв, запозичених українською в 
різні часи з інших мов (англ. крекер, ромштекс, 
біфштекс, ростбіф, італ. піца, спаржа, торт, 
давньоєвр. маца, з мови комі через рос. пельме-
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ні, турецьк. шаурма, нім. паштет, вальдшнеп, 
гаршнеп, хот-дог, яп. соя, рум. бринза тощо). 

Мовна об’єктивація розвитку галузі харчу-
вання відбиває валентність зазначених апеля-
тивів, разом з нею – потенційну можливість, а 
часом і необхідність приєднання онімів прак-
тично до кожного з них. Активне використання 
антропонімів для виконання розрізнювальної 
функції глютонічних апелятивів почалося ще в 
17 ст., коли на території Російської імперії, 
складником якої була й частина України, по-
ступово поширюється, а після 1812 р. набуває 
потужності французька мода давати назви 
стравам на прізвище їхнього творця (вигадано-
го, легендарного або дійсного) або за іменем ті-
єї особи, що їх уперше замовила чи віддавала 
їм перевагу. Тобто у французькій та в інших 
європейських мовах поряд з апелятивами у 
складі словосполучень на позначення страв по-
чинають функціонувати й антропоніми. На віт-
чизняному мовному ґрунті ці онімічні назви 
створювалися як самими вельможами, що від-
давали весь свій вільний час кулінарній творчо-
сті (наприклад, граф Гур'єв, князь Одоєвський, 
барон Нессельроде), так і невідомими кріпос-
ними кухарями на честь відомих свого часу 
осіб, у яких вони служили, наприклад, на честь 
графів Шувалових, прем'єр-міністра Кисельова, 
історика Карамзіна та ін. Невелике число імен-
них страв було створено видатними придвор-
ними кухарями Ембером (маседуан, розсоль-
ник) і Радецьким (булка, паштет, котлети, суп). 
Царським указом прізвища авторів дозволено 
було офіційно закріпити за цими стравами, ко-
ли їх уже затвердив поголосок [12, с. 273]. 

Використання антропонімів в процесі вто-
ринної номінації для найменування харчових 
продуктів, страв, напоїв маніфестує перехід 
онімів до розряду апелятивів, оскільки відбува-
ється втрата ними такої принципової онімічної 
категорії, як одиничність, адже в царині глюто-
німії передбачається багаторазове або навіть 
серійне відтворення денотата. Антропонімічна 
семантика наймення страви містить співвідне-
сення з певним референтом – людиною, - а та-
кож компонент відомості імені, стилістичну, 
оцінну, емотивну й естетичну інформацію (зок-
рема, в тексті). Наративи, що містять аргумен-
тацію використання власних імен людей у на-
звах страв, як правило, репрезентують такі се-
мантичні домінанти, як інформативність, обі-
знаність, вишуканість, гедонізм, привабли-
вість, захоплення, зв’язок з історією, етнічна 
належність, причетність до певного рівня або 

прошарку кулінарної чи соціальної культур то-
що, тобто йдеться вже про процес вторинної 
номінації. В комунікативно первинному тексті 
“відсутнє відтворення якихось вербальних по-
відомлень, що функціонували за межами дано-
го тексту”, а комунікативно вторинним, відпо-
відно, є текст, “у якому референтним просто-
ром є якесь інше вербальне повідомлення, по-
чатково не притаманне даному” [8, с. 16].  

Деякі антропоніми при перенесенні на нове 
ономастичне поле повністю апелятивізуються, 
поповнюючи терміносистему харчування (сан-
двіч, олів’є, беф-строганов, наполеон) та понят-
тєві поля лексики (калита, корочун, василь, ма-
ланка), інші стають полісемічними під час 
трансономізації – перенесенні їх з одного поля 
на інше за суміжністю або схожістю (Іона – 
ім’я біблійного героя та назва рибної фарширо-
ваної страви; Паніковський – прізвище літера-
турного героя І. Ільфа й Є. Петрова та назва 
страви із птиці - запеченого у духовці гусака; 
Троцький – прізвище одного із керівників біль-
шовицької партії та назва червоного борщу то-
що).  

При цьому слід зауважити, що процеси део-
німізації з позицій когнітивної ономастики реа-
лізовуються на рівнях реального, віртуального 
та сакрального скриптів. Слідом за О. Карпенко 
вважаємо, що за своїм відношенням до реаль-
ного світу кожен ономастичний фрейм у кож-
ній мові включає до свого складу три скрипти - 
реальний (в живому мовленні), віртуальний (в 
художніх текстах) та сакральний (в міфології, 
релігії) [4, с. 105-107]. Скриптом найчастіше 
називають "один з типів структур свідомості, 
вид фрейму, що виконує якесь спеціальне за-
вдання в обробці природної мови" [9, с. 172]. 
При упорядкуванні вхідної та вихідної інфор-
мації схожі речі відмежовуються від несхожих, 
упорядковуючись у певні єдності, структури 
знань – скрипти, що є "не стільки результатом, 
скільки факторами упорядкування при оброб-
ленні інформації" [9, с. 179]. Віднесення онімів 
до реального, віртуального чи сакрального 
скрипту і слугує важливим дoкaзом упорядку-
вання ономастичних фреймів, упорядкування 
власних назв, що входять до людської свідо-
мості чи виходять з неї. 

Реальний антропонімічний скрипт став 
джерелом для утворення глютонічних онімів 
ресторанної й “високої” кухні, названих на 
честь відомих історичних осіб, з поваги до них 
або для їхнього прославляння як своєрідних 
пам'ятників сучасної їм епохи [12, с. 160]. Такі 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 429 

французькі: біфштекс Шатобріан, пиріг Бри-
лья-Саварен, суп Карла П'ятого, баранячі кот-
лети Помпадур, соус Кольбер, пиріжки Наполе-
он і Талейран, крем Мірабо, курчата Ришельє; 
англійські: гарнір Канінг, зрази й консоме 
Нельсон, пудинг Ковлей (Каулі), суп Джон 
Буль; польські – судак Радзивіл, баба Станіслав 
(на честь Понятовського); італійські – різото 
Камерані; австрійські – суп і пиріжки Меттер-
ніх; німецькі – суп Зоннтаг, гарнір Гуттен-
берг; російські назви різних страв на честь мі-
ністрів Кисельова, Нессельроде, Баранова, Іг-
натьєва; вельмож Потьомкіна, Шувалова, Де-
мидова, Бутурліна; генералів Багратіона, Тот-
лебена, Скобелєва; письменників Карамзіна, 
Одоєвського та ін. 

Так до складу лінгвістичних знаків на по-
значення страв потрапили оніми, пов’язані з 
іменами осіб, що реально існували, - здебіль-
шого державних діячів, письменників, дипло-
матів, а також “винахідників” певних страв або 
осіб, яким приписувалося таке винахідництво. 
Такі, наприклад, маршал Магон, дипломат мар-
кіз де Бешамель, принцеса де Субіз, граф Стро-
ганов, граф Гур'єв. Назви цих страв завжди пи-
шуться з маленької букви, чим підкреслюється 
те, що оніми внаслідок вторинної номінації ста-
ли апелятивами: бешамель, субіз, беф-
строганов, гур’ївська каша тощо. З 19 ст. роз-
виток вітчизняного ресторанного господарства 
(“ресторацій”) сприяв залученню нових оди-
ниць до глютонічного ономастикону: котлети 
Пожарського, фрикасе Талон тощо.  

Заслуговують на увагу наративи, пов’язані із 
походженням антропонімічних глютонімів сан-
двіч, Пожарські котлети та беф-строганов. 
“Лорд Джон Монтег’ю Сандвіч, якого від нас 
відділяють два століття, був пристрасним грав-
цем: не бажаючи відриватися від карт для того, 
щоб повечеряти, він придумав новий, зручний 
для нього вид бутерброда: шматочок телятини, 
шинки або сиру він клав між двома скибками 
хліба, щоб не бруднити рук і ними карт” [7, 
с.138].  
Пожарські котлети “обезсмертив” (якщо 

можна так сказати про котлети) О. С. Пушкін, 
ввівши їх у такі рядки: “На досуге отобедай у 
Пожарского в Торжке, жареных котлет отве-
дай...” Коли писалися ці рядки, подорожі з Пе-
тербурга в Москву і з Москви до Петербурга 
здійснювалися на конях з традиційною зупин-
кою в місті Торжок. У готелі і ресторації Феду-
хіна-Пожарського зупинявся і обідав Пушкін 
[7].  

“Граф С. Г. Строганов, державний діяч і ар-
хеолог, засновник Археологічної комісії й учи-
лища технічного рисування, був не лише меце-
натом (покровителем і фундатором) мистецтва 
живопису, а ще й гурманом (любителем і знав-
цем витончених страв). На його честь улюблену 
його страву – дрібно нарізані шматочки м'яса в 
соусі – було названо беф-строганов, тобто 
«яловичина по-строганівськи» (беф – по-
французьки – “яловичина”) [7]. 

Розглянуті приклади назв належать до роз-
ряду історичних, своєрідність яких полягає в 
тому, що кожна назва виникла в певний істори-
чний момент, а не одержала своє найменування 
пізніше. “От чому не можна, скажімо, в наш час 
придумати яку-небудь страву й приліпити їй 
певну вигадану історичну назву. Це була б і 
фальсифікація історії, і профанація кулінарного 
розвитку, строго обумовленого історією” [12, 
с. 161].  

Нова “модна хвиля”, пов’язана із викорис-
танням онімів у називанні страв, виникла після 
Другої світової війни: в меню багатьох ресто-
ранів почали з'являтися назви страв з викорис-
танням якогось відомого імені. При цьому “но-
ва” назва анітрошки не пов'язувалася з фактич-
ним змістом страви, а давалася, як правило, у 
зв'язку з якою-небудь випадковою ознакою. 
Так, наприклад, біфштекс із вирізки, засмаже-
ний не в духовці, а на сковороді (тобто непра-
вильно), стали йменувати М'ясо по-
суворовськи, хоча Суворов такої страви не вжи-
вав, а назва була дана тому, що ресторан пере-
бував на Суворовському бульварі. Подібні на-
зви тільки спотворювали сприйняття страви 
[12]. 

Однак цілком можливе виникнення нині   
назв страв, що мають сучасне історичне зна-
чення й назву, якщо тільки вона випливає з ку-
лінарної оригінальності страви й безпосередньо 
пов'язана з певним ім'ям. На жаль, не завжди 
такі випадки вчасно використовуються. Заслу-
говує на увагу наратив, семантика якого 
пов’язана з антропонімом, що увійшов до скла-
ду глютонічного фрейму. Як зазначає 
В.В. Похльобкін, відносно незаслужено пощас-
тило закріплення імені в кулінарній історії пер-
шому (і останньому) президентові СРСР 
М.С. Горбачову. На його честь в США було 
створено в 1990 р. новий соус до холодних са-
латів, який злоязикі американські кулінари 
охрестили “Gorby-lit” (легковажний, спритний 
Горб). Уперше ця новинка американського 
громхарчу була випробувана в Сіетлі на «Іграх 
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доброї волі». У кулінарному відношенні соус 
дійсно ніякий, пересічний, розрахований на не-
вибагливий смак. “Можливо, в цьому й поляга-
ла основна ідея творців даного “історичного” 
харчового виробу? Цілком можливо” [12, 
с. 162]. 

Віртуальний антропонімічний скрипт 
став джерелом номінацій небагатьох назв страв, 
хоча “взагалі у художніх творах антропонімічна 
варіативність, до якої долучається ще й асоціа-
тивність, може бути дуже разгалуженою… Вір-
туальний антропонімічний скрипт загалом ба-
гатший за реальний” [4, с. 114]. Серед номіна-
цій страв глютонічного фрейму літературного 
походження можна назвати такі страви, як суп 
“д'Артаньян” [12, с. 161], суп "Тев’є-молочник" 
[10, с. 164], біфштекс “Шейлок” [10, с. 37], за-
печений гусак “Паніковський” [10, с. 132] то-
що. За зауваженням О. Окуня, який своїми пуб-
лікаціями 1987 р. дав новий імпульс для відро-
дження та подальшого розвитку так званої се-
мантичної кухні, основний принцип якої – 
“смислом визначається смак” –– дає можли-
вість “кожному гастроному реалізувати свої 
уявлення про культуру, мистецтво, історію, по-
літику, добро і зло в рамках давньої традиції, 
надавши їй нового, інтригуюче індивідуального 
аспекту” [10, с. 3]. З погляду когнітивної лінг-
вістики, зміст роботи О. Окуня “Кулінарний 
мідраш” (2000 р.) складають рецептурні нара-
тиви, структура кожного з яких має три семан-
тичні домінанти: 1) інгредієнти, 2) семантика 
страви, 3) спосіб приготування. Здебільшого в 
таких випадках спостерігаємо перенесення ан-
тропоніма з одного поля на інше за суміжністю 
або схожістю, як це можна спостерігати в на-
ступному рецептурному наративі (термін наш) 
“Гусак "Паніковський", розрахованому на асо-
ціативний зв’язок з прецедентним текстом “Зо-
лотого теляти” І. Ільфа та Є. Петрова: 
“Інгредієнти: гусак, золотистий рис, родзи-

нки, мадера, курага, цибуля, мед - 1 ч. ложка. 
Семантика: гусак і Паніковський будуть 
пов’язані один з одним доти, доки ім’я Пані-
ковського хоча б щось буде говорити читачам. 
Рис (золотий пісок) та курага (золоті червінці) – 
верх бажань Паніковського, процес його без-
підставних мрій виражає мадера, солодкість 
мрій – мед, родзинки нагадують про дрібні мо-
нети (Паніковському крупних не подавали). Від 
цибулі плачуть (Паніковський був плаксивим). 
Спосіб приготування: Бажано, щоб гусак був 
крадений! Курагу та родзинки замочити на до-
бу в мадері. Потім обсмажити порізану цибулю, 

змішати рис, цибулю, курагу, родзинки. Суміш 
укласти в птицю, отвір зашити. Гусака поклас-
ти в гусятницю з невеликою (1-1,5 см) кількіс-
тю води на дні і витримати в духовці протягом 
2-х годин або стільки, скільки треба для 
готовності. Час від часу поливати мадерою і 
соусом, що утворився. Перед тим, як вийняти, 
кришку зняти, обмазати гусака сумішшю меду, 
розведеного в 2-х чайних ложках гарячої води, і 
дати ударну порцію жару (Паніковського часто 
били!), саме цим підрум’янивши гусака. Готову 
птицю бажано не різати, а пиляти” [10, с. 132].  

Сакральний антропонімічний скрипт 
складається з двох субскриптів: народно-
релігійного (язичницького, міфологічного, фо-
льклорного) та біблійного.  

Ментальне буття антропонімів народно-
релігійного сакрального субскрипту пов’язує 
нас з давніми, дохристиянськими віруваннями, 
а часом і з християнськими, адаптованими до 
народних. Ці власні назви, деонімізувавшись у 
складі глютонічної лексики (припускаємо, саме 
через їхню традиційну потужну частотність 
вживання ще в давні часи), перейшли до розря-
ду апелятивів, які номінують страви з багатові-
ковою історією, національні за своєю суттю й 
незмінні за своїм традиційним змістом, техно-
логією та формою. Це корочун, калита, вілія, 
маланка, василь, ін. 

Семантику цих апелятивів антропонімічного 
походження розкривають канонічні семіотико-
наративні структури, які ототожнюються при 
когнітивно  орієнтованому наративному аналізі 
із прототипами. Розглянемо, як реалізовується 
на мовному рівні цей концептуальний зв’язок у 
низці:  
1) вірування, пов’язане зі святим іменем,  
2) календарне свято, пов’язане з цим віруван-
ням, 

3) реалія, пов’язана з цим святом, – 
за умови позначення всіх його складників за 

допомогою одного й того ж антропоніма.  
Корочун (красун, кречун) – назва різдвяного 

обрядового хліба, який випікали разом з кола-
чами для вечерників і колядників до Святої 
Вечері (синоніми – Святий Вечір перед Різд-
вом, Свят-Вечір, Вілія, Дідух, Багата кутя, 
Бата, Корочун). Винесення корочуна відбува-
лося так само урочисто, як і поставлення на по-
куть куті з узваром. Символічний зміст цього 
обрядового хліба зводився до сподівання сі-
мейного добробуту [15, с. 107]. К. Сосенко 
вважав, що вірування у Корочуна належать до 
сонячного культу і безпосередньо стосуються 
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української міфологічної системи. Жертвою 
для Корочуна є настільний хліб [14, с. 85-91]. 
С. Килимник твердив, що «малі Крачуни в 
округ великого хліба-Крачуна – це образ праді-
да з ріднею, а заразом символи астральних сві-
тил, хоч не означених поосібно так, як в україн-
ських колядках про місяць, сонце і зорю (зо-
рі)… В цім, мабуть, є різниця або захитання мі-
тологічної української орієнтації, бо хліб-
Крачун і малі колачі-Крачуни – це, мабуть, сон-
це посеред астральних світил... Сніп збіжжя й 
осипане на нього зерно характеризують, безпе-
речно, Корочуна як культурного лицаря, пер-
шого сподвижника культури збіжжя та взагалі 
як першого господаря…”[5, с. 11-16].  
Калита (калата, калета, маламай) – назва 

коржа, який пекли для головної вечірки року [1, 
с. 210]. Калета (Калита, Колита, Андрія, Вели-
кі вечорниці) - велике свято на честь божества 
людської долі, вічного помічника бога Сонця у 
боротьбі зі злими темними силами. Калета по-
сланий на землю, щоб уберегти той святий Бо-
жий дар – тепло людських сердець. І людина 
причащається до цього вселенського дійства 
саме кусанням калети (обрядового коржа, що 
має круглу сонячну форму), бо то є іскра Божа, 
живий вогонь, спрямований на розбудження 
еротики та ворожіння на злюб [2, с. 216]. 
К. Сосенко зазначає, що “кусання калети як на-
реченої, ще й до того з солодким медом... дуже 
ладиться з містеріями на св. Андрія, які відно-
сяться по більшій частині до женихань і буду-
чої долі, про яку мріє молодіж” [14, с. 64]. 
Маланка і Василь – назви новорічних хлібів. 

“Новий рік (Маланки, Меланки, святої Меланії, 
Щедрий вечір, 13 січня) – одне з найпопуляр-
ніших в українців (як і в інших слов'ян та у бі-
льшості народів світу) світське свято, на якому 
майже не позначився релігійний християнський 
вплив, за винятком пристосування до передо-
дня Нового року дня святої Маланки, а до пер-
шого новорічного дня святого Василя (14 січ-
ня)” [1, с. 34]. Випікання новорічних хлібів та 
різні обрядові дії з ними відомі в різних регіо-
нах України. На Прикарпатті до Різдва випіка-
ли два обрядових хліби під назвою “Маланка” 
та “Василь”. На святковому столі один хліб по-
кривали другим, підклавши під них сім'я коно-
пель та мідну монету. Все це обв'язували він-
ком із часнику. Недоторканим хліб лишався до 
Нового року, коли “Маланку” з'їдали, а від “Ва-
силя” відрізали окраєць і потроху годували ним 
худобу. Засушений шматок “Василя” зберігали 
до того дня, коли вперше виходили в поле сіяти 

[2, с. 561]. 561 Уособлюючи саме свято, тради-
ційні Маланка і Василь виступають як антро-
поморфні персонажі-маски у новорічних обхо-
дах і як постійні герої супровідних пісень. “У 
північно-західній частині Гуцульщини, очевид-
но, під впливом сусідніх бойків, на “святий ве-
чір” із заквашеного тіста пекли спеціальний 
святковий хліб (“василє”, “василь”, “василя-
ник”). “Василь” лежав на столі як символ сі-
мейного багатства, а на Новий рік (на “Василя”, 
звідси і назва хліба “василь”, “василє”) котили 
“василь” по долівці і примовляли: “Аби так 
брикала наша худоба і коні, як сей хліб нині” 
[11, с. 26]. На нашу думку, вживання у цитова-
них оригіналах назв хлібів то з маленької, то з 
великої букви свідчить про те, у свідомості мо-
вців ці назви займають проміжне місце між ан-
тропонімами і апелятивами.  
Миколайці, миколайчики – святкові пряники. 

У Карпатах, Закарпатті і Прикарпатті на свято 
Святого Миколая 19 грудня носили дарунки (як 
правило, це були пряники у вигляді символізо-
ваного святого Миколая – миколайці, миколай-
чики). Чемним дітям роздавали печиво, а не-
слухняним спершу показували лозину, а потім, 
змилостивившись, таки дарували пряник. У мі-
стах батьки самі клали малюкам уночі під по-
душку миколайця. Знайшовши вранці печиво, 
діти дуже тішилися і хвалилися один перед од-
ним своїми подарунками. Пізніше цей звичай 
поширився і на дорослих, особливо популярний 
він серед молоді. Хлопці та дівчата й нині об-
мінюються пам'ятними дрібничками і миколай-
цями [1, с. 12-217]. 
Вілія – це ще одна назва Різдвяного Святве-

чора та його головної страви, яка походить від 
імені прадавньої богині Віли (Вили), у якої було 
30 сестер. Наші пращури приносили їм у жерт-
ву хліб та курей. Тому в деяких місцевостях 
України кутю називають вілія (жертва Вілії) [2, 
с. 74]. 

Реципієнтна зона глютонії виступає в тако-
му разі як предметна сфера, яка обирає знаки 
іншої предметної сфери (донорської, антропо-
німічної), приміром,  біблійного сакрального 
субскрипту, що зумовлює набуття ними мета-
форичного характеру. Яскравим підтверджен-
ням цьому є текстеми, що відповідають таким 
глютонімам, як “Фарширована риба “Іона” [10, 
с. 21], “Гороховий суп “Єва” [10, с. 89], “Фар-
ширована капуста “Голіаф” [10, с. 95], “Цимес 
“Давид” [10, с. 140], “Каша “Еклезіаст” [10, 
с. 188], “Курка “Дружина Лота” або “Соляний 
стовп” [10, с. 144], “Трояндочки з тіста “Сула-
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миф” [10, с. 68], “Язик маринований “Моше” 
[10, с. 114-115]. Наприклад, рецептурний нара-
тив “Курка “Дружина Лота” або “Соляний 
стовп”: “Інгредиєнти: Курка морожена, сіль 
кухонна, часник, мелений червоний гострий 
перець, мелена солодка паприка, чабрець. Се-
мантика: Виходячи з Содома, дружина Лота не 
послухала заборони, повернулась подивитися 
на палаюче місто і перетворилася на соляний 
стовп. Замороженість курки підкреслює неру-
хомість стовпа. До того ж – як соляний стовп 
не зовсім жінка, так і курка не зовсім птиця. 
Наявність солі пояснень не вимагає. Натираючи 
курку спеціями, серед яких червоний гострий 
перець (гострота відчуттів, небезпека тощо), а 
також червона паприка, ми надаємо курці чер-
воного відтінку, начебто відблисків полум’я, 
що знищує грішні міста. Положення курки до-
гори ногами свідчить про остаточність пере-
творення. За бажанням курку на сіль можна не 
покласти, а посадити – так вона більше нагадує 

стовп. Спосіб приготування: заморожена курка 
натирається сумішшю солі, червоного перцю, 
солодкої паприки, чабрецю, соку часнику. 1 кг 
крупної солі висипається на лист, зверху кла-
деться курка й ставиться в духовку приблизно 
на годину при температурі 220-250 градусів” 
[10, с. 144]. 

Отже, проведене дослідження доводить, що 
ментальне буття антропонімів у складі глюто-
нічного фрейму є прикладом рефреймінгу – 
зміни фрейму, переміщення певного образу чи 
переживання до нового фрейму на підставі 
трансформацій сенсової актуальності певних 
подій і розмежування наміру й поведінки, ме-
ханізмом, що дає змогу утворити нову психоло-
гічну рамку навколо змісту переживання чи си-
туації, розширити їхнє сприйняття, репрезентує 
зв’язок із давніми традиціями, історією, актуа-
лізує аксіологічну спадковість у процесі релі-
гійної соціалізації молодого покоління.  
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БІБЛІОНІМИ З ПОГЛЯДУ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ 
Заголовки вивчають під різними кутами зо-

ру, вони є одним із об’єктів вивчення і літера-
турної ономастики. 

Наявність у художньому тексті заголовків 
– особливої групи художніх власних назв – 
Ю. Карпенко визначив як одну із засад літе-
ратурної ономастики, саме йому належать 
статті, присвячені заголовкові як об’єкту ви-
вчення ономастики [11; 12; 13]. Приналеж-
ність заголовків до ономастичного сектора 
лексики обґрунтовує і Н. Колесник, аргумен-
туючи свою думку тим, що, по-перше, їх пра-
вопис пояснено в „Українському правописі” у 
розділі „Велика літера у власних назвах”; по-
друге, заголовок співвідноситься не з понят-
тям, а з одиничним предметом; по-третє, сфе-
ра вживання заголовка вужча порівняно з 
відповідною родовою назвою; по-четверте, 
заголовок, як будь-яка інші власна назва, зна-
чно більше, ніж загальна, залежить від кон-
тексту; по-п’яте, власні назви відрізняються 
від апелятивів специфікою акту найменуван-
ня [16, с. 480].  

Заголовки творів, або, як їх ще називають, 
бібліоніми, досить активно досліджують в 
українському мовознавстві: заголовки у Біблії 
досліджує І. Овчаренко [26; 27], структурні 
особливості заголовків вивчає Т. Пермінова 
[28], функції заголовків аналізує В. Кухаренко 
[23], порівняльному аналізові функціонування 
заголовків у науковій та художній прозі при-
свячена кандидатська дисертація Л. Бойко [3] 
тощо. На нашу думку, цікавим є й аналіз заго-
ловків з погляду вираження в них певного кон-
цепту, що, власне, й становить мету нашої стат-
ті. 

Працюючи над дослідженням мовного ви-
раження концепту ДУША в українській мові, 
ми звернули увагу на досить часте використан-
ня імені концепту як заголовка твору – прозо-
вого, драматичного чи поетичного. Отже, мате-
ріалом дослідження слугуватимуть заголовки 
творів української літератури, які містять слово 
–– ім’я концепту душа. 

Відомо, що заголовок – це не реальна власна 
назва, це власна назва в художньому тексті, яка, 
як і будь-який онім у тексті, є засобом форму-

вання змісту, несе когнітивну інформацію, ви-
бір якої детермінований авторським замислом 
[1, с. 69]. Синхронна етимологія заголовків, за 
Ю. Карпенком, – це ніщо інше, як дослідження 
мотивів називання, з’ясування „взаємозалежно-
сті твору та його заголовка” [13, с.  13], текст і 
його заголовок – це величини взаємопороджу-
вальні, тобто потрібно говорити про двосто-
ронній зв’язок заголовка і тексту, і в такому 
синхронному розумінні теза про текстотвірну 
функцію заголовку завжди залишається в силі 
[10, с. 14]. 

Стосунки заголовка і тексту часто опису-
ють метафорами: „будь-який бібліонім у ху-
дожній літературі – це, певною мірою, „рекла-
мний проспект”, завдання якого – привернути 
увагу читача” [16, с. 481]; заголовок – це своє-
рідний винахід, який, як ключ, „відкриває” 
весь наступний текст [15, с. 26]; „це специфіч-
ний психосоціологічний вузол, який стягує 
все, інколи навіть різнопланові сторони тексту 
в єдиний смисловий пучок” [20, с. 9]; І. Кочер-
га стверджував, що заголовок при всій своїй 
стислості є „синтез, душа твору” (цит. за: [28, 
с. 107]). На думку Н. Колесник, „заголовок не 
може виразити змісту твору, але він нерідко 
містить найважливішу ланку – вузловий еле-
мент сюжету” [16, с. 486], хоча, як зауважують 
дослідники, „зазвичай, зазначене в заголовку 
слово „пронизує” весь текст, зв’язує його” [22, 
с. 298]. 

Концепт ДУША дуже складний, його недар-
ма називають макроконцептом, суперконцеп-
том, а Л. Буянова, характеризуючи його в ро-
сійській мові, визначає як „асоціативно-
образний поліконденсат, що об’єднує множину 
семантично ізоморфних (і суміжних) макро-, 
мега-, мікро- субконцептів і концептів, мовна 
(мовленнєва) актуалізація яких супроводжуєть-
ся взаємообумовленими і взаємопов’язаними 
процесами асоціювання, метафоризації, інтег-
рації, диференціації, семантичної та смислової 
дифузії тощо” [4]. 

Проаналізувавши словникові дефініції лек-
семи душа – імені концепту, ядерну частину 
макроконцепту ДУША в українській мові мо-
жемо представити таким чином: 
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Сакральна частина кон-
цепту 

Несакральна частина 
концепту 

„душа – безсмертна” „душа – внутрішній пси-
хічний світ людини чи 
колективу” 

„душа – нематеріальна” „душа – сукупність рис, 
якостей, властивих пев-
ній особі” 

„душа – основа людини” „душа – людина як носій 
тих чи інших рис, якос-
тей” 

„душа – суть життя” „душа – прекрасна лю-
дина” 

„душа – джерело психіч-
них явищ” 

„душа – людина” 

 „душа – основне в чому-
небудь, суть чогось” 

 „душа – центральна фі-
гура чого-небудь” 

 „душа – заглибина в ни-
жній передній частині 
шиї” (розм.) 

 „душа – життя” (бібл.) 
 „душа – почуття, на-

тхнення, енергія”  
Розгортання семантичного простору лексе-

ми душа в словотвірному та синтагматичному 
напрямках реалізує й багато інших уточнюва-
льних концептуальних ознак, які, однак, підпо-
рядковуються названим. 

Аналіз показує, що в назвах різних творів 
української літератури концепт ДУША актуалі-
зує різні концептуальні ознаки, а багатознач-
ність аналізованого слова змушує авторів конс-
труювати заголовки так, щоб уточнити, яка з 
них буде виступати в ньому. Ситуація усклад-
нюється тим, що й сам заголовок є досить скла-
дною одиницею – смисловою домінантою ху-
дожнього тексту, який, по-перше, орієнтований 
на самий текст, по-друге, на адресанта, подаю-
чи авторську позицію, і, по-третє, на адресата, 
що визначає спрямування та „обрії” читацького 
очікування, його кола знань [2, с. 40]. Як за-
уважує А. Мойсієнко, „проходячи через зміст і 
вбираючи нові художні смисли, заголовне сло-
во збагачується на текстовому рівні. Воно ніби 
переростає свої початкові семантичні рамки, 
набуває додаткових „співзначень”, стає надзви-
чайно виразним і містким” [25, с. 30]. 

Використовуючи класифікацію Л. Грицюк, 
яка з огляду на мету автора поділяє заголовки 
на заголовки-індикатори, заголовки-образи та 
заголовки-символи [5, с. 52], охарактеризуємо 
аналізовані нами заголовки творів української 
літератури, які містять у своєму складі лексему 

душа – назву одноіменного концепту (з цією 
метою вимушені наводити тексти у повному чи 
скороченому вигляді). 

Як заголовок-індикатор (ступінь образності 
низький; завдання – викликати уявлення про пе-
вний відрізок реальної дійсності) лексема душа 
виступає звичайно в релігійному значенні та 
значенні „внутрішній психічний світ людини”, 
при цьому може не мати при собі ніяких озна-
чень чи додатків. Засобом вираження концепту в 
такому випадку виступає цілий твір, у якому 
ім’я концепту винесене у заголовок; у такому 
тексті звичайно реалізується цілий ряд як логіч-
них, субстанційних, так і сублогічних, уточню-
вальних, концептуальних ознак, бо концепт фак-
тично є основним образом твору, як це спостері-
гаємо в оповіданні Л. Топало „Душі” (подаємо із 
скороченнями): Тінь знову мигнула під вікном, 
тільки вже в протилежний бік. І так же тихо, 
без жодного звуку. Вітер так само засвистів у 
комині, але, здається, ще натужніше, майже 
несамовито. Гайвариха підібгала коліна під са-
місіньку шию, мурашки, що бігли усім тілом, ра-
птом спинилися, залоскотали боляче під грудь-
ми і поволеньки одібрали од її холодного, на-
півживого тіла залякану, покраяну на дрібні-
сінькі шматки душу. Винесли її спершу до вог-
ких холодних хорім, а далі надвір. Там, на морозі, 
душа на котрусь мить повисла у повітрі, а да-
лі гадиною скрутилася у тугий клубок і почала 
котитися попід вікнами по скрипучому снігу – 
од порога – до старої верби, од верби і до поро-
га [...]. Кажуть, отак і котиться вже котрий 
рік підряд, не вгаваючи. Не може ніяк знятися 
вгору, на небеса, аби податися на суд правед-
ний, а нишкає по грішній землі, стогне тем-
ними негодними ночами та залітає на крилах 
вітру у старий комин [...]. Обходили хату де-
сятою дорогою, бо вповідали люди, що чули ніч-
ні перехожі, як стогнав хтось коло самісіньких 
дверей тяжко і натужно у два голоси: чолові-
чий тоненько, майже пискляво, а жіночий – 
грубо, глухо, наче ковальський міх. І хто ставав 
очевидцем тих тяжких стогонів, не міг ночами 
спати, аж доки не йшов до циганки на друге се-
ло зливати страх. Циганка розпускала довгі сиві 
коси, розтоплювала віск на вогні і зливала на 
принесену бідарем воду. – Сили н-н-небесні... – 
кричала вона, розмахуючи руками, наче одбива-
ючись од нечистого, – душа, це душа убивці 
тяжким каменем впала на вашу стежку. Ох, 
як тяжко їй спокутувати свої гріхи на сьому 
світі! Корчиться вона у пекельних муках, хоче 
перекласти свій камінь на чужі плечі, але не 
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може. Стрічається вона щоночі з душею своєї 
жертви, хоче вимолити у неї прощення, але 
не може, бо надто тяжкий гріх вчинила. Ото 
хто ненароком потрапить у свідки до боротьби 
двох душ – втрачає супокій і розум. [...] Люди 
вповідали, що й досі ночами сваряться душі 
тоненько і пискляво та грубо і глухо. Люди впо-
відають різне, їм би лиш страху на інших нага-
няти, полоскотати чиїсь нерви та звеселити ві-
чно сверблячі язики. Вповідають всіляке, а як 
воно насправді – одному Богу відомо. А ще ду-
шам, котрі залишають грішні тіла для сирої 
землі, а самі шукають спочинку, але так час-
то його не знаходять…[32]. Зауважимо, що 
множинна форма імені концепту у заголовку 
цього твору є певним уточнювальним елемен-
том, вона підказує, що мова йтиме про конкрет-
не релігійне значення слова, буде задіяна саме 
сакральна сфера, адже слово душа в абстрактно-
му, психологічному значенні звичайно вжива-
ється в однині. 

У попередньому тексті слово-ім’я концепту 
є і його ключовим словом, однак у деяких тво-
рах імені концепту, окрім заголовка, навіть не 
згадують, а лише розкривають суть подій, що 
відбувається з ним, як у вірші В. Коротича 
„Душа” („назва – це компресований, нерозкри-
тий зміст тексту” [6, с. 364]), у якому лексема 
душа вжита у психологічному значенні: Коли 
новонароджені пісні / Лиш мріють про крило, 
щоб знятись вище, / Я чую, як вовтузяться в 
мені / Ті кілька нот, що в пісню не вросли ще. / 
Ті кілька нот, що іншим не рівня, / Бо, виболілі, 
прагнуть свого лету, / Бо, не зім’яті ще в доло-
ні дня, / Існують, лиш обіцяні поету. / Як воду, 
світанкове сонце п’ють, / А всесвіт понад ними 
– мов колиба; / Та, сущі в ньому, ноти не клю-
ють / Розсипані навколо крихти хліба. / Їм вла-
сний хліб ввижається й слова. / Які торкнуть 
їх – чесні аж цнотливі – / І в кожній ноті, як в 
маленькім диві, / Надія споконвічна ожива. / 
...Ввіпрешся в стіну втомленим плечем / І рап-
том пригадаєш відчуття те – / Як власну силу 
і – мов сталий щем. / Дві ноти, що їх лячно до-
тикати, / В тобі існують – сміхом та плачем... 
[19, с. 85].                             

Багатоплановим аналізований концепт ви-
ступає у творі Н. Кобринської „Душа”, у якому, 
назважаючи на підзаголовок „психологічний 
ескіз”, актуалізовані два значення лексеми ду-
ша – релігійне та психологічне; вони дивним 
чином переплетені в силу вміщення авторкою в 
канву твору, у якому  обґрунтовано потребу 
письменника глибоко вникати в душу своїх ге-

роїв, показано психологічні переживання геро-
їнею смерті молодого священика о. Урба-
новича, переказу іншого твору під одноймен-
ною назвою про смерть і похорон жінки, який 
написав цей чоловік і який він переказує голов-
ній героїні [14]. У цьому творі як сакральна, так 
і несакральна частина концепту представлена 
досить повно. 

Ім’я концепту може виступати й елементом 
заголовка, вираженого певною синтаксичною 
конструкцією, однак при цьому все таки воно 
залишається його ключовим словом, а „ключові 
слова заголовка стають не тільки епіцентром 
твору, поглиблюючи підтекст, а й носіями уза-
гальнювального значення художнього тексту, 
елементами спілкування, комунікації та мис-
лення” [21, с. 325]. Такими є бібліоніми – назви 
творів С. Руданського, які становлять собою 
добре відомі читачеві вислови, наприклад, 
„Скілько душ” („Скілько, куме, в тілі душ?” / 
„Одна, я гадаю”. / „Може, в тебе і одна, / А я 
так дві маю: / Бо як руки на снігу / В мене зако-
ліють, / Хукне теплая душа – / І руки теплі-
ють. / А як страва на столі / Гарячая буде, / То 
вже друга, бач, душа, / Холодная, студить!” 
[29, с. 125]) та „Аби душа чиста” (Два злодії 
опівночі / Костьол обкрадають; / Обшарили всі 
скарбони, / Святих обдирають. / І забрали, які 
були, / Гроші під замками. / Далі один на олта-
рик / Пнеться з постолами. „Та що ж ти, 
брате, робиш? – Став другий казати. – Як-то 
можна святе місце / Постолом валяти?” / А 
той каже: „Мовчи, брате! / Ми тут перед бо-
гом – / Аби душа чиста була, / Постоли – нічо-
го!” [29, с. 127]). 

До заголовків-індикаторів можна віднести й 
назву вірша Ю. Федьковича „Душко моя розма-
їта”, де слово душка оригінально поєднує релі-
гійне значення та значення „кохана людина”, 
поширене при звертанні в гуцульських та по-
кутських говірках: Душко моя розмайная, / Ду-
шко розмаїта, / Що з тобою учинити, / Де те-
бе подіти? / Посаджу тя у садочку – / Буде 
рожа клясти, / Що ю люди забувають, / Тебе 
зовуть щастям. / Спишу твої чорні очі / Вір-
шем на папері – / Скаже цісар мене вбити, / 
Що людей химерю. / А як пущу тя в діброву / 
Пташков-щебетюшков – / Буде плакать соло-
вейко... – / Що ж робити мушу? / Хіба пущу тя 
до бога, / Відки й ти ся взяла, / Аби рожі з со-
ловейком / Мене не вклинали! [33, с. 118-119]. 

Синкретичне релігійно-психологічне значен-
ня вбачаємо у назві роману Р. Іваничука „Благо-
слови, душе моя, Господа”, який є ремінісценці-
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єю із 102 псалма (Та знаю напевне: надихала ме-
не до творчості божественна краса світу, яку 
ніколи не мала сили затьмарити неволя. І за ті 
чари, якими вона обдарувала мій народ і мене 
самого, я водно шепочу слова подяки: „Благо-
слови, душе моя, Господа!” [8, с. 11], та в заго-
ловку вірша В. Самійленка „До душі” (еліміна-
ція від „Звертання  до душі”): Не сумуй ти, ду-
ше, / Не боли через край, / І, поки ти жива, / Об-
новлення шукай. / У свою глибину / Раз у раз 
придивляйсь / І до гласу свого / Кожен раз при-
слухайсь. / Якщо струни там є / І дають тихий 
глас, / То не вмерла ще ти, / Ще настане твій 
час. / Розбуди почуття, / Що в тобі, може, 
спить, / І жадання життя / Хай у грудях ки-
пить. / А надія тверда / Хай тебе підкріпля / І в 
розумне життя / Повсякчас направля [30, с. 38].  

У заголовках-образах (за спостереженнями 
дослідників, їх найбільше [16]) домінує перено-
сне значення, яке передає основну ідею твору, 
задум автора. Серед таких заголовків часто ви-
користовують атрибутивні сполучення прикме-
тників з іменниками [28, с. 106]. До таких заго-
ловків віднесемо „Хвора душа” Г. Кониського 
(жінка розповідає про свого покійного чолові-
ка, який кожного року в день волі ставав ніби 
хворий і мусив знайти пана, щоб його вилаяти) 
[17], „Гола душа” П. Загребельного (представ-
ниця радянської номенклатури оголює свою 
душу, детально розповідаючи про перипетії 
свого кар’єрного сходження) [7]. 

Метафоричними є й назви віршів В. Самій-
ленка „Ридання душі” [30], А. Малишка „Сер-
пень душі моєї” [24]. Названі за першим рядком 
вірші П. Карманського „В моїй душі страшна 
порожня…” та „Прискорбна є душа моя…” [9, 
с. 87-88] повноцінним заголовком назвати важ-
ко: хоча в них і виражена основна думка творів, 
однак вони не вносять якоїсь додаткової інфо-
рмації до твору. 

В акті номінації драми І. Франка „Кам’яна 
душа”  [34] та повісті Г. Хоткевича „Камінна 
душа” [35] використано фразеологізм, який є 
характеристикою головних героїв (мати 
кам’яне (камінне) серце – „бути нечуйним, жо-
рстоким, бездушним і т. ін.” [31, с. 374]). Фра-
зеологізмом є й бібліонім С. Руданського „Згу-
ба душі”: Раз пропала на степу / В чумаків со-

кира, / До одного всі взялись: „Та ти й ти, пся-
віро!..” / Той їх годить, хаменить, / Той їм роз-
важає, / Вже й клянеться на чім світ, / Богом 
присягає... / Ні! Не вірять! Аж чумак / Против 
неба глянув: „Коли я сокиру взяв, / Най я ляхом 
стану!..” / „Стій, чумаче, не губи / Ні душі, ні 
віри! / Вірим-вірим! Ти не брав / Нашої соки-
ри!” [29, с. 129-130].  

Однак найчастіше автори використовують 
трансформовані фразеологізми, „наповнюючи 
їх індивідуально-авторськими конотемами” [16, 
с. 486]. Так, в оповіданні В. Самійленка „Про 
душі, про п’яти та інші цікаві речі” обігрується 
фразеологізм душа у п’ятах (А я гадав наївно, 
що душа наша сидить у нашій голові… Я зро-
зумів, що накивати п’ятами в кожнім разі да-
леко безпечніше, ніж накивати на кого паль-
цем… Я бачив людей, що зроду не могли поста-
вити ногу в першу позицію, а проте вони в по-
требі пречудово кивали п’ятами… Причину я 
бачу тепер у тім, що в усіх цих людей їх душа в 
п’ятах. А відомо, що жива душа ніколи не мо-
же бути цілком спокійною… [У платформі сво-
єї майбутньої партії наратор хоче записати:] 
Кожний громадянин повинен держати свою 
душу якомога далі від вільнодумства, а як воно 
зароджується звичайно в голові, то душа гро-
мадянина повинна бути на другому краю тіла, 
себто в п’ятах [30, с. 228-229]. 

Ми не виявили в аналізованому матеріалі за-
головків-символів зі словом душа (у випадку 
розгорнутої метафори назва твору набуває ви-
сокого ступеня образності, переростає в сим-
вол; такі заголовки мають додаткове, вторинне 
значення з дуже глибоким смислом), хоча саме 
слово може набувати символічних значень 
„безсмертя”, „воля” тощо (див. [18]). Очевидно, 
це зумовлено складністю об’єкта, його неви-
значеністю, трансцендентністю. 

Отже, аналіз бібліонімів, що містять у собі ле-
ксему душа – ім’я концепту, показує, що в заго-
ловках творів української літератури концепт 
ДУША актуалізує різні концептуальні ознаки, 
звичайно ті, що належать до ядерної частини 
концепту, часто спостерігаємо їх синкретичність, 
а багатозначність лексеми душа і складність 
структури аналізованого концепту зумовлюють 
використання переважно поширених заголовків.  
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Maria Skab  
BIBLIONIMS FROM THE POINT OF VIEW OF LINGUOCONCEPTOLOGY 

The article touches upon biblionims with the word ‘dusha’ – name of the concept. The author comes to 
the conclusion that in the titles of the Ukrainian literature writings the concept ‘DUSHA’ actualizes dif-
ferent conceptual features and the polysemy of the lexeme ‘dusha’ and the complexity of the structure of 
the concept under analysis influence the use of the extended titles.  
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Інна Стрілець 
ББК 81.411.1-314  
УДК 811.161.2.373.23 

ПРАГМАТИЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ВИБОРУ НАЙМЕНУВАННЯ 
ОСОБИ ТА СПОСОБУ АПЕЛЯЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ 

ПИСЬМЕННИКІВ I ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ) 
Сучасну офіційну формулу найменування 

особи в Україні складають три компоненти – 
ім’я, по батькові і прізвище, однак багато віт-
чизняних науковців не погоджуються з цим, 
вважаючи, що типовими для України були дво-
членні найменування людей: ім’я і прізвисько 
(пізніше – прізвище), а за комунікативної по-
треби вказували імена батька і матері, напри-
клад: Др. Володимир Озаркевич, син Юліяна і 
Марії з дому Кобилянських (Хроніка НТШ, 
1900 р.), у щоденному спілкуванні зверталися 
до людини Іване, сину Петра й Олесі. Зокрема 
такої думки дотримується Я. Радевич-
Винницький, подаючи історичне підтверджен-
ня з „Літопису Самовидця”, в якому описано 
події 1648 – 1702 рр. (усі історичні персонажі-
українці мають тільки ім’я і прізвисько) [8, 
с. 110-118]. Л. Масенко схиляється до думки, 
що тричленна формула найменування в україн-
ському середовищі нетипова, що вона під 
впливом російського мовлення набула поши-
рення спочатку на Лівобережжі, а потім була 
розповсюджена по цілій Україні [6, с. 18-19]. 
Підтвердження цієї тези знаходимо і в методи-
чних публікаціях Є. Чак [14, с. 17].  

Іншого погляду дотримувалися І. Огієнко і 
В. Сімович. Останній, зокрема, у статті „Наша 
товариська мова” писав, що „звичай людей 
ближчих звати по батькові, як воно водиться в 
росіян, відновляється, бо це ж звичай однаково 
наш, як і московський, та тільки підо впливом 
польським, може, правдивіше буде західньоєв-
ропейським – він у нас затратився” [10, с. 285]. 

Поза дискусією українських мовознавців, 
дослідників вітчизняного етикету, опинилося 
питання щодо поєднання компонентів три- чи 
двочленної структури найменування особи із 
способами апеляції: „тикання”, „викання”   (де-
тально описаними М.Скабом) при звертанні до 
однієї особи, що є невід’ємною частиною ети-
кету. Дослідження таких реляцій знаходимо у 
польських мовознавців А. Яворського і 
З. Качинського, а також в американського до-
слідника російського етикету Д. Стоуна і росій-
ського мовознавця В. Канторовича. Опис функ-

ціонування таких елементів та конструкцій в 
українській мові вважаємо важливим та необ-
хідним як і для українського читача, так і для 
іноземця, який цікавиться нашою мовленнєвою 
культурою.  

Матеріалом для дослідження служать твори 
українських письменників І половини ХІХ сто-
ліття. Окреслений період є цікавим, оскільки з 
30-их років ХІХ століття, згідно кодифіковано-
го права, прізвища функціонують в такому ж 
значенні, як і в теперішній час. До того ж поча-
ток цього століття характеризується стабільніс-
тю у використанні тих чи інших способів апе-
ляції. Зокрема, звертання на Ви в українській 
літературній мові вже тоді є ознакою нейтраль-
но-ввічливого стилю і найпоширенішим спосо-
бом звертання [7, с. 54]. 

Об’єктом дослідження є діалогічні фрагме-
нти текстів, обмежені прономінально-номіналь-
ними одиницями на позначення найменування 
особи адресата. 

Предметом вивчення виступають прагмалі-
нгвістичні особливості стратегій і тактик мов-
леннєвого акту. 

Мета цього дослідження  полягає у встано-
вленні зв’язків між  антропонімами-
звертаннями номінальної і способами звертань 
відповідно прономінальної  систем. 

В українській мові, як і в інших європейсь-
ких мовах, існує певна система звертання до 
інших осіб, що вимагає ретельного відбору за-
йменникових форм, зумовленого соціальними 
чинниками. Наша мова вимагає вибору між 
„ти” (скорочено будемо подавати T від латин-
ського tu) і „ви” ( скоротимо як V від латинсь-
кого vos). Вибір між Т і V обмежений до ситуа-
ції звертання до однієї особи і стосується у на-
шому дослідженні тільки контакту між двома 
особами. Відповідно до вище зазначеного існує 
три типи ситуацій застосування „тикання” та 
„викання”: 1) симетричне „викання” (обидва 
мовці вживають взаємний спосіб апеляції V), 
2) асиметрична ( один з учасників спілкування 
„тикає”, а інший – „викає” чи навпаки), 3) си-
метричне Т (взаємне „тикання”), на що у ХІХ 
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столітті звернув увагу О. Потебня. Досліджую-
чи множину ввічливості, вчений підкреслював, 
що для українців є „правилом звертання не 
тільки до батьків, але й до старших братів і сес-
тер на ви, в третій особі вони, в обох випадках з 
формою дієслова у множині та прикметника у 
присудку. Ви до старших братів і сестер (не ка-
жучи вже про батьків) до недавнього часу було 
правилом в панських і попівських, ймовірно, і в 
міщанських сім’ях Малоросії, до того ж у цьо-
му відношенні навряд чи ці сім’ї разюче відріз-
нялися від козацьких і селянських” [7, с. 50]. 

Таким чином, сім’я в цьому випадку стає яс-
кравим прикладом використання асиметричних 
займенників (тип №2).  

Діти до батьків звертались на ви та родинну 
назву (мамо, тату): –  

у Г.Квітки-Основ’яненка: „Та що хочете, 
мамо, кажіте, а я за того дурня не вийду” [3, 
с. 297]; „Здорові, мамо, були! З неділенькою бу-
дьте здорові” [3, с. 295]. 

у Т.Шевченка: „Добривечір, батюшка! Де 
це ви так довго барились? Ви мене кликали, чи 
що?” [14, с. 176]. Те саме явище спостерігаємо і 
в російськомовному творі „Близнецы”: (син до 
батька) „Позвольте мне хоть взглянуть на нее” 
[17, с. 376]; „Я здесь, маменька, что прикаже-
те?”* [17, с. 417]. 

 Зрідка траплялося, що діти у спілкуванні з 
батьками переходили на ти; такі приклади фік-
суємо у кількох творах різних письменників:  

„Чим я тобі, мамо, в тягість?” [3, с. 297]; 
„Ненечка моя ріднесенька! Лебідоч-
ко…перепілочко! Останній раз прошу тебе: не 
топи свого дитяти! Дай мені на світі пожити!..” 
[3, с. 336]; „Ні, таточку, ні, мій сизий голубчи-
ку! Не погубила себе твоя дочка і не погу-
бить… Матіночко моя ріднесенька, не принесу 
тобі ніякого безчестя” [3, с. 45]; „Тату, тату, 
кате мій! Я розірву тебе, – я день і ніч плака-
тимусь на тебе!” [15, с. 58]. 

В усіх наведених прикладах перехід з „по-
шаного” ви на ти проходить в умовах емоцій-
ного збудження, а також наявний у пісні, що, на 
наш погляд, свідчить про архаїчність такого 
способу апеляції:  

Матусенько ріднесенька! 
Зозуленько милесенька! 
О що ж оце мені ти робиш! 
За що мене, нещасну, топиш? [3, с. 325] 
Проте трапляються й інші випадки, коли 

способи звертання чергуються, що не зумовле-
но жодними прагматичними і соціальними 
чинниками, а, отже, свідчить про неусталеність, 

можливо, „розхитаність” тогочасних етикетних 
настанов. Так, у „Наталці Полтавці” 
І.Котляревського Наталка, яка використовує 
ввічливе ви до матері, раптом без жодних на то 
причин переходить на ти: „Не плачте, мамо, я 
покоряюсь вашій волі” [5, с. 229] – „Мамо, ма-
мо! Все для тебе стерплю, все для тебе зроб-
лю” [5, с. 233]. Те саме спостерігаємо у „Леда-
щиці” Марка Вовчка: „Мабуть, ви мене дожи-
дали? Чого дивитесь, мамо? Хіба ви мене не 
впізнали?” [1, с. 265] – „Не питай мене, моя 
мати! Не питай!” [1, с. 264]. 

Наведені приклади наштовхують на думку, 
що ввічливість дітей до батьків у даних випад-
ках була швидше негативною, ніж позитивною 
(за поділом американських науковців П. Браун і 
С. Левінсона), адже порушила межі, встановле-
ні суспільством. Таким чином, ми маємо справу 
з етикетом, що і є негативною ввічливістю за 
уточненням російських мовознавців А. Володі-
на і В. Храковського [18,с. 1-2]. 

Батьки ж до дітей звертаються на ти та по 
імені. Надавцем імені дитині при народженні – 
ономатотетом – виступав священик [6,с. 11]. 
Існував звичай вибирати ім’я одного зі святих, 
урочистість якого випадала восьмого дня після 
народження дитини або одного з перших вось-
ми днів життя немовляти. Імена належало ви-
бирати із церковного мартиролога, у якому міс-
тилась інформація про життя мучеників і свя-
тих. Оскільки на один день припадало згаду-
вання кількох святих, то священик відповідно 
мав широкий вибір. Проте були „улюблені” 
імена. Львівський мовознавець Р. Осташ провів 
дослідження відомих козацьких „Реєстрів”, 
складених після Зборівської угоди 1649 р. і ви-
даних О. Бодянським у 1875 р. „Реєстри” збері-
гають імена і „прізвищеві назви” понад 40 ти-
сяч козаків з Наддніпрянської України. За під-
рахунками Р. Осташа, у „Реєстрах” зафіксовано 
близько 200 імен, а основне навантаження при-
падає на 120. Першість належить двом іменам – 
Іван (11 % від загальної кількості імен), Василь 
– 6 %. Далі йде 9 імен, кожне з яких має часто-
тність 2-3 %. Це Федір, Степан, Грицько, Ми-
хайло, Семен, Андрій, Яків, Олексій, Фесько 
(похідне від Феодосій). Близько 1 % набрали 
імена: Гаврило, Данило, Ігнат, Роман, Савка, 
Дмитро, Максим, Мартин; 0,5% - Кондрат, Ле-
вко, Лук’ян, Марко, Матвій, Микита, Остап, 
Павел, Пилип, Юрко, Ярема, Ясько (похідне від 
Яків) [див. Л.Масенко, с. 9]. Серед жіночих 
імен, типових представниць українського се-
лянства, можна назвати імена відомих літера-



440 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 356-359. Слов’янська філологія 

турних персонажів, які фіксуємо у творах віт-
чизняних письменників ХІХ століття: Ганна, 
Маруся, Настя, Катря, Уляна, Галя, Одарка, 
Олена, Параска.  

Необхідно відзначити і таку властивість 
українського народного іменникá, як вживання 
здрібнілих форм імен у функції повних. 
Б. Грінченко у списку імен, доданому до „Сло-
варя української мови”, пише: „Дуже часто 
імена, що є за формою зменшеними, вживають-
ся народом як основні” [див. Л.Масенко, с. 8].  

На відміну від російської мови, в українсь-
кій не було соціального поділу іменникá на 
клас нижчий і вищий. Антропонімія селян, ко-
заків і правлячої гілки українського походжен-
ня не відрізнялася. Микола, Олександр, Анас-
тасія, за твердженням російського мовознавця 
В.Никонова, були типовими іменами шляхти, а 
Марія, Катерина, Іван, Василь, Анна – типови-
ми іменами простолюдина [див. З. Качинський, 
с. 68]. На українських землях це явище відсут-
нє. Марусею назвали доньку заможного селя-
нина у творі Г.Квітки-Основ’яненка „Маруся”. 
Микола з твору І.Котляревського „Наталка-
Полтавка” не був з багатої родини, навпаки, ще 
в найми ходив. Ім’я автора цього твору, який 
був із заможної родини, теж підтверджує той 
факт, що закони, які діяли у тогочасній Росії 
(Великоросії) не поширювалися на Україну 
(Малоросію), лівий берег якої перебував під її 
пануванням. 

Загалом, на наш погляд, думка В. Никонова 
видається сумнівною, адже такі імена, як Ма-
рія, Катерина, Анна, Михайло, Олексій (адап-
товані до звукової і словотвірної системи рідної 
мови), мали особи з найвищого щабля соціаль-
ної ієрархії – імператори і члени їхньої родини.  

Що ж до взаємного звертання між чоловіком 
і дружиною, то, зазвичай, вони використовува-
ли поєднання імені (родинної назви) та займен-
ника другої особи однини. 

„…Помолись, Насте, хоч лежачи, Богу, ко-
ли не здужаєш підвестись…” [3, с. 22]; „А що , 
Насте? Я й казав! От бачиш! От і талан, от і 
доля, і не одинокі!” [16, с. 250]; „Посмотри за 
ним, Якиме, пока я молока принесу” [17, с. 14]; 
„Спи, жінко, спи” [3, с. 287]. 

Поєднання імені з патронімом у зверненій 
мові чоловіка до дружини знаходимо лише у 
російських творах Т.Шевченка. 

  „Нет, вы выбирайте, Никифор Федорович: 
я ничего не знаю, я им чужая” [17, с. 314]; „Не-
сите же их, Прасковья Тарасовна, в дом наш” 
[17, с. 317]. 

Реляція двочленного найменування особи із 
займенником другої особи однини не є стабіль-
ною. Це лише виникає тоді, коли подружжя хо-
че похизуватися приналежністю до вищих 
верств населення. Крім того, такий вияв соціа-
льної ідентифікації швидко занепадає, оскільки 
був віянням чужої культури. Приклад із тих же 
„Близнецов”: чоловік до дружини: „Что же это 
ты, Параско,…целый день молчишь?” [17, 
с. 327]; „Как ты думаешь, Никифоре, не отс-
лужить ли нам в следущую субботу панахиду 
по утопленице?” [17, с. 318]. 

Серед групи знайомих осіб виокремимо такі 
підгрупи: 

1) однолітки (молодь, старше покоління); 
2) старший ↔ молодший (детермінована ві-

ком і соціальним становищем комунікантів). 
Серед закоханих у звертанні один до одного 

фіксуємо найперше формулу „ім’я (відсутність 
імені) + „тикання” ”: „Що ти хотів сказати ме-
ні, Миколо?” [5, с. 343]; „Не гріх тобі тепер на-
до мною сміятися!” [5, с. 244]; „Пожди, одно 
слово вислухай та й одв’яжись од мене” [5, 
с. 244]; „Скажи, Лукеюшка, за что ты меня не 
любишь..?” [17, с. 44]; „Здорова, Уляно! Нехай 
Бог тобі помага!” [3, с. 304]; „Умру без тебе, 
Олексію!” [3, с. 304]. 

Порівняно небагато трапляється демінутив-
них суфіксів в антропоніміконі закоханих. На-
томість, інтимно-пестливе мовлення доповню-
ють слова-прикладки, субститути (замінники) 
та розмаїті означення: „Ти змерзла, моя крише-
чко? Візьми мою кирею. Спочинь, моє сердень-
ко; поклади свої ніженьки у мою шапку…” [15, 
с. 51]; „Подивися, мій голубе, Подивись на мене: 
Я Катруся твоя люба” [16, с. 31]; „Я мучуся! Я 
страдаю! Я умираю без тебя, цветочек мой 
прекрасный, мой розан ненаглядный” [16, с. 44]. 

Соціальний чинник проникає і в мовлення 
закоханих, що спостерігаємо у „Близнецах” 
Т.Шевченка. Молодий чоловік Саватій закоха-
ний у двох дівчат. Одна із них бідна – Настя, 
інша Наталка – багата. До дівчини, яка перебу-
ває на нижчому щаблі ієрархії, Ватя звертається 
на ти („Здраствуй, Насте! Узнала ли ты ме-
ня?” [17, с. 379]), а до тієї, що займає вищу схо-
дину соціальної драбини, – на ви („Что ето вы 
любопытствуете..?” [17, с. 425]). Цікавим є 
той факт, що обидві дівчини звертаються до 
коханого на ви, відповідно таке „викання” у ви-
падку з Настею є асиметричним, а з Наталкою – 
симетричним.  

Таким чином, у спілкуванні закоханих акту-
алізовані дві формули звертання один до одно-
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го: „ім’я + „тикання” ” та „ім’я + „викання” ”, 
остання з яких спричинена  негативною ввічли-
вістю –  мовно-соціальним табу непорушності 
кордонів іншої особи. 

 Однолітки старшого покоління, апелюючи 
один до одного, послуговуються двома форму-
лами: „ім’я + „тикання” ” (соціальна симетрія) 
та „ім’я (ім’я по батькові) + „викання” ” (соціа-
льно – професійна асиметрія). Так, у „Близне-
цах” Т.Шевченка Никифор Федорович і його 
дружина Параска, які є приблизно одного віку 
із Карлом Осиповичем, звертаються до нього 
на ім’я, по батькові та ви, дотримуючись світ-
ського етикету: „Рассудите вы нас, голубчик 
Карл Осипович, что нам делать?” [17, с. 332]; 
„Разве вы, Карл Осипович, напишите?” [17, 
с. 391]; „Сделайте милость, Карл Осипович!” 
[17, с. 344]. 

У спілкуванні „старший → молодший”, об-
меженому віком комунікантів, що перебувають 
у родинних стосунках, діє формула – „ім’я (ро-
динна назва) + „тикання” ”: „Наливай же чаю, 
Наталочко!” [17, с. 425]; „Не слушай его, Мар-
ку, это он так от тытаревой сливянки” [16, 
с. 27]; „Зосю мой, сыну мой единый!” [17, 
с. 419]; „О сину! Світ моїх очей! Чи ж я тебе на 
те родила, Щоб згинув ти од злих людей?” [5, 
с. 160]. 

Жоден з українських авторів І половини ХІХ 
століття не подає у зображенні спілкування в 
напрямі „батьки – діти” способу апеляції на ви, 
хоча епістолярна спадщина ХVІІІ століття уже 
містить такі приклади [7, с.  54]. Причина оче-
видно криється в тому, що письменники опису-
вали народний побут, використовуючи живу 
мову етносу. 

Поза родинною сферою у підгрупі „старший 
– молодший”, обмеженій віком і соціальним 
становищем комунікантів, діє формула „ім’я + 
„тикання” ” (коли мовці перебувають на одно-
му щаблі суспільної ієрархії) та „ім’я + „викан-
ня” ”, „слова-індекси рангу (титули) + „викан-
ня” ” (коли комуніканти перебувають у соціа-
льно – професійній асиметрії). 

Приклади звертання українців до військо-
вих, які були або захисниками, або поневолю-
вачами – фактично представниками чинної 
влади, демонструють використання способу 
апеляції на ви, військове звання і набір пошан-
них титулів: „Вибачайте, судир, будьте ласка-
ві” [5, с. 259]; „Ану, фрайтер, прочитайте ме-
ні оцей лист, будьте такі добрі!” [12, с. 100]; 
„Не извольте трудиться, ваша честь!” [17, с.  
41]. Військові ж звертаються на ти до усіх, не 

виокремлюючи молодших і старших. Наведемо 
діалог між корнетом і Власом, який є батьком 
дівчини військового: „А я ведь отыскал твою 
Лукеюшку! – Она теперь не моя, а ваша, ваше 
благородие” [17, с. 37]. 

У комунікації «молодший – старший» украї-
нці І половини ХІХ століття активно викорис-
товують шанобливе звертання на ім’я, ім’я по 
батькові, лексикалізовані прикладки слів-
регулятивів (панотець, паніматка, панібрат) та 
спосіб апеляції на ви. Хоча в стані емоційного 
збудження зазвичай переходять на ти: 

„Правду, панотче, святу правду ви говори-
те. Коли б ваша милость… я б усе те сповнив, 
що ви тепер розказуєте” [3, с.47]; „Одаріє! Не 
знаю, як вас по батюшці, паньматко! Зглянь-
тесь на Бога, не занапастіть моєї душі..” [3, 
с.325]; „Ой, паньматко, паньматко! Ти мене 
такими річами, мов гарячою шиною у серце 
шпигаєш!” [3, с.328].  

Проте перехід з ви на ти не передбачає на-
зивання старшого за віком комуніканта по іме-
ні. Наприклад, у п’єсі Т.Шевченка „Назар Сто-
доля” юнак, розгніваний вчинком батька своєї 
нареченої, переходить на ти, хоча до того ре-
гулярно послуговувався пошанним ви: „Нехай 
Бог тебе поб’є, дітопродавець!” [15, с.25]; 
„Геть, Юда!” [15, с.25]; „Чи чуєш ти?” [15, 
с.26]. Але, як бачимо, не називає його по імені, 
а добирає  слова-номінативи з негативним зна-
ченням, або ж опускає власне найменування. 

Загалом, формула „ім’я + „тикання” ” у спіл-
куванні „молодший → старший”, обмеженому 
віком комунікантів, і надалі не знайде застосу-
вання в українській системі апеляції, як і в ба-
гатьох інших слов’янських мовах, на відміну 
від германських, зокрема, англійської. Це, за 
твердженням польського мовознавця 
А. Яворського, своєрідний мовленнєвий код, 
який ще нікому не вдалося порушити [19, 
с.101-102]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що в україн-
ській системі власного найменування особи ді-
ють правила, які склалися впродовж століть і 
шліфуються та доповнюються з плином часу. 
Синхронний опис української системи звертань 
І половини ХІХ століття відзначає певну стабі-
льність у подачі формул апеляцій – власного 
найменування особи, якими ми переважно по-
слуговуємося на сьогодні. Ієрархія соціальної 
драбини, вік комунікантів, а також їх емоцій-
ний стан впливає, зокрема, на структуру антро-
поніма, використання певних способів апеляції, 
а також і на їх поєднання.   
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Inna Strilets 
PRAGMATIC CONDITIONALITY OF THE PERSON’S NAME AND MEANS OF 
ADDRESS CHOICE (BASED ON THE UKRAINIAN WRITERS’ WORKS OF THE 

FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY) 
In the present article the author reviews the pragmatic factors’ influence (such as age, emotional state 

of speakers) as well as the influence of social hierarchy on the means of appellation and the choice of per-
son’s name in the works of Ukrainian writers (first half of the 19th century). 
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ФУНКЦІЇ ТОПОНІМІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ 
Власна назва цікавить нас насамперед як ху-

дожній засіб малого жанру українського фоль-
клору і як джерело історичної інформації. Гео-
графічні назви у прислів’ях та приказках стали 
об’єктом нашого дослідження. Варто звернути 
увагу на історичну істинність цих топонімів та 
на їх поліфункціональність: даючи точну лока-
льну орієнтацію подій, вони передають також 
емоційно-естетичне ставлення народу до місць-
арени цих подій. Досягається це змістом римо-
ваного тексту паремії, у якому назви отриму-
ють поетичне перетворення і стають не тільки 
засобом вираження, але й засобом зображення 
певних місць.  В одних випадках топоніми збе-
рігають своє пряме, номінативне значення, в 
інших вони стають суто художніми, символіч-
ними образами. 

Мета –– проаналізувати українські паремії, у 
складі яких засвідчені топоніми. З’ясувати, які 
функції онімів у досліджуваних прислів’ях та 
приказках. Прослідкувати роль ономастичного 
компонента у формуванні фразеологічного (па-
реміологічного) значення. Визначити націона-
льну самобутність; побачити, чи здійснюється 
вплив семантичного оточення на значення то-
понімів. 

Актуальність дослідження обраної проблеми 
зумовлена, по-перше, необхідністю поглибле-
ного вивчення специфіки функціонування вла-
сних назв у прислів’ях та приказках, по-друге, 
недослідженим є й обраний жанр фольклору. 

Специфіка пропонованого дослідження зу-
мовлена об’єктом аналізу – паремійними оні-
мами. На нашу думку, доцільно розглядати не 
лише функції топонімів, а й конотаційні та асо-
ціативні зв’язки онімних одиниць, які функціо-
нують у народних прислів’ях та приказках. 

У пропонованій статті аналізуємо топоніми, 
засвідчені в українських прислів’ях та приказ-
ках, що увійшли до збірок різних авторів 
(І. Франка, М. Номиса, Й.Багмута, М. Пазяка). 

В українській ономастичній літературі неба-
гато досліджень, присвячених розгляду паре-
мійних іменувань. Серед відомих публікацій 
варто відзначити праці Н. Колесник, Т. Гаври-
лової, Н. Пасік, В. Мокієнка. 

Питання функцій власної назви у прислів’ях 

та приказках розкриті у роботах російських 
учених, серед яких дослідження Л. Степанової, 
Л. Бабаєвої,  Т. Кондратьєвої. 

Нами опрацьовано більше 500 паремійних 
текстів (прислів’їв та приказок), до складу кот-
рих увійшли топоніми, що належать до різних 
груп (ойконіми, хороніми, гідроніми, ороніми). 

За частотою вживання топоніми можемо по-
ділити на частовживані і такі, що трапляються 
один чи кілька разів. Зрештою, це стала риса 
паремійного жанру (як малого жанру фолькло-
ру). 

Топоніми у фольклорному тексті локально 
закорінені і нерідко зберігають виразну діалек-
тну основу, наприклад:  

1. Комісар з Тригубець: єдна хата, а сім ву-
лиць [21,т.2,с.287] – зайнятість; Встидає сі так, 
як Ісайська кобила, коли віз переверне 
[21,т.3,с.175] – не мати сорому, бути черствим. 

2. Йик би так рано вставав, аж дід з Устєрік 
прийде, доробив би си йик Мошко, данцуючи 
на шпильках [21,т.3,с.6] – хто працює, той і 
має. 

3. Дід з Жиравки, а ти з лавки [21,т.2.с117] 
– поки один зробив діло, інший просиджував. 

4. І в Йорданській воді не відмиєш сі 
[21.,т.1,с.247] – непрості наслідки необдуманих 
вчинків (погроза, попередження). 

5. В Городенці як пан, а поза Городенков, 
як пес [21,т.1,с.425] – своя країна (домівка), 
свій захист; вдома – господар, поза – ніщо. 

6. Ого, в Дністрі сі вода перевернула 
[21,т.2,с.4] – надзвичайна подія, що стривожи-
ла. 

7. Понад Жьибє нема села [21,т.2,с.94] – ре-
альна оцінка селища на Верховині; Жаб’є – од-
не з найдавніших поселень Карпат, мало добре 
положення – було внизу, з гір сходили люди. 

Географічні назви – джерело історичної ін-
формації, дають точну локальну орієнтацію по-
дій. Наведемо приклади: 

1. Загрівся француз у Москві, а змерз на Бе-
резіні [14,с.266]. В основі – історичні події 
пов’язані з походом Наполеона І в Росію в 
1812 р. Після битви під Бородіном французька 
армія 19 вересня вступила в Москву, яка була 
охоплена пожежею. Кожен день в Москву, де 
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переважали дерев’яні будинки, росіяни засила-
ли десятки паліїв, які підпалювали вцілілі бу-
динки. Не дочекавшись капітуляції російського 
імператора, Наполеон наказав підірвати стіни 
Кремля і 19 жовтня 1812 р. почав відступ з Мо-
скви. Наприкінці листопада 1812 р. основні си-
ли французької армії дійшли до річки Березіна, 
де відбулася битва з російськими арміями Чи-
чагова і Віттенштейна. Битва відбулася в умо-
вах різкого осіннього похолодання. Французь-
кій армії вдалося прорватися. 

2. Чоловік поліз до Орловки, та й рішився 
своєї головки [12, с.105]. 

Можливо, приказка відображає події, пов’я-
зані з ризикованою діяльністю гетьмана Пили-
па Орлика (1672-1742 р.), який після смерті 
І. Мазепи був обраний гетьманом. Створив 
Конституцію. Проводив збройну боротьбу на 
Правобережній Україні в 1711-1714 роках, яка 
після перших успіхів закінчилася невдачею. 
Проводив широку дипломатичну діяльність. 

3. Були ляхам Жовті Води, буде ще й Пи-
лява [14, с.259]. 

Приказка виникла в середині ХVII ст. після 
здобутих перемог Б. Хмельницького під час на-
ціонально-визвольної війни. Жовті Води – пер-
ша переможна битва козацької армії під прово-
дом Б. Хмельницького 5-6-травня 1648 р., яка 
завершилася повним розгромом польських 
військ. 26 травня 1648 р. армія Б. Хмельниць-
кого здобула другу перемогу під Корсунем. 23 
вересня 1648 р. Б. Хмельницький здобув третю 
перемогу над польською армією на р. Пилявці, 
яка закріпила попередні перемоги, відкрила 
Хмельницькому шлях на захід. 

Приказка вживалася в розмовній мові для 
підтвердження незворотності (впевненості) у 
розвитку подій. 

4. Хоть я з Унятич, але не шляхтич [14, 
с.283]. 

Унятичі – село біля Дрогобича, яке, як і інші 
села Самбірського повіту, нараховувало значну 
більшість дрібної шляхти, що ревниво відстою-
вала свої права ще з часів Галицької Русі. В 
окремих селах Самбірського району аж до се-
редини ХХ ст. шляхта в церквах стояла на од-
ному боці, а селяни на іншому. Одружувалися, 
як правило, шляхтичі з шляхтянками, а не з се-
лянками. Однак і селяни в таких змішаних се-
лах мали свою гордість, а часто їм надавали та-
кі ж права у користуванні землею. У своїй книзі 
В. Інкін наводить документ з 1531 р., за яким 
при розмежування шляхецького села Унятичі 
за шляхтою і селянами зберігалося право виру-

бу на дрова і будівельну деревину до річки Лі-
зині, до Нагуєвичів, а також право вигону сви-
ней і великої рогатої худоби …  

(Див: Інкін В. Сільське суспільство Галиць-
кого Прикарпаття у ХVI-XVIII ст. Львів, 2004. 
– с . 119). 

5. За короля Ольбрахта загинула в Польщі 
шляхта [14, с.260]. 

В основі історичні події, пов’язані з невда-
лим походом польського короля Яна Ольбрахта 
в 1497 р. проти молдавського князівства, де то-
ді правив Стефан ІІІ. Польське військо, основу 
якого становила шляхта, нараховувало 80 тис. 
Польське військо дійшло до Сучави, тодішньої 
столиці Молдавії, кількатижнева облога вияви-
лася невдалою і Ян Ольбрахт вирішив поверну-
тися додому. У Кузьминському лісі (Буковина, 
близько Чернівців) на нього чекала засідка і він 
зазнав жахливого розгрому. 

Отже, були всі підстави твердити, що „за 
короля Ольбрахта загинула в Польщі шляхта”. 
(Див: Зашкільняк Я. Крикун М. Історія Польщі. 
Львів, 2002). 

6. Під Корсунем родилася, на Пиляві хрес-
тилася. (Мається на увазі перемога або слава). 
[14, с.265]. 

Пов’язано з блискучими перемогами 
Б. Хмельницького під Корсунем 26.V. 1648 р. і 
на р. Пилявці 23 вересня 1648 р. (Див. 
Крип’якевич І. П. Історія України. Львів, 1990; 
Богдан Хмельницький, Львів, 1990. та ін. ) 

7. Це той пан Корецький, що втік з-під Ко-
рсуня по-молодецьки [14, с.259]. 

Історично не встановлено, що Корецький 
Самуїл (князь) брав участь у битві біля Корсу-
ня. Відомо, лише, що у 1620 р. він розпочав бу-
дівництво монастиря і костелу в м. Корець 
(Рівн. Обл.). Можливо, приказка зародилася 
саме тут у XVII ст. 

8. За Юрася – Україна зовсім завелася, а за 
Павла Тетеренка не поправиться й тепереньки 
[14, с.266]. 

Історичною основою є події початку Руїни, 
яка розпочалася з правління Юрася Хмельни-
цького. Його старшина обрала гетьманом 
(1659-1663), коли йому не було ще й 20 років. 
Москва примусила його підписати 27 жовтня 
1659 року в Переяславі нові умови договору, за 
яким посилювалася залежність України від Ро-
сії: (Козацькій Раді не можна було звільняти ге-
тьмана без дозволу царя, гетьман не мав права 
призначати або звільняти полковників без до-
зволу царя. За наказом московського царя геть-
ман зобов’язаний був з усім військом виступа-
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ти, куди йому звелять.). На місце Юрася Хме-
льницького козацька старшина Правобережної 
України обрала гетьманом Павла Тетерю (1663-
1665), який походив з Київської шляхти і був 
одружений на дочці Б. Хмельницького. Він орі-
єнтувався на Польську державу, чим придбав 
собі довір’я поляків. У відповідь на таку полі-
тику Тетері на Лівобережній Україні наказним 
гетьманом був назначений Я.Сомко, а після 
Чорної Ради обрано промосковського делего-
ваного Ів. Брюховецького (1663-1668). З цього 
часу на Україні відбувся розкол.  

Одні орієнтувалися на Москву, інші – на 
Польщу. Ось звідки корені приказки.     

Цікавою, на наш погляд, є праця Н.М. Пасік 
“Роль ономастичних компонентів у формуванні 
фразеологічного та пареміологічного значен-
ня”, де аналізується зумовленість фразеологіч-
ної семантики при створенні цілісного узагаль-
нено-образного значення. Автор вважає, що у 
відономастичній фразеології при семантичній 
трансформації відбувається символізація ВН, 
яка вичерпує свої ономастичні функції, пере-
стає бути вираженням абсолютної одиничності. 
Н.М. Пасік стверджує, що дуалістичність похо-
дження онімів визначає шляхи їх фразеологіза-
ції; виділяється два головні напрямки в процесі 
становлення фразеологічного значення ВН: від 
одиничного – до загального, символічного й від 
загального – до конкретного семантичного з 
потенційним розвитком символічного значення 
[13,с.22]. 

Денотативний елемент, як правило, присут-
ній лише на початковому етапі розвитку сим-
волічного значення ВН, він прив’язує етимоло-
гію вислову з ономастичним компонентом до 
позамовних фактів – до конкретного об’єкта, 
назва якого присутня в структурі звороту. Вна-
слідок послаблення зв’язків між онімом та де-
нотатом одиничне поняття або зовсім стираєть-
ся, забувається, або відходить на другий план, 
центральне місце займають конотативні елеме-
нти [13,с.23]. 

Дотримуючись традиційного розуміння ко-
нотації як додаткового змісту слова, до конота-
тивного аспекту автор зараховує три компонен-
ти: оцінність, емоційність та експресивність. 

Н.М. Пасік зазначає, що коло власних назв, 
за якими закріпилися символічні значення, ду-
же широке; на основі значної кількості їх у на-
ціональній свідомості виникли стійкі образи – 
архетипи, що здобули поширення в культурі 
однієї або багатьох націй.  

Автор вважає, що абстрактна природа влас-

ної назви лежить в основі другого напрямку пе-
реходу онімів у символічні апелятиви (ще один 
тип фразеологізації).  

Окремо Н.М. Пасік веде мову про прономі-
нальні властивості, котрі простежуються в 
ономастичних компонентах. 

Прономіналізація – здатність імен втрачати 
конкретність і набувати більш загального, абс-
трактного значення вказівних слів хтось, щось, 
дещо, це й под. 

Ментальність (далі М.) – глибинний рівень 
колективної та індивідуальної свідомості, уста-
лена і водночас динамічна сукупність настанов 
особистості, демографічної групи у сприйманні 
залежно від етногенетичної пам’яті, культури 
тощо. Водночас М. формує специфічне середо-
вище особистісного, національного та соціаль-
ного життєдіяння, зумовлює його культурно-
історичну динаміку, надає йому унікальних 
рис, відмінних від рис інших середовищ 
[10,с.451]. Ознаки М. позначаються на звичаях, 
традиціях, людській поведінці, на діяльності у 
будь-яких сферах. 

Так, наприклад: Ворскла –– річка невелич-
ка, берега ламає; хто в Полтаві не буває, той 
лиха не знає [4,с.289] – висловлення критично-
го ставлення до міста: там добре, де нас немає. 
А до Межибожа кіз кувати! [4,с.317] – абсурдні 
дії. 

Що таке Америка, спитай у Каленика: їз-
див по гроші, а привіз гниди та воші [4, с. 15]. 
Тут зафіксовано тему заробітчанства, що є ма-
совим явищем і у нашому столітті. Простолюд 
у пошуках кращих умов життя мігрує до інших 
країн, де чекають серйозні випробування. 

Помітно, що одні з паремій, хоч і організо-
вані як речення, не мають повчального змісту, 
не формулюють загального правила, а інші є 
немовби частинами речення і виконують харак-
теризуючу функцію. Увесь цей різнорідний ма-
теріал залучають до фонду приказок. 

1. Піди до Кракова, всюди біда однакова; 
піди і за Карпати, то треба бідувати [12,с.44] – 
“у кожному суспільстві існує соціальне дно і 
“вершки” суспільства”; 

2. Як в Києві на дзвіниці ченці в дзвони 
дзвонять, так в Полтаві перекупки на місті гу-
торять [12,с.264] – скрізь схожа ситуація, голо-
сно голосять. 

3. Служив Москві, Иване, а вона ж ёго 
гане [12,с.15] – “неповага до громадянина іншої 
держави; використання праці чужоземців” 
(Иван Мазепа служив Петру). 

4. Де Рим, де Крим! [12,с.149] – “два різні 
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суспільства, різні країни; велика відстань між 
кимось; два типи культурних цінностей”; „різні 
речі”. 

5. Язик и до Кракова доведе [12,с.223] – 
“доля допомагає відважному; потрібно впевне-
но долати перешкоди на шляху до своєї мети”; 

6. Не разом Краков будувався [12,с.108] – 
“все відбувається поступово, поетапно, крок за 
кроком”. 

У випадках, коли синтаксична структура 
предикативного утворення скорочується, а її 
значення розширюється, набуваючи більш уза-
гальненого смислу, спостерігаємо явище фра-
зеологічної антиципації (В.Л. Архангельський) 
– коли усічена структура виражає значення ці-
лого, наприклад: єгипетська мума (про злих 
бабів) [4,с.342]. 

Приказки у формі словосполучення мають 
номінативну функцію і виступають як частина, 
елемент речення, як засіб називання предмета, 
дії або явища.  

Топоніми – компонент українських паремій, 
складова, що формує специфіку жанру. 

Художня виразність і емоційна наснага при-
слів’їв та ряду приказок підсилюється такими 
стилістичними засобами, як ритмічність і ри-
мування окремих компонентів; повтором одно-
кореневих слів чи одноструктурних словоспо-
лучень. Прислів’я та приказки часто ґрунту-
ються на протиставленні, зіставленні понять: І 
Париж не зробить з вівса риж [21,т.2,с.504]; 
Хороший чоловік, та Березинець [12,с.92]; Був 
у Римі та й папи не бачив [12,с.128]. 

Слід зазначити, що автентизм є однією з 
найхарактерніших рис паремійних власних    
назв. Їх уживання у прислів’ях та приказках 
увірогіднює розповідь. Однак фольклорні влас-
ні назви не втрачають своїх ономастичних фун-
кцій. 

Особливої уваги заслуговує процес пере-
осмислення буквального змісту словосполу-
чення в переносне, цілісне значення фразеоло-
гічної одиниці. Фразеологізми з ономастичним 
компонентом як лінгвокультурно марковані 
одиниці є багатим матеріалом для сучасних до-
сліджень національної специфіки мови. 

Як свідчить фактичний матеріал, переважна 
більшість паремій (фразеологізмів) містить 
оцінну характеристику подій, місцевостей і 
зберігає емоційно-експресивне забарвлення й 
поза контекстом. Топонім у складі паремій за-
знає якісних перетворень, які зумовлюють його 
семантичне та функціональне зближення із за-
гальною назвою. 

Таким чином, власна назва зберігає ономас-
тичні ознаки. Паремії відзначаються стійкістю 
та відтворюваністю, їм притаманне певне пере-
осмислення. 

Можемо висновкувати, що основними фун-
кціями власних назв є: репрезентативна, фор-
мально-структурна, характерологічна, емоцій-
но-оцінна, емоційно-експресивна. 

Кожне суспільство у своєму розвитку ґрун-
тується на певній системі цінностей, норм, іде-
алів. Якщо ідеали суспільства, його культура, 
форми менталітету народу потрапляють під за-
грозу ерозії, то негативного впливу зазнають 
суспільні відносини і відповідним чином транс-
формується цивілізація. Суспільне життя в 
будь-якій формі і на будь-якому рівні визнача-
ється духовно-культурними чинниками, яких 
не можна ігнорувати. 

Використання власних імен у прислів’ях і 
приказках – національна властивість мови. 

Ми також прослідковуємо, як відбувається 
узагальнення і змінюється понятійність імен. 

Регіональний характер паремії обумовлений 
місцевими географічними назвами, уживання їх 
до певної міри умовне, відчутно пов’язане з 
особою оповідача. Зазначимо ще одну специфі-
ку фольклорної онімії – її залежність від часу. 

Жанрова приналежність твору – чинник, що 
є одним з основних у фольклорній ономастиці. 
Внутрішня структура тексту, тип паремії теж 
безпосередньо пов’язані з проблемою фолькло-
рного жанру. 

Ще деякі зауваження, наприклад, наявні в 
паремійних текстах оніми, на нашу думку, не 
завжди є об’єктивною базою для кількісних до-
сліджень, бо досить відчутним є суб’єктивний 
момент: підбір прислів’їв та приказок у збірці 
нерідко залежить від наміру і смаку укладача. 
Оскільки вивчення пропрій проводилось на ма-
теріалі українських народних прислів’їв та 
приказок, закономірно, що особливе зацікав-
лення викликали фольклорні оніми (топоніми), 
що є назвами пунктів території України. 

На жаль, вживання того чи іншого топоніма 
складно умотивувати з точки зору сьогодення; 
що випливає з особливостей народного мис-
лення. 

Доцільно зазначити, що оніми не перекла-
даються іншою мовою, що свідчить про їх на-
ціональний характер. 

Топоніми є маркерами індивідуальних реа-
лій; прив’язують паремії до конкретних подій і 
територій. 

Очевидно, саме прислів’я та приказки є най-
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відчутніше ідіоетнічно маркованим жанром ус-
ної творчості. 

Отже, топоніми покликані називати геогра-
фічні об’єкти, тобто в мові вони реалізують 
свою ідентифікуючу функцію. Однак, функціо-
нування топонімів в текстах художньої літера-

тури говорить про те, що їх роль в тексті не об-
межується лише ідентифікацією, але що вони 
несуть ще й другу інформацію. Це пов’язано з 
тим, що топоніми наділені яскравими соціаль-
ними і культурними конотаціями.  
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Nataliya Khoma. 
FUNCTIONS OF TOPONYMS IN THE UKRAINIAN PROVERBS AND SAYINGS. 
The article is dedicated to the analysis of toponyms in the Ukrainian proverbs and sayings; the func-

tions of toponyms in the proverbs and sayings are analysed. The role and place of them in the folk system 
is determined. Special attention is paid to the phraseological nature of the researched proverbs and say-
ings.  
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