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ЖАНРОУТВОРЮЮЧА РОЛЬ АНТРОПОЕТОНІМІВ (НА 
МАТЕРІАЛІ НОВЕЛ М. ХВИЛЬОВОГО)

Реферат.  Стаття присвячена  вивченню жанроутворюючої 
ролі поетонімів у лексичній організації новели. Здійснено аналіз до�ійснено аналіз до�йснено аналіз до�
сліджень поетонімосфери твору як важливої жанрозалежної ка�
тегорії. Проаналізовано антропонімікон новел М. Хвильового, що 
дало можливість виділити особливості прояву їх жанрової своєрід�
ності. 

Ключові  слова:  антропоетонім, жанроутворююча ознака, 
жанрові особливості, новела, жанрозалежна роль, номінаційний 
ланцюжок, номінаційна система, поетонімосфера.

Проблеми літературних жанрів усе більше привертають ува-
гу лінгвістів, оскільки жанр, фокусуючи в собі всі найважливіші 
аспекти художнього твору, є не тільки формою буття літератури, 
але й формою буття мовлення. З погляду лінгвістики жанр може 
бути розглянутий як певний відбір і комбінаторика мовленнєвих 
засобів. Твір кожного жанру як певний тип тексту має набір спе-
цифічних ознак, які відбиваються на всій структурі твору, у тому 
числі й на доборі лексики. Власні назви підпорядковуються жан-
ровим особливостям художнього тексту, тобто функціонують у 
межах того чи іншого жанрового поля і за встановленими в ньому 
нормами.

Для дослідження лексичної системи твору важливою є ідея 
М. М. Бахтіна [1] про безумовну функціонально-комунікативну де-
термінованість мовного жанру й залежність мовленнєвої структури 
твору від його жанрової специфіки. Кожний мовний жанр відбиває 
специфічні умови й мету тієї або іншої області людської діяльності 
своїм змістом, лінгвістичним стилем (добором лексичних, фразео-
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логічних і граматичних засобів мовлення) і своєю композиційною 
побудовою. Специфічні жанрові ознаки служать базою для визна-
чення мовленнєвого потенціалу їх втілення. Комунікативна спрямо-
ваність жанру реалізується на всіх рівнях художнього тексту (далі 
ХТ), але особливо наочно на лексичному й композиційному рівнях.

Майже всі вчені, що займаються дослідженнями у царині по-
етонімології, наголошують на тісному взаємозв’язку власної назви 
з жанром тексту. О. І. Фонякова відзначає, що “...сам ономастикон 
текста, его состав, отбор и взаимодействие ИС (имени собственно-
го) с контекстом определяются законом жанра и художественного 
метода писателя, родом и видом литературного произведения и за-
конами его построения в поэзии, прозе и драме...” [7, с. 38].

У центрі уваги дослідників знаходиться така актуальна про-
блема поетонімології, як статус власної назви (далі ВН) як елементу 
жанроутворюючої лексики. Велика увага надається дослідженням 
жанроутворюючої ролі та функції онімів у науковій фантастиці 
(О. О. Калинюк, О. Ю. Карпенко, Т. Є. Єгоршина), у творах детек-
тивного жанру (І. М. Петрачкова), вивчаються також жанрові осо-
бливості ВН у літературній казці (Т. В. Дякова, І. М. Апоненко), 
звернено увагу на використання ВН як елементу стилістики жанру 
билиці (С. Є. Волоскова), на особливості антропонімії драматично-
го твору (Л. П. Волкова).

Під час вивчення функціональних особливостей власних 
назв у різних видах літературного тексту береться до уваги спе-
цифіка поетоніма як мовленнєвого знаку і виявляється конкретний 
прояв цієї специфіки в окремих жанрах. Так, наприклад, фантас-
тичний твір мусить мати якусь онімійну екзотику. Вона “стано-
вить найістотнішу озаку науково-фантастичної онімії. Між тим, у 
нефантастичних художніх текстах ця ознака є неістотною” [3, с. 
79]. Для створення художнього тексту детективного жанру автор 
використовує різні шари онімії, які зумовлені саме цим епічним 
жанром. Це використання у художньому творі великої кількості 
різних груп урбанонімів, використання прагматонімів, наявність 
прізвиськ для реального відображення побуту вузького асоціаль-
ного середовища (в основному з негативно-оціночною конотаці-
єю, для виконання стилістичної а також характеристичної функії), 
використання антропоетонімів з чітко диференційованою стиліс-
тичною функцією (тобто тих, що мають негативно-оціночну або 
позитивно-оціночну забарвленість) [�]. Фольклорні тексти відзна-[�]. Фольклорні тексти відзна-�]. Фольклорні тексти відзна-
чаються “конкретними наборами, репертуарами своєї онімії”, але 
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водночас мають жорстку жанрову регламентацію онімних форм, 
які вироблялися віками й стали одними з таких маркерів, за допо-
могою яких читач і впізнає ці жанри. На відміну від фольклорних 
текстів, літературні твори такої чіткої регламентації не мають, у 
“писемній літературі будь-який онім і в будь-якій своїй формі – 
залежно від волі автора (і звісно, його художніх задумів) – може 
з’являтися в якому завгодно жанрі” [4]. Аналіз антропоетонімів 
драматичних творів дає підстави досліднику Волковій Л. П. зро-
бити висновки про “их тесную связь с общенародной антропони-
мией и на общность поцессов их возникновения” [2, с. 183]. 

Власна назва як жанроутворююча ознака твору вивчена ще 
недосить повно. Зрозуміло, що лексичні одиниці не можуть бути 
закріплені за якимось певним жанром, але їх частотність та спільне 
використання у певному контексті у поєднанні з темою твору мо-
жуть стати показниками жанру. 

В той же час поетоніми у інших жанрах, зокрема в новелі, ще 
не були предметом окремого дослідження. Це дає можливість сфор-
мулювати завдання щодо виявлення закономірності використання 
поетонімів у творах цього жанру і визначення наявності чи відсут-
ності жанроутворюючих ознак поетонімії новели.

Мета нашого дослідження – визначення статусу ВН як елементу 
жанроутворюючої лексики, з’ясування їх ролі та функцій в новелах 
М. Хвильового. Матеріалом для дослідження стали 14 новел автора, 
які виходили з 1921 до 1923рр. і були разом надруковані вперше 
в єдиному прижиттєвому тритомному виданні Хвильовий Микола. 
Твори: В 3 т. – Х.: ДВУ, 1927 – 1930. Номінаційна система цих творів 
нараховує 110 антропоетонімів, вжитих 11�2 рази.

Вся ця антропонімна лексика є частиною багатого 
словника письменника. Як стилістична, експресивно-оцінна і 
характеротворча категорія вона несе в собі ідейно-художній та 
експресивний заряд. Антропонімікон новел Хвильового тісно 
пов’язаний з концепцією персонажів, ідейною спрямованістю 
творів, жанровими особливостями, манерою розповіді, часом 
написання. Добір антропоетонімів суворо регламентується 
тематичними межами й ідейною глибиною новел. “Залюблений у 
слово, у форму мрійник” (В. Коряк), Хвильовий на сторінках своїх 
творів відтворює реальний антропонімікон Слобожанщини початку 
ХХ ст. Оригінальність письма Хвильового – основоположника 
й пропагандиста романтичної течії в українській радянській 
літературі – полягає в передачі щирої, романтичної віри в торжество 
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революційних ідеалів, в юному ентузіазмі імпресіоністично-
реалістичного самовираження, нещадному запереченні міщанства, 
пасивності й втоми в настроях і світосприйнятті недавніх героїчних 
борців революції. Склад антропоетонімів новел М. Хвильового 
різноманітний і насичений, їх структура відповідає усталеній 
традиції іменування тогочасного мовного простору, уживаються 
антропоетоніми за законами ХТ, узгоджуються з сюжетом новели 
й концепцією кожного твору.

Обираючи ім’я для персонажа, автор прагне ідентифікувати, 
охарактеризувати його. Іменування у реалістичних і сатиричних 
новелах не відрізняються: всі вони спираються на норми робітничої 
й сільської антропосистеми, а в деяких («Вступна новела», 
«Колонії, вілли…», «Редактор Карк», «Свиня», «Арабески») 
вбачаються традиції іменування інтелігенції радянських часів. 
Серед антропоетонімів новел М. Хвильового кількісно переважають 
одночленні іменування (87), менше використовує автор двочленні 
моделі (22) і тільки один раз тричленну модель. Вибір моделі 
йменування залежить від віку, соціального статусу, ставлення самого 
автора до персонажа. Вживання двочленного антропопоетоніма 
найчастіше несе певну характеристику, тоді як одночленна виконує 
і номінативну, і характеристичну функцію.

Серед антропоетонімів досліджених новел ми виявили 
8 моделей іменування персонажів: 

•	одночленні: імена (Микита, Сидір, Микола, Нестір, Олекса, 
Андрій, Василь, Вадим, Іван, Марія, Варвара, Валентина, Горпина, 
Марфа), серед них: демінутив (Наталочка, Дюнічка, Стасик, 
Андрюша) та гіпокористика (Пріся, Соня, Нюся, Гапка, Валька, 
Параска, Дунька, Манька, Палажка, Савка); прізвище (Канашкін, 
Семенко, Пилипенко, Карк, Шкіц, Ларіков, Молодчиков, Івнов, 
Гордієнко, Земмель, Фігнер, Райський, Яблучкіна); прізвисько 
(Кирпик, товариш Жучок, Же, Мура); патронім (Миколаївна); 

•	двочленні: ім’я + прізвище (Юліан Шпол, Раїса Азарх, Тема 
Касальська, Савко Гордієнко, Матвій Юхименко, Іван Іванов, Йосип 
Гордієнко); ім’я + по батькові (Анфіса Павлівна, Павлина Анфісівна, 
Наталя Миколаївна, Матвій Самойлович, Митро Юхимович, Карл 
Іванович, Григорій Федорович); ім’я + псевдонім (Олесь Досвітній);

•	тричленні: ім’я + по батькові + прізвище (Пульхерія Іванівна 
Жоха). 

Паралельно з антропоетонімами у новелах М. Хвильового 
зустрічається і безонімна номінація. Цю номінацію використовує 
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автор у таких творах: «Дорога й ластівка» та «Я (Романтика)»: 
дорога, ліс, ластівка, главковерх чорного трибуналу, я, дегенерат. 
Для підсилення узагальненості оповіді автор замість конкретних 
імен для другорядних персонажів використовує умовні криптоніми: 
Зет, Ігрек, графиня Х. 

Система номінацій у досліджених новелах складається з � – 14 
поіменованих персонажів. Власні імена (далі ВІ) персонажів новел 
вперше в тексті вживаються разом з характеризуючим атрибутом, 
рідше, без нього. 

“– Очевидно зустрінемо професора Канашкіна, – серйозно 
відповідає мій приятель” [8, с. 120], “В колонії виховательки – 
тьотя Бася, соцвосниця…да…” [8, с. 131], “На стола поклав 
браунінга і на нього дивився тривожно – редактор Карк” [8, с. 136], 
“Моїх товаришів легко пізнати: доктор Тагабат, Андрюша, 
третій – дегенерат (вірний вартовий на чатах)” [8, с. 324], “Іще 
треба розповісти про Карла Івановича і про Хаю – між іншим…” 
[8, с. 2�2]. Докладно розглянувши всі ситуації вживання ВІ в 
новелах М. Хвильового, ми одержимо номінаційний ланцюжок, 
що наскрізно проймає ХТ, називаючи персонажа, подаючи його 
характеристику, переродження, або посилюючи сатиричний ефект 
у новелі: товаришка Зоя – Зоя, редактор Карк – Карк, товариш 
Райський – Райський, товаришка Яблучкіна – Яблучкіна, Іван 
Іванов – Іванов – Іван, Йосип Гордієнко – Гордієнко – Йосип, Наталя 
Миколаївна – Миколаївна – Наталочка, Вівдя – Дюня, Гапка – 
товариш Жучок, Пульхерія Іванівна Жоха – Пульхерія Іванівна. 
Характеризуючий атрибут протягом оповіді може з’являтися 
поряд з ім’ям, зникати, тоді ім’я функціонує в ХТ самостійно, 
або заступати ім’я персонажа: професор Канашкін – Канашкін – 
професор. Окремо варто сказати про титульне слово товариш. 
Створюючи новелу, автор не має можливості подавати докладну 
характеристику персонажа й використовує титульне слово і в 
реалістичних, і у сатиричних новелах з різним функціональним 
навантаженням. Максимально наближуючи свої новели до життя 
нової комуністичної України, М. Хвильовий послідовно відтворює 
традиції спілкування в суспільстві: товариш Ларіков, товариш 
Молодчиков, товариш Андрій, товаришка Валентина. У новелі 
«Кіт у чоботях» використання титульного слова підсилює ефект 
переродження звичайної жінки на рядового творця революції, її 
«мураля», комуністки: “Отже, про глухе слово Гапка. Гапка – глухо, 
ми її не Гапка, а товариш Жучок. Це так, А то – глухо” [8, с. 1�4]. 
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Введення титульного слова товариш у сатиричні новели допомагає 
авторові створити необхідний настрій. Вживаючи на початку 
оповіді титульне слово, а тільки потім подаючи ім’я персонажа, 
автор налаштовує читача на необхідне сприйняття персонажа: “… 
з Зоєю і два товариші: один товариш з товаришкою, тепер жінка 
(чи як там?): Райський і вона Яблучкіна, Четвертий – Пєтушков” 
[8, с. 2�2]. Причому далі в оповіді послідовно іменує персонажів 
тільки на прізвища.

У семи новелах автор обирає тільки одну форму для 
іменування свого персонажа, яка з’являється разом із персонажем і 
вже не змінюється до кінця оповіді. Це такі твори: «Вступна новела», 
«Колонії, вілли…», «Редактор Карк», «Шляхетне гніздо», «Синій 
листопад», «Дорога й ластівка», «Я (Романтика)». Тут використані 
як реальні антропоніми (Юліан Шпол, Олесь Слісаренко, Сергій 
Пилипенко, Матвій Самойлович, Сулима, Чепіга, Шкіц, Андрій, 
Василь, Манька, Марія, Нюся), так і фіктоніми (Павлина Анфісівна) 
та псевдоніми (Олесь Досвітній). Антропонімікон цих новел 
відповідає традиції іменування в народному середовищі та серед 
української інтелігенції.

Часто вживає автор у своїх новелах демінутиви та 
гіпокористики, які є ізофункціональними. Відповідно до народної 
традиції іменування ці форми ВІ використовуються для дітей 
і молоді: “І до матері: – Мамо, вгомоніть Соню, чого вона 
розкричалась? Поколишіть…” [8, с. 2�7], “Савко Гордієнко, 
безусий голова з гострим обличчям, подивився у вікно й підійшов до 
натовпу” [8, с. 181], “Увечері правнучка Манька приганяє корови 
з дедущиного свого не свого вигону” [8, с. 202]. Проте, обмежений 
жанровими особливостями новели, автор використовує ці форми 
й в інших ситуаціях. Так, у новелі «Я (Романтика)» М. Хвильовий 
використовує форму Андрюша для іменування молодого комунара, 
бійця революції, непевного, переляканого, несміливого: “Андрюшу, 
мого бідного Андрюшу, призначив цей неможливий ревком сюди, 
в чека, проти його кволої волі. І Андрюша, цей невеселий комунар, 
коли треба енергійно розписатись під темною постановою – 
«розстрілять», завше мнеться” [8, с. 324].  У магічно-таємничих 
«Арабесках» “феєрверками гіперболізму крізь темряву буденщини” 
проривається “огнецвіт фантазії автора на видноколі молодої 
української літератури” [8, с. 22]. Образ буденщини, бюрократії 
втілює автор у другорядних персонажах і дає їм відповідні імена, що 
підкреслюють їх нікчемність, мізерність, серед них використовує 
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зокрема й демінутив Антошка: “– Антошка! Антошка тут як тут. 
Цей бородатий симпатяга до чотирьох годин сидить за моїми 
дверима й тиче – автоматично – пальцем у напис: «Без докладу 
не входити»” [8, с. 306]. Демінутиви Андрюша, Антошка  у цих 
ситуаціях вживання ілюструють жанрозалежну роль антропоетоніма. 

Новели «Кіт у чоботях», «Солонський Яр», «Арабески», 
«Свиня», «Кімната ч. 2» характеризуються вживанням двох різних 
форм імені одного персонажа, що на перший погляд може вважатися 
порушенням жанрових особливостей іменування у ХТ. Персонажі у 
новелі постають перед читачем вже сформованими, тому додаткові 
відомості про них автор може подати тільки через форму ВІ. 
Вживання на початку оповіді однієї, а потім іншої форми ВІ одного 
персонажа допомагає авторові глибше розкрити його образ. Так, у 
новелах «Кіт у чоботях» і «Солонський Яр» на початку оповіді автор 
знайомить читача з персонажем і називає його однією формою імені, а 
потім вже до кінця вживає іншу форму іменування і тільки її: Гапка – 
товариш Жучок, Савко Гордієнко – Савко. У цій зміні прихована 
вся інформація про персонажа: “Савко Гордієнко, безусий голова з 
гострим обличчям, подивився у вікно і підійшов до натовпу” [8, с. 181] 
“Савко подумав…” [8, с. 181], “Савко суворо подивився і спитав:…” 
[8, с. 183]. Тричленну форму номінації ми зустрічаємо тільки один раз 
у новелі «Арабески». Імпресіоністична манера письма підштовхує 
автора для деяких персонажів добирати характеризуючі імена, 
оскільки залишаючись у жанрі новели, він не має можливості подавати 
найменшу характеристику персонажа, особливо другорядного, який 
тільки згадується в оповіді. Промовистий поетонім Пульхерія Іванівна 
Жоха подається в новелі «Арабески» разом з появою персонажа, 
одночасно з’являється персонаж з не менш промовистим прізвищем 
Крутик, що додатково переконує читача у правильному трактуванні 
характеристики персонажа. А далі автор використовує тільки формулу 
«ім’я + по батькові» для цієї дійової особи. У сатиричних новелах 
«Свиня», «Кімната ч. 2» тільки один з персонажів має подвійну форму 
іменування, але кількісне вживання її і функції цих форм відрізняються 
від згадуваних раніше. Так, форма Карл Іванович у новелі «Свиня» 
вжита 41 раз і називають його так і сам автор, й інші персонажі, а форма 
Ка�арль – 10 разів, її використовує Хая, підкреслюючи у такий спосіб 
свою інтелігентність, винятковість. Антропонім Ка�арль у цій ситуації, 
безсумнівно, несе характероутворюючу функцію, але характеризує 
не Карла Івановича, а Хаю, образ якої М. Хвильовий передає з їдкою 
іронією. Дві форми найменування вживає автор для персонажа з 
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новели «Кімната ч. 2»: Вівдя (60 раз) – Дюня (10 раз). Використання 
гіпокористики в новелі свідчить тільки про приязні стосунки між 
персонажами, які його вживають. У цих новелах, не зважаючи на 
достатню кількість персонажів («Кіт у чоботях» – 6, «Солонський 
Яр» – �, «Арабески» – 11, «Свиня» – 12, «Кімната ч. 2» – 8), дві форми 
іменування вжиті тільки для одного – головного або знакового – 
персонажа.

Твори «На глухім шляху» та «Чумаківська комуна» дослід-шляху» та «Чумаківська комуна» дослід-
никами творчості М. Хвильового й упорядниками видань його 
творів класифікуються по-різному – і оповіданнями, і новелами. 
Ми взяли їх для дослідження, оскільки вони вийшли друком у 
збірці «Сині етюди», яку сам автор, за словами М. Жулинського, 
назвав збіркою новел. Аналізуючи антропоетоніми цих творів, 
можна сказати, що автор, як завжди, добирає імена персонажів від-
повідно до ідеї твору, ситуації мовлення, методу письма. Жанрові 
особливості новели при іменуванні персонажів, на нашу думку, 
М. Хвильовим тут не порушуються. На відміну від вже згадуваних 
новел  «Кіт у чоботях», «Солонський Яр», «Арабески», «Свиня», 
«Кімната ч. 2», де два варіанти імені належать тільки одному з 
персонажів новели і, як правило, перший варіант іменування зга-
дується 1 – 2 рази, а інші – від 7 (другорядний персонаж) до 60 раз 
(головні персонажі), у творах «На глухім шляху» та «Чумаківська 
комуна» один персонаж має 2 – 3 варіанти номінації, які вжиті в 
оповіді від 1 до 28 раз: Наталя Миколаївна (10) – Миколаївна (3) 
– Наталочка (4), Андрій (28) – Андре (�), Іван Іванов (1) – Іванов 
(20) – Іван (4), Йосип Гордієнко (2) – Гордієнко (7) – Йосип (3), Ва�
лентина (20) – Валька (1). Але як і в інших новелах, тут персонажі 
постають вже сформованими особистостями, і вживання декількох 
варіантів номінації відтворює звичну ситуацію спілкування. Дво-
членною моделлю іменування або повною формою імені персона-
жа називає автор, а всі інші форми використовують дійові особи 
під час спілкування. 

Однією з ознак новели вважається стислість, яка вказує на 
зовнішні ознаки творів цього жанру. Поняття стислості веде до 
вимоги внутрішньої економії в доборі й обробці мовного матеріалу. 
Також “новела має справу з готовими характерами, що вже 
склалися; зчепленням обставин вони приводяться до конфлікту, у 
якім примушені виявити свою сутність” [6], “у зображенні героїв 
новели ясно представлений лише один який-небудь бік їх соціальної 
поведінки” [9].



Восточноукраинский лингвистический сборник22

О. О. Усова, В. Ю. Світлична

Отже, створюючи новели, М. Хвильовий добирав мовний 
матеріал відповідно до законів жанру. Антропоетонімам новел 
М. Хвильового властиві лаконізм, яскравість і влучність, а оскільки 
вони є жанрозалежними одиницями, то у більшості творів виступають 
тільки в одній формі, яка містить всю ємну інформацію про персонажа, 
формує образну структуру твору, номінує і характеризує дійових осіб. 
Проте концентруючи увагу читача на змалюванні внутрішнього світу, 
історії переродження особистості, або створюючи комічний ефект, 
М. Хвильовий використовує іноді й більше форм антропоетонімів 
на позначення персонажа, але кількісна перевага належить тільки 
одній «головній» формі. Таким чином, антропоетоніми новел 
М. Хвильового детермінують жанрову специфіку художнього твору і, 
паралельно з іншими, активно виконують жанроутворюючу функцію. 

Осмислення поетонімосфери тексту як жанроутворюючого 
компоненту новели перебуває в процесі пошуку й аж ніяк не 
завершене. Такий аспект вивчення новели актуалізує подальші 
пошуки в напрямку вироблення комплексного підходу до феномена 
досліджуваного жанру.
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ЖАНРООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ АНТРОПОЭТОНИМОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ НОВЕЛЛ Н. ХВЫЛЕВОГО)

Статья посвящена изучению жанрообразующей роли поэто-
нимов в лексической организации новеллы. Осуществлен анализ 
исследований поэтонимосферы произведения как важной жан-
розависимой категории. Проанализирован антропонимикон но-
велл Н. Хвылевого, что дало возможность выделить особенности 
проявления их жанрового своеобразия. (Восточноукраинский 
лингвистический сборник, вып. № 12, 2008, с. 14-23). 
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знак, жанровые особенности, жанрозависимая роль, новелла, 
номинационная цепочка, номинационная система, поэтонимосфера. 

Usova O. O., Svetlichnaya V. Y. 

GENRE-FORMING ROLE OF ANTHROPOETONIMS 
(BASED ON THE MATERIALS FROM NOVELS BY 
N.HVYLYOVYI)

The article covers the study of genre-froming role of poetonims 
in the lexical organization of the novel (interpretation of poetonimic 
sphere of the text (or onimic space of the text). The analysis of the 
poetonimic sphere studies was done as a main genre-depending cat-
egory. Anthroponimicon of the novels by N. Hvylyovyi was analysed 
which made it possible to underline the peculiarities of the display 
of their genre originality. (Восточноукраинский лингвистический 
сборник, вып. № 12, 2008, с. 14-23).
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