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КОНЦЕПТИ ДІМ / ДОРОГА / ШЛЯХ / ПОДОРОЖ 
У НІМЕЦЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ ЯК ЧИННИКИ МОДЕЛЮВАННЯ 
АНТРОПОНІМІВ

Реферат. Статтю присвячено аналізу функціонування концеп-
тів ДІМ / ДОРОГА / ШЛЯХ / ПОДОРОЖ в українській, російській 
та німецькій лінгвокультурах крізь призму антропонімів. У стат-
ті виявлено універсальні та національно-специфічні складники цих 
концептів.
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Моделювання мовних та концептуальних картин світу зму-
шує мовознавців усе частіше звертатися до аналізу концептів, що 
виявляються в кожній лінгвокультурі через національно-специфічні 
чи універсальні пареміологічні одиниці, архетипні образи, комуні-
кативні стереотипи тощо. Ще однією сферою, в якій зафіксовано 
важливі лінгвокультурні концепти, є ономастикони різних мов.

О. Карпенко у своїй монографії «Проблематика когнітивної 
ономастики» слушно зауважує, що “застосування методів і прин-
ципів когнітивної лінгвістики до вивчення власних назв дає змогу: 
1) глибше й докладніше з’ясувати сутність власних назв як мовного 
явища; 2) відкрити нові аспекти, нові напрямки дослідження онімів, 
зокрема з’ясувати їх буття в ментальному лексиконі; 3) встановити 
не тільки роль когнітології у висвітленні цілого ряду суто ономас-
тичних проблем, а й вагомість включення онімічного матеріалу для 
розв’язання власне когнітивних проблем, зокрема уточнення меха-
нізму когнітивної обробки та переробки інформації, де оніми віді-
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грають дуже вагому роль, слугуючи вмістилищами великих обсягів 
мовної, енциклопедичної та невербальної інформації. Тому маємо 
підстави говорити не лише про когнітивну ономастику, а й про 
ономастичну когнітологію, яка на разі ще чекає своїх відкривачів” 
[2, с. 103]. У цьому аспекті не є винятком також антропоніми різних 
лінгвокультур, оскільки кожна власна назва – прізвища, прізвиська, 
псевдоніми, криптоніми, а також імена людей є концептами для тих 
людей, кому відома ця назва. Загалом, антропонімічний фрейм по-
діляється на шість доменів: іменний, прізвищевий, прізвиськовий, 
псевдонімічний, патронімічний, андронімічний.

Актуальність теми цього дослідження пояснюємо тим фактом, 
що антропоніми, а зокрема прізвища, пройшовши довгий шлях в іс-
торичному розвитку, актуалізують концепти, що притаманні різним 
лінгвокультурам. Прізвища сьогодні потребують зіставного аналі-
зу в проекції на різні лінгвокультури, оскільки вони дають чимало 
матеріалу для виявлення концептуальних пластів у різних мовних 
картинах світу. На актуальність вивчення антропонімії вказував 
ще І. Франко: “...Історик віднаходить у них (антропонімах) сліди 
певних історичних мандрівок, колонізації і змішання народностей, 
а етнолог слідить по ним розвій певних національних та громад-
ських інституцій і уподобань, еволюцію родинного та громадського 
життя, знань, ремесл і відповідних їм звичаїв і вірувань” [6, с. 391]. 
Отже, прізвища відображають багату культуру народу, його побут і 
вірування, що особливо важливо з огляду на  зіставне вивчення лін-
говкультур, виявлення їх універсальних рис та відмінностей. 

Концепти дорога (рос. дорога, нім. Weg), шлях (рос. путь, 
нім. Weg), мандрівка (рос. путешествие / странствие, нім Wanderung), 
подорож (рос. путешествие, нім.Reise), а також суміжні із ними кон-
цепти (укр. волоцюга, рос. бродяга, нім. Vagabund тощо) до цього часу 
не були об’єктом дослідження в аспекті специфіки їхнього відобра-
ження в антропоніміконі зазначених мов, тобто на матеріалі антро-
понімів української, російської та німецької мов. Не дослідженою 
до цього часу залишається й система прізвищ, одиниці якої містять 
концепт, пов’язаний із географічними власними назвами. Це так звані 
“географічні” прізвища.

Ономастичну лексику, регіональні антропоніми в Україні до-
сліджують насамперед такі мовознавці, як Г. Бучко, М. Демчук, 
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Л. Гумецька, О. Карпенко, Ю. Редько, Р. Осташ, П. Чучка, М. Худаш 
та інші. Найповніше вивчені прізвища Закарпаття (П. Чучка). Зазна-
чена проблема репрезентована в монографії «Антропонімія Лемків-
щини» С. Панцьо, в якій чи не вперше досліджено антропонімійну 
систему периферійного говору. Прізвища Бойківщини в період ста-
новлення (кінець XVIII – початок XIX ст.) і в наші дні були об’єктом 
кандидатської дисертації Г. Бучко. Цінними для розвитку теорії ан-
тропоніміки є кандидатські роботи Т. Космакової «Лінгвістичний 
аналіз антропонімів правобережного Побужжя» та Л. Тарновецької 
«Становлення українських прізвищ Буковинського Подністров’я». 
Фундаментально на основі історичних та сучасних джерел дослі-
джено антропонімію Верхньої Наддністрянщини (І. Фаріон), Гу-
цульщини (Б. Близнюк), Опілля (П. Панчук), північної Тернопіль-
щини (С. Шеремета), північної Донеччини (Н. Булава).Українська 
антропонімія репрезентована у працях Ю. Редька «Сучасні україн-
ські прізвища» та «Довідник українських прізвищ», у яких подано 
відомості про значення, будову та правопис українських прізвищ.

Серед російських учених-мовознавців, які присвятили до-
слідження проблемам теоретичної та практичної антропоніміки, 
В. Катерміна,  Р. Лідін, Н. Подольська, О. Полякова, А. Суперан-
ська та інші. Зацікавлення викликає монографія А. Азнабаєвої, що 
висвітлює проблеми зіставної антропоніміки – «Сопоставительная 
антропонимика: современное имянаречение в Башкортостане и в 
Германии», а також праця В. Катерміної та Л. Сидорової «Антро-
понимика: теорія и практика (на материале русского и английского 
языков)».

Серед німецьких дослідників у галузі ономастики особливої ува-
ги заслуговують праці А. Баха, Г. Бауера, М. Готтшальда, К. Кунце 
та ін., зокрема К. Кунце у 2004 році опублікував атлас імен та пріз-
вищ, що побутують у німецькомовному просторі.

Антропоніми, як було наголошено, найбільш послідовно від-
творюють найважливіші концепти мовної картини світу кожного 
народу. До цих важливих концептів належать дорога й подорож, 
які доцільно схарактеризувати в ракурсі такої типової опозиції: дім / 
батьківщина – мандри світом.  

Про прив’язаність українців до своєї рідної землі свідчать пріз-
вища, що етимологічно пов’язані з Батьківщиною й національністю 
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титульної нації (Українець, Український), зі своїм рідним містом чи 
селом або й просто з місцевістю, де українці проживають. Отже, 
географічні позначення послідовно й регулярно відображаються в 
прізвищах, а це значить, що для ментальності українців важливим є 
концепт рідна оселя (дім), мала батьківщина, зв’язок з конкретними 
географічними назвами: Галицький, Долинський, Дрогобицький, Ду-
най, Жовква, Забузький, Задніпрянець, Запоріжець, Звенигорський, 
Івангородський, Кримський, Кримов, Самбір, Стрийський та інші. 
Розмірковуючи про українські концепти-оніми, Т. Космеда зазна-
чає, що “безпосередньо українську культуру характеризують такі 
концепти-власні назви, як Чигирин, Київ, Дніпро, Прип’ять, Десна  
[...]. Вони давно набули суто національного характеру” [4, с. 155].
Очевидно, з одного боку, тут простежуємо явище концептуалізації 
топонімів, а з іншого, перехід від концепту-топоніма до концепту-
антропоніма. 

У російській лінгвокультурі факт прив’язаності людини до сво-
єї рідної землі також демонструють прізвища, в основі яких лежать 
концепти-топоніми: Городецький, Городзенский, Донских, Донской, 
Житомирский, Колмогорцев, Могилевцев, Московин, Москвинов, 
Нижегородцев, Острогородский, Ростов, Смоленский та інші. По-
бутують також прізвища, які відбивають концепти, пов’язані із ви-
раженням національності: Русских, Руских.

Проте в німецькій лінгвокультурі відсутні прізвища, що відо-
бражають концепт Німеччина (Deutschland) чи концепт, який указу-
вав би на відповідну національність (deutsch), натомість функціонує 
прізвище Schweizer, що етимологічно співвідноситься з Швейца-
рією. Щодо прізвищ, внутрішня форма яких зводилась би до гео-
графічних назв чи відображала би зв’язок із певною місцевістю, то 
вони теж трапляються рідше й містять указівку переважно на по-
ходження людини (наприклад, прізвище Horn виражає вказівку на 
відповідне походження людини чи фіксує факт колишнього чи тепе-
рішнього місця її проживання а австрійському місті Горн, прізвище 
Frank указує на походження з регіону на півдні Німеччини – Фран-
конії, Bayer – зв’язок з Баварією, Schwab – походження з Швабії, 
Grünewald – відношення до Грюнвальду; але це поодинокі випад-
ки. Більша частина прізвищ засвідчує походження з інших країн: 
Böhm – з Богемії, Pohl – з Польщі), адже в німецькій лінгвокультурі 
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переважають прізвища, внутрішня форма яких розкриває прина-
лежність людини до певної професії або дає означення чи харак-
теристику, а не співвіднесеність із певним географічним регіоном. 
Віддієслівні форми практично відсутні, здебільшого німецькі пріз-
вища утворені від іменників чи прикметників.

На основі аналізу наведених даних можна зробити висновок 
про високу міру вияву в ментальності українців і росіян категорії 
інтимізації, що виражається зокрема в більшому ступені репрезен-
тації їхньої прив’язаність до своєї батьківщини і навіть до своєї 
рідної оселі. Особливо яскраво вияв названої риси національного 
характеру можемо простежити внаслідок аналізу внутрішньої фор-
ми прізвищ, їх етимології, де виявляємо наявність концепту (укр.) 
дім: Домашкевич, Домнич; (рос.) дом: Домов, Домашников, Домнин, 
Домашнев. Хоч і в німецькій лінгвокультурі мають місце прізвища 
подібного типу, порівн.: Haus, Häusler.

Аналіз системи українських та російських прізвищ указує 
на присутність у них концептів дорога, шлях, подорож, мандрівка, 
а отже, про те, що представники цих народів “полюбляли” ман-
дрівки й подорожі, хоч співвідношення кількості цих прізвищ із 
кількістю прізвищ, що походять від топонімів, указує на користь 
останніх. Ці народи, очевидно, більше схильні перебувати вдома, 
ніж подорожувати.

Українські прізвища, що зафіксували процес переміщення 
людей у просторі, не є поодинокими й часто утворюються префік-
сально-суфіксальним способом від назви відповідної дії: Перехо-
дець, Перевізник, Перевожчик, Походько, Походжай, Прихідько, 
Прихідняк. Оскільки, як уже зазначалося, для німецької антропоні-
мії не є типовими віддієслівні прізвища, то їхня кількість у цій мові 
дуже незначна. Щодо концепту дорога / Weg, то він зустрічається в 
німецькій лінгвокультурі в однойменному прізвищі Weg. Російські 
відповідники – Дорога, Дорогов, українські – Дорога, а також За-
дорожний. Щодо російського прізвища Путин, то це прізвище, во-
чевидь, не можна однозначно зводити до етимологічного зв’язку з 
іменником путь (рос.), адже можливий варіант походження прізви-
ща від дієслова путать.

Дещо негативне ставлення до людей, які не мають постійно-
го місця проживання й ведуть мандрівний спосіб життя, демонструє 
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в українській лінгвокультурі прізвище Волоцюга, російський відпо-
відник – Бродягин. Увагу привертає також псевдонім Странник, за-
фіксований у лексикографічній праці І. Масанова «Словарь псевдо-
нимов русcких писателей, ученых и общественных деятелей» у де-
сяти випадках [5, c. 141]. Якщо розглядати цей концепт крізь призму 
аксіології, то слід зауважити, що він матиме дві протилежні оцінки: 
з одного боку, коли йдеться про бездомного чи волоцюгу, який блу-
кає світами, з іншого, коли йдеться про людину, яка здійснює палом-
ництво чи просто піші мандрівки. В українській лінгвокультурі цей 
концепт в антропонімії зафіксовано не було. А в німецький лінгво-
культурі цей концепт зафіксовано в прізвищі, а частіше псевдонімі, 
Vagabund, а отже, цей концепт не можна вважати універсальним, 
оскільки він має аксіологічні особливості й неоднакове ставлення 
до того, хто подорожує з різних мотивів.

Прізвище Вандрик, як і прізвище Мандрик, зустрічаємо як 
у російській, так і в українській мовах; вони мають спільне похо-
дження. Звернемося до тлумачного словника української мови: Ван-
друвати, -ую, -уєш, недок., діал. мандрувати. Приклади вживання: 
“Наші офіцерики до Румунії крешуть, нам (жовнірам) вандрувати 
з ними неохота” (Ю. Яновський, І, 1958, 253). У І. Франка в збір-
ці «Галицько-руських народних приповідок» знаходимо іменник 
вандрівка й із зменшувальним суфіксом вандрівочка: “Вандрівка ти 
пахне! Говорять з докором непосидючому чоловікові, якого тягне з 
дому геть, приміром, на далекі заробітки. Порівн. пісню: Надійшла 
весна всім людом красна, / Ой із стріх вода капле, / А коло мене мо-
лоденького, / вже вандрівочка пахне” [1, с. 200]. 

І хоч у сучасній українській мові дієслово вандрувати було 
витіснене дієсловом мандрувати, однак у прізвищах воно збере-
глося й під час етимологічного аналізу з’ясовуємо, що прізвище 
Вандрик утворене від однойменного прізвиська, що надавалося лю-
дині, яка любила мандрувати, можливо, здійснювала далекі подо-
рожі чи паломництва. Цікавим є й той факт, що в німецькій мові 
поширене прізвище Wander: за припущенням, воно походить від 
дієслова wạndern, що мало початкове значення “змінюватися”, а 
згодом – “ходити туди-сюди”. У словнику братів Грім подано по-
ходження цього дієслова від англосаксонського wandrian, що вже 
згодом набуло форми wanderen (mhd.) у середньоверхньонімецькій 
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мові, і wanton (ahd.), тобто wandeln у давньоверхньонімецькій [7]. 
В англійській мові дієслово wander має значення “блукати, подо-
рожувати” (також wander about, wander around) і теж лягло в основу 
однойменного прізвища Wander.

Отже, антропоніми, як бачимо, часто фіксують лінгвокраїноз-
навчу інформацію, відповідне прагматичне значення, розкривають 
специфіку концептуальної картини світу, що є неоднаковою для різ-
них етносів: містять фонові знання, що необхідно усвідомити для 
більш докладного вивчення мови й культури кожного конкретного 
етносу. Перспектива дослідження  полягає в необхідності здійснен-
ня когнітивного аналізу інших онімів в аспекті проблематики цієї 
розвідки. 
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Ляховин Е. Б. 

КОНЦЕПТЫ ДОМ / ДОРОГА / ПУТЬ / ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕМЕЦКОЙ, РУССКОЙ И УКРАИНСКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
АНТРОПОНИМОВ

Статья посвящена анализу функционирования концептов дом / 
дорога / путь / путешествие в немецкой, русской и украинской 
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лингвокультурах сквозь призму антропонимов. В статье изучено 
универсальные и национально-специфические компоненты этих 
концептов (Восточноукраинский лингвистический сборник. – 
Вып. 14, 2012, с. 83-90)

Ключевые слова: концепт, лингвокультура, антропоним.

Lyakhovyn О.

THE CONCEPTS HOME / ROAD / WAY / TRAVELLING IN 
UKRAINIAN, RUSSIAN AND GERMAN LINGUISTIC CUL-
TURES AS A FACTOR OF FORMING OF THE ANTHROPO-
NYMS

The article deals with analysis of the concepts home / way / trav-
elling in Ukrainian, Russian and German linguistic cultures through 
the prism of their anthroponyms. The author examined the universal 
and national components of these concepts (East-Ukrainian linguistic 
collection. – Ed. № 14, 2012, p. 83-90). 

Keywords: concept, linguistic culture, anthroponym.


