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МАТІОС

Реферат: У статті проаналізовано асоціоніми Доля, Фатум, 
Судьба, зафіксовані у прозових творах Марії Матіос. Дослідже-
но особливості інтродукції асоціонімів. Доведено, що поетонімне 
письмо Марії Матіос, віддзеркалюючи філософічність мислення ав-
тора, є однією із суттєвих ознак її ідіостилю.
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На проблему, чи є лексико-семантичне онімотворення слово-
твірним явищем, в ономастиці наявний плюралізм думок. Так, одні 
дослідники вважають, що ці процеси «не пов’язані з деривацією. 
Вони являють собою “чистий” перехід слова з одного класу імен в 
інший» [12, с. 48]. Н. В. Подольська зазначає, що семантичне оні-
мотворення не є словотвірним процесом [11, с. 43]. Ю. О. Карпенко 
доводить, що лексико-семантичний спосіб деривації є повноцінним, 
закономірним синхронічним словотвірним явищем, адже власні на-
зви “позначають одиничні, окремі денотати і тому їх семантичний 
розвиток досить легко приводить до відриву від денотата й переходу 
на інший денотат, а це, як правило, спричинює появу нового слова” 
[9, с. 4-5]. Отже, на основі дихотомії онім – апелятив виокремлюють 
наступні різновиди лексико-семантичного онімотворення: онімізація 
(апелятив → онім) і трансонімізація (власна назва → власна назва).

Немає також єдиного терміна на позначення власних назв, 
утворених шляхом онімізації. Так, В. М. Галич належить термін асо-
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ціонім, що позначає троп, утворений шляхом онімізації апелятивів, 
“складні з погляду лексико-семантичних трансформацій метафо-
ри, утворені шляхом переходу загальної назви у власну” [2, с. 221], 
“один із прийомів творення образу-символу – графічне виділення 
важливого в розумінні підтекстового значення художнього змісту 
слова написанням його з великої літери” [2, с. 221], а, отже, асоці-
оніми – “одиниці трьох мовних рівнів: графемного, інтонаційного 
(ритмічного), лексико-семантичного” [2, с. 227], семантика яких 
“розкривається не тільки з урахуванням графічного, фонетичного, 
граматичного оформлення слова, а й контексту твору та зображу-
ваної доби” [4, с. 21]. Дослідниця зазначає, що “велика літера ви-
ступає оптичним сигналом акцентуації уваги читача-реципієнта на 
змісті внутрішньої форми слова, активізує його мислення, спонукає 
до розгадки думки, закодованої в асоціонімі” [2, с. 225], “незвичність 
графічного зображення апелятивної лексики з великої літери, – як 
спостерігає О. Галич, – посилює чуттєво-образне сприймання літе-
ратурного твору, спонукає читача до роздумів, пошуків художньої 
істини” [3, с. 221]. Х. Кальверкемпер для позначення різних ознак 
розпізнавання адресатом одиниці як пропріатива ввів термін пропрі-
альні сигнали [17]. Дослідник зазначає, що першим рівнем, на яко-
му діють сигнали, є графічний, і головним з них є велика літера. У 
працях Т. В. Чуб щодо онімізованих апелятивів уживається термін 
узагальнено-символічна номінація, Б. І. Черняков називає їх “форма-
ми словесно-зображального синтезу” [15, с. 2]. У докторській дис-
ертації В. М. Калінкіна [7], а також у його праці «Поетика оніма» [6] 
процес онімізації названо персоніфікацією. І. В. Хлистун зазначає, 
що онімізація апелятивів, зокрема як результат персоніфікації пред-
метів, явищ, є поширеним явищем в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. 
[14]. Ю. О. Карпенко під онімізацією тексту розумів насиченість 
його онімами, що виражають думки і почуття, і символізуються [8]. 
Проблемам семантизації власної назви присвячує роботу згадувана 
вище О. І. Фонякова [13]. До семантизації вона відносить онімізацію 
імен у художньому тексті, їх типізацію та семантичну конденсацію, 
апелятивацію імен за межами тексту в живому мовленні з експресив-
но-оцінними функціями. Т. В. Чуб розглядає онімізацію апелятивів, 
які позначають абстрактні поняття, феномени душевного життя, со-
ціальні явища, основні філософські категорії, стан фізичного світу, 
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як узагальнено-символічну номінацію, і тому підсумовує, що це лише 
початок процесу онімізації, оскільки ці одиниці виконують одночас-
но й функцію узагальнення [16]. Підтримуємо думку В. М. Галич, 
що асоціоніми є художнім здобутком автора, результатом його неоло-
гічної творчості [2, с. 222]. Окреслення “універсальних поняттєвих 
категорій” (наприклад, “долі”, “часу”, “душі”, “почуттів” тощо) реа-
лізується через створення їх персоніфікованого образу, таким чином 
відбувається процес конверсійного переходу апелятива у поетонім. 

В онімотворчості Марії Матіос прикметним є те, що письмен-
ниця витворює мегаобраз Долі, здійснюючи непросте сходження 
до пізнання сутностей буття. За частотністю пропріатив Доля по-
сідає перше місце в переліку асоціонімів, тобто є ядерним в асо-
ціонімопросторі (6 вживань у 4 книгах): «Нація» («Апокаліпсис») 
(1 вживання), «Кулінарні фіґлі» (1), «Містер і місіс Ю-Ко в країні 
укрів» (1), «Москалиця» (3). Прикметно, що у «Нації» це єдиний 
асоціонім – ідейне ядро всієї книги: “З оцієї ось самотньої сільської 
трепети й почався перепис Сандулякової – до того звичайної на всі 
боки – Долі” («Апокаліпсис»). Хіба що пропріативним сигналом 
можемо вважати одиницю Крутійка-доля, що передує асоціоніму 
Доля, і лише припускати її онімізацію, адже спостерігаємо номі-
націю на початку речення: “Крутійка-доля, пошуки добра й жа-
доба помірних авантюр, занесли їх між чорні й густі лісисті гори 
Буковини, що здалеку обіцяли мрійникам неміряні статки, невига-
даний душевний спокій і впокорені пристрастями сутінки життя” 
(«Апокаліпсис»). Розхитування “апелятивно-пропріативного маят-
ника” (термін Н. В. Васильєвої) спричинене персоніфікованою пре-
зентацією образу, що на граматичному рівні експліковано у формулі 
“прикладка + іменник”. Персоніфіковане “долеосягнення” підкрес-
лено також наступним контекстом, в якому не відбувається онімі-
зація лексеми: “Дикі свині, шукаючи посеред лютої зими поживи 
й тепла, переходили на затишніше місце в надії перебути холод і 
голоднечу... людина також: шукає тепла й захисту, як сама вміє... 
а доля посилає, що хоче. Подеколи – саме те, чого найбільше бракує 
для порятунку. /...ДОЛЯ ПОСЛАЛА ЇЙ РОЗУМ” («Москалиця»).

Уявлення про долю не лише в образі людини, а як її двійника по-
дано через використання порівняння: “– Хіба доля може ховатися під 
лавкою? / – Ого, Іванко! Долю можна загнати в нетрища, сховати в 
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болото, не те, що під лавку. З нею, як і з людиною, можна зробити все. 
Злякати, наврочити, проклясти, відвернути чарами” («Москалиця»).

При ментально-мовному описі Долі авторка вдається також до 
метонімії (перепис Сандуляків → перепис Сандулякової Долі): “З оцієї 
ось самотньої сільської трепети й почався перепис Сандулякової – 
до того звичайної на всі боки – Долі” («Апокаліпсис»).

Явище поетонімної антонімії прослідковуємо у контрадик-
торному осмисленні поняття Долі, підвладної людині, і Фатуму як 
невідворотної злої долі, що відбиває стереотипні загальнолюдські 
уявлення: “Цей народ поклонявся великій любові (виділення М. Ма-
тіос), яка чомусь через раз була схожа на Фатум, а не на Долю” 
(«Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів»). У реченні О, фатальні сю-
жети Судьби-злодійки! («Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів») при-
кметник фатальні, утворений від асоціоніма Фатум, у сполученні 
з асоціонімом Судьба-злодійка є плеоназмом, посиленим приклад-
кою злодійка. Отже, антонімія Фатум – Доля посилена плеоназмом 
фатальні сюжети Судьби-злодійки.  Цікаво, що у публіцистиці 
Олеся Гончара фіксуємо асоціонім Доля-Судьба (щоденниковий за-
пис від 1.10.1973 року) [5].

Феодоріт Кірський пише, що Церква визнає Бога не тільки 
Творцем, але й Попечителем, Розпорядником і Правителем Всесвіту 
[10]. Визнаючи цю догму, авторка проте в іронічній манері відки-
дає, спростовує християнські уявлення про дію Божественного 
Промислу: “А тут, у Лустуні, тривало життя. Та так би, може, 
уже й довело Северину до старості, коли б не ті люди, що завжди 
і всюди любили втручатися в життя інших людей, змінюючи їхню 
долю без погодження із винахідником і розпорядником Долі – са-
мим Господом Богом” («Москалиця»). Як зазначає Ф. С. Бацевич, 
займенники як типові носії дейктичної функції можуть бути усклад-
нені різними значеннями. Так, наприклад, займенники сам, самий, 
увесь, всякий, кожний тощо – значенням самостійності, самодос-
татності [1, с. 121]: самим Господом Богом («Москалиця»). Однак 
у нашому контексті дейксис посилює іронічність оповіді, що під-
креслено також вживанням апелятива контекстуально зниженого 
емоційного регістру – винахідник – та апелятива розпорядник, який 
би швидше за все зазнав онімізації у реченні іншої (НЕ-іронічної) 
комунікативно-прагматичної спрямованості. 
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Відповідно до політико-правової думки України людина по-
стає розпорядником власної Долі: “– Що ти сьогодні робиш? – без-
страшно зазирала карими очима в чорняву Северининого погля-
ду. / – Шукаю долю, – відповідала та. <…> – Дитинко... Доля ніко-
ли не шукає людину. Людина сама її має знайти й заволодіти нею. 
Знайдеш – буде твоя. / – А як не знайду? / – То так і проживеш. Без 
Долі” («Москалиця»).

Плюраля поетоніма є граматичним засобом відбиття арха-
їчних народних уявлень про те, що кожна людина має свою долю: 
“Але поміж тим я розкажу тобі трохи житейських історій – і 
ти, мій незрадний Читачу, можливо, краще зрозумієш, чому я так 
уважно живу, приглядаючись і вслухаючись у чужі Долі, які, між 
тим, як правило, не мають жодного безпосереднього стосунку до 
мене особисто” («Кулінарні фіґлі»).

Самобутнім є механізм інтродукції лексеми доля у повісті 
«Москалиця»: введена як апелятив – персоніфікований образ долі, 
яка відчуває, діє подібно до людини, – лексема переростає у поетонім. 
З-поміж 11 вживань лексеми доля фіксуємо лише 2 вживання – онімі-
зовані і 1 – у реченні всіма великими літерами: “– Що ти сьогодні ро-
биш? – безстрашно зазирала карими очима в чорняву Северининого 
погляду. / – Шукаю долю, – відповідала та. /І починала зазирати під 
лавку. / – Агій на тебе! – сплескувала в долоні дівчинка, як стара баба, 
але погляду із Северини не зводила. – Хіба доля може ховатися під 
лавкою? / – Ого, Іванко! Долю можна загнати в нетрища, сховати 
в болото, не те, що під лавку. З нею, як і з людиною, можна зробити 
все. Злякати, наврочити, проклясти, відвернути чарами. / – А ти не 
знаєш, москалице, де моя доля? – трохи подумавши, запитала ди-
тина. <…> Дитинко... Доля ніколи не шукає людину. Людина сама 
її має знайти й заволодіти нею. Знайдеш – буде твоя./ – А як не зна-
йду?/ – То так і проживеш. Без Долі” («Москалиця»); далі фіксуємо 
паралельне вживання в одному реченні асоціоніма й базового апеля-
тива: “А тут, у Лустуні, тривало життя. Та так би, може, уже й 
довело Северину до старості, коли б не ті люди, що завжди і всюди 
любили втручатися в життя інших людей, змінюючи їхню долю без 
погодження із винахідником і розпорядником Долі – самим Господом 
Богом” («Москалиця»); “В інших і мама, й тато були – а долі не 
було” («Москалиця»); і – врешті – через графічне виділення ново-
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го абзацу, який акумулює попередньо викладені думки, асоціонім 
ДОЛЯ вжито усіма великими літерами: “Дикі свині, шукаючи посеред 
лютої зими поживи й тепла, переходили на затишніше місце в надії 
перебути холод і голоднечу... людина також: шукає тепла й захис-
ту, як сама вміє... а доля посилає, що хоче. Подеколи – саме те, чого 
найбільше бракує для порятунку. / ...ДОЛЯ ПОСЛАЛА ЇЙ РОЗУМ” 
(«Москалиця»). Речення всіма прописними літерами не лише графіч-
но відмежовує частину тексту (що характерно для художніх текстів 
Марії Матіос), але й служить кульмінацією тексту: саме завдяки ви-
нахідливості Москалиця врятувалася від смерті.

Отже, асоціоніми відбивають перцептивне сприймання ав-
торкою світу, є одиницями культури письменниці та репрезен-
тантамиї фрагментів когніції творчої уяви Марії Матіос, являють 
собою синтез індивідуально-авторського розуміння із загально-
людською і національною традицією. Поетонімне вирішення тво-
рів, органічне до їх духовної настанови, віддзеркалює внутрішню 
схильність письменниці до філософічності мислення у художній 
літературі.
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Асоціоніми Доля, Фатум, Судьба у поетонімопросторі

Бербер Н. Н.

АССОЦИОНИМЫ ДОЛЯ, ФАТУМ, СУДЬБА В 
ПОЭТОНИМОПРОСТРАНСТВЕ ЭПИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАРИИ МАТИОС 

В статье рассматриваются ассоционимы эпических произве-
дений Марии Матиос, в частности ассоционимы Доля, Фатум, 
Судьба. Исследованы особенности интродукции асcоционимов. 
Доказано, что поэтонимное письмо Марии Матиос, отражая фи-
лософичность мышления автора, является одной из существен-
ных особенностей её идиостиля (Восточноукраинский лингви-
стический сборник. – Вып. 14, 2012, с. 34-41).

Ключевые  слова:  идиостиль, поэтоним, аппелятив, ассоцио-
ним, поэтонимопространство.

Berber N. N. 

ASSOCIONIMS FATE AND DESTINY IN POETONYMOS-
PACE OF EPIC  WRITINGS OF MARIA MATIOS 

This article is devoted to research of associonims in epic novels 
of Maria Matios, particularly associonims Fate and Destiny. Features 
of introduction of associonims were discovered. We poved that the 
poetonymic writing of Maria Matios which reflects philosophy of au-
thor’s thinking is one of the features of her idiostyle (East-Ukrainian 
linguistic collection, ed. № 14, 2012, с. 34-41)

Key  words: idiostyle, poetonym, appellative, associonim, poeto-
nymоspace.


