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Реферат. У статті йдеться про функціонування назв літер в 
українському та російському ономастичних просторах, створення 
відповідних ономастиконів, проаналізовано процес переходу назви 
літери як загальної назви у власну, що зреалізовується в номінаціях 
журналів, іменах і прізвищах людей тощо.
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Актуальний сьогодні в науці напрям прагмалінгвістичних до-
сліджень поширюється й на ономастику. Вивчаються функції онімів 
у комунікативному просторі, їх призначення, вербалізовані смисли, 
досліджують й ономастикон різних лінгвокультур, зосереджуючи 
увагу на особливостях вияву прагматики онімів у різних лінгвокуль-
турах, на тенденціях їх поширення тощо.

Ономастикон як лінгвістичне явище в українській науці, як 
відомо, в різний час вивчали такі знані українські вчені, як В. Ка-
лінкін, Ю. Карпенко, В. Німчук, Є. Отін, Ю. Редько, І. Франко, 
П. Чучка та деякі інші. Номінації ж літер як об’єкт ономастики 
вперше почали розглядатися насамперед у працях російської до-
слідниці Т. Шмельової [9]  та українського науковця Т. Космеди 
[10] , зокрема Т. Космеда стверджує, що певні алфавітні знаки 
лексикалізувалися й семантизувалися, тобто набули ознак, що 
характерні для відповідних лексичних одиниць мови. На думку 
названої дослідниці, вони можуть виражати певне значення, від-
повідні прагматичні смисли. Лексикалізувашись, семантизував-
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шись і функціонуючи в мовленні, номінації літер набувають ста-
тусу власних назв, при цьому простежуються відповідні зміни, 
що своєрідно відображаються в значенні цих мовних одиниць 
[10, c. 124]. 

Поділяємо також і думку Т. Шмельової стосовно того, що 
“втягнення” алфавіту і його елементів в ономастикон – явище нове, 
яке виникло на основі актуалізації двох тенденцій: перша – це так 
званий “онімічний вибух”, про який мовознавці пишуть з початку 
90-х років ХХ ст. Йдеться про “вибухоподібне” збільшення кількос-
ті об’єктів, які для свого позначення вимагають відповідних власних 
назв, що й зумовлює збільшення обсягів ономастикону кожної окре-
мої мови загалом і розширення діапазону ономастичної техніки, чи 
мовних засобів виробництва онімів зокрема. Іншу тенденцію можна 
окреслити, як підвищення культурної значущості алфавіту, характер 
якої визначається в дискусіях про дореформовий правопис, розви-
ток кирилиці та латиниці зокрема, тобто простежуємо загострення 
уваги до “долі” окремих букв. Виникла ця тенденція під впливом 
факту переосмислення наслідків орфографічної реформи 1917 року, 
появи контрреформаторських настроїв й актуалізації знань щодо 
так званих “репресованих”, відмінених букв [9, c. 44].

Метою цієї наукової розвідки є аналіз факту входження назв лі-
тер в ономастичний простір української та російської лінгвокультур.

Термін ономастикон, як відомо, походить від відповідного 
грецького слова, що означає “мистецтво давати імена”; це сукуп-
ність онімів певної мови, форма існування мови, що репрезентуєть-
ся в різних функціональних стилях, різних сферах уживання мови, 
лінгвокреативній діяльності мовної особистості, тексті, дискурсі, 
на певній території, в певний історичний період розвитку мови. 
Одиницею ономастикону є, як відомо, онім – кожна власна назва 
(слово, словосполучення, речення), що слугує для виокремлення 
названого об’єкта серед інших, його індивідуалізації та ідентифі-
кації. Онімічне значення виражає відношення деякого конкретно-
го предмета, об’єкта до відповідного референта – людини, місця, 
тварини, астрономічного об’єкта та ін., а також відповідну прагма-
тичну інформацію про кожну окрему назву – стилістичну, оцінну, 
емотивну й естетичну, насамперед таку, що виражається в тексті 
(дискурсі) [17, c. 517]. 
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У сучасному мовознавстві найбільш поширеною є думка 
про те, що власні назви з’являються тоді, коли індивідуальне роз-
різнення набуває суспільної значущості. Традиційно власні назви 
утворюють певну систему різновидів, серед яких виокремлюють 
такі, як антропоніми, топоніми, космоніми, теоніми, міфоніми, 
зооніми, назви організацій, виробничих і громадських об’єднань 
(ця група власних назв позначається терміном ергонімія й містить 
величезну кількість найменувань – від партій, товариств, заводів, 
вузів до кінотеатрів, кооперативів, крамниць, фірм тощо). Назви 
відрізків часу, подій, як відомо, вивчає хрононімія, напр., Коліїв�
щина, Перша світова війна; назви окремих предметів окреслює 
хрематонімія, що включає власні назви матеріальних предметів – 
кораблів, алмазів тощо та назви витворів духовної культури – це 
передусім заголовки творів, назви музичних п’єс, творів живопи-
су, кінофільмів та ін.

Нагадаємо, що Є. Курилович називав власні назви “недо-
статніми структурами”, що існують поряд із “структурами по-
вними”, тобто, на його думку, це імена з обмеженим семантич-
ним змістом або такі, що мають обмежену сферу вживання. Крім 
того, їх використання зведено до мінімуму, оскільки, як відомо, 
на відміну від апелятивів, власні назви лише називають, а не 
означають [12].

М. Толстой зазначає, що власна назва асемантична [19], проте 
вчений зауважує, що вона все ж має відповідний зміст та містить 
відповідну інформацію, але ця інформація має не семантичну, а 
прагматичну природу. Такий підхід до розуміння природи значення 
власних назв підтримує сьогодні й Т. Космеда, яка зауважує, що саме 
власні назви можуть перетворюватись на символи, а в художньому 
тексті можуть своєрідно зреалізовувати свій прагматичний потенці-
ал. Потужний потенціал вони мають й у публіцистичному дискурсі, 
особливо коли набувають статусу прецедентних імен [11, c. 249].

Найяскравіший приклад залучення літер в ономастикон відо-
бражено насамперед у бібліонімах та гемеронімах, для яких це вида-
ється природним як метонімічний зв’язок з компонентами алфавіту 
[9, c. 47]. 

Велика кількість власних назв, що належать до групи геме-
ронімів, наочно ілюструють відсутність нездоланного розриву між 



Вып. 14, 2012 г.

Номінації літер – джерело поповнення ономастиконів

власними й загальними назвами. У процесі творення цих назв ак-
туалізуються всі частини мови [3, c. 29], зокрема кирилична літера 
ЯТЬ набула статусу власної назви у функції назви “мотивуючо-
демотивуючої” газети «Ять». Засновники цієї газети пояснюють 
вибір саме цієї назви так: «Ять» – це наша відповідь на такі по-
пулярні інтернет-меми, як “ы”, “гы”, “трололо”, вони містять за-
ряд молодіжного позитиву і всю широту загадкової слов’янської 
душі. Кажуть, що це назва занадто старослов’янська і містить 
прихований зміст. «Ять» – назва літери кирилиці й глаголиці, яку 
за граматикою до 1917 р. вживали для розрізнення іменників та 
інших, схожих за написанням слів. Так само й сучасна молодіжна 
культура прагне відрізнятися від інших. Автори стверджують, що 
кожен із них хоче бути індивідуальністю, із власним стилем, упо-
добанням та характером. Наша газета для тих, хто не зливається з 
сірим та буденним оточенням. Крім того, виник і новий термін для 
позначення представників молоді, що є не зіпсованою, а індивіду-
алізованою і такою, що прагне чогось досягнути в житті – «Ять-
культура» [14].

Цю ж літеру використали й для назви першого російськомов-
ного літературного журналу в Білорусі, присвяченого сучасній літе-
ратурі «БЛ. Ять». На даний момент журнал існує у вигляді інтернет-
видання та публікує поезію, прозу, критичні статті (есе), драматур-
гію (кіносценарії). Політика журналу максимально демократична й 
не ставить жодних обмежень у виборі засобів, за допомогою яких 
автор воліє втілювати свій художній задум. Журнал «БЛ. Ять» – це 
платформа для молодих, талановитих і незалежних літераторів, а 
також провідник сучасної літератури в Білорусі. У журналі разом 
із творами молодих авторів публікуються ексклюзивні матеріали 
(художні тексти, інтерв’ю) провідних письменників, зокрема поетів 
наших днів [7].

Літера українського алфавіту Ї також зацікавила молодь. Саме 
цю графему використали для назви громадської організації, навко-
ло якої гуртуються молоді українські вчені, літератори, перекладачі 
та громадські діячі. Понад те, «Ї» – це ще й інтердисциплінарний 
форум, де кожен може висловити свою думку про сучасне та май-
бутнє України, проблеми нашої культури та науки. Цією літерою 
також названо український незалежний культурологічний часопис. 
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Але чому, власне, обрали «Ї»? По-перше, конкретність та точність 
(аж дві крапки над “і”!) – основний принцип роботи організації. 
По-друге, патріотизм «Ї» – це гордість саме українського алфавіту 
й ніякого більше. І по-третє, оригінальність – “щоб ніхто не здо-
гадався...” [15].

Літера Є стала назвою журналу, що інформує своїх читачів про 
розвиток у галузі будівництва, архітектури, мистецтва та інтер’єру. 
Мета і завдання журналу – познайомити читача з новинками у на-
званій галузі. Проте найголовніше – репрезентувати всю необхідну 
інформацію. Журнал «Є» – це історія як великих, так і малих фірм, 
підприємств та організацій [8].

Наведемо ще декілька прикладів гемеронімів: «ЯТЬ» – росій-
ський діловий журнал та міська газета в Коломні; «Православные 
вести. Ижица» – православна газета (Росія); «Ижица» – щотижнева 
суспільно-політична газета Луганщини.

Крім того, простежуємо практику використання назв літер у 
найменуванні книг. «Сила м’якого знака» – це “підручник” для всьо-
го суспільства. «З одного боку, «Сила м’якого знака» випереджає 
час, – наголошує Л. Івшина, – з іншого – вона дуже вчасна на фоні 
значних політичних процесів, що відбуваються на пострадянському 
просторі. Вони підштовхують українців до пошуку опори саме в на-
шій історії. Її могутність дає нам абсолютно інший вимір, в якому 
ми не лише конкурентоздатні, але й дуже цікаві – й для Росії, й для 
Європи, й для самих себе. Жити в історії – ознака здоров’я кожної 
нації. А для українців наша історія – щеплення гідністю, що вимага-
тиме адекватної поведінки в повсякденному житті».Так звана сила 
м’якого знака полягає у здатності розмежовувати історію: Росія та 
Русь. “Русский” (рос.) належить Росії, а “руський” належить Київ-
ській Русі [18, c. 3–5]. 

Актуалізація використання старих номінацій літер для моде-
лювання нових власних імен простежується й у назві історико-фі-
лологічних есе «Аз і Я» О. Сулейманова (1975 р.) та «Іжиця-файли» 
Ігоря Чубахи. 

Ергонімія теж не обійшлася без алфавітних знаків: горілчана 
артіль «Ять», продукт якої належить до середньоцінового сегмен-
ту й репрезентований чотирма позиціями («Ять класична», «Ять 
кедрова», «Ять на березовому соці» «Ять м’яка»), має свою пере-
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дісторію: створено “легенду бренду”. В основу цієї легенди лягла 
історія культури й писемності царської Росії, а саме – XVIII сто-
ліття, коли імператор Микола Перший відмовився скасувати букву 
«ять», аргументуючи свій учинок тим, що “це знак розпізнавання 
грамотних панів від неграмотних”, зокрема буква «ять» як роз-
пізнавальний знак російської інтелігенції проіснувала ще півтора 
століття, аж до реформи орфографії 1917 році, тому «ять» позиці-
онує як продукт для “грамотних панів”, що знаються на справжній 
російській горілці [2]. Крім того, існують ще такі назви горілчаних 
виробів, як «М’який знак» та «Іжиця», що також мають свою гра-
фічну концепцію. Чому саме Іжиця? Адже це остання й рідкісна 
буква слов’янського алфавіту, що використовувалася в особливих 
випадках так само, як наша горілка, що призначена для особливих 
моментів. 

Як бачимо, назви старих літер, що вийшли з ужитку, виража-
ють позитивну оцінку, містять особливу експресію. Саме тому їх так 
часто використовують у мовленні з рекламною метою.

Зауважимо також, що літера Ь (“м’який знак”) стала також 
назвою фабрики меблів у місті Перм та Сеського ЦБК (туалет-
ний папір, серветки «М’який знак»). Властивість м’якого знака 
пом’якшувати приголосні, як бачимо, переноситься і на якість про-
дукції, асоціюється із м’якістю.

Назви літер, увійшовши в ономастичний простір, традиційно 
слугують для утворення й антропонімів. Йдеться про прізвища, пріз-
виська та псевдоніми. Нагадаємо: мовознавці, що вивчають побут і 
культуру слов’ян-язичників, стверджують, що старослов’янське жі-
ноче ім’я Аксінья, поширене в російській мові і, відповідно, в росій-
ській лінгвокультурі, власне походить від кириличної літери Аз. На 
їхню думку, ця літера має ще одну назву – АК�СІ. 

Почнемо спочатку, з Азів, тим паче, що перша буква так і 
називається – АЗ. Інша її назва АК�СІ. Звук вимовляється як під-
несене [а]. Згадаємо: АКСІальний (лат.) – означає осьовий. Вісь – 
це суть чого-небудь, те основне, навколо чого щось відбувається 
[1, c. 190]. АКСІома (грецьк.) – щось основоположне, таке, що при-
ймається без доведення. Отже, АЗ (АКСІ) символізує щось основне, 
ґрунтовне, первинне (часом краще), осьове, головне, ази, початки. 
Якщо проаналізувати особливості графіки цієї букви, то виявимо, 
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що енергоінформаційний потік (ЕІ) піднімається з матеріального 
рівня, робить виток між Духом та Душею (Свідомістю) і знову опус-
кається на букву Твердо. Це означає, що АЗ показує, як відбувається 
одушевлення, одухотворення матерії [4].

Знайомство тільки з однією буквою дає змогу зробити висно-
вок стосовно імені АКСІнья. Буква АКСІ, розмістившись у лівій час-
тині слова, вказує на те, що дівчина з таким іменем, як “інструмент 
для вирішення життєво важливих питань”, не повинна метушитися, 
спираючись на основні закони нашого буття. Аналіз прагматики на-
званого жіночого імені, в основі якого відповідна назва літери, дає 
змогу розшифрувати сутність її життя, що записана в правій час-
тині, порівн.: Н (свідомість), Ь (духовний паросток), Я (біологічна 
сила). Отже, АКСІнья значить, що свідомість через ази, основи (го-
ловне) так перетворює свою біологічну силу, що вона дає духовний 
паросток. Тому завдання Аксіньї полягає в тому, щоб свідомо проро-
щувати зерна духу для свого біологічного Я, для його благополуччя 
(зокрема, для здоров’я) [4].

Прізвище, як відомо, вид антропоніма, обов’язкове власне 
йменування людини, яким, окрім неї, в офіційних сферах називають 
кожного з членів родини. Вже з 16 ст. у пам’ятках української мови 
фіксується термін “прізвище”, однак зміст його в той час був дещо 
ширший. Його вживали як у значенні “прізвище”, так і в значенні 
“прізвисько”. Прізвище в Україні, за чинним законодавством, пере-
дається від чоловіка дружині (деколи навпаки), від батьків – дітям 
[20, c. 494].

Щодо походження українських прізвищ, то вони переваж-
но утворювалися від власних імен, назв місця проживання чи по-
ходження, назв постійного заняття та через індивідуальні ознаки, 
характерні для тієї чи тієї людини. Могли бути також інші джерела 
творення особових назв [16, c. 34]. 

Видається, що такі українські прізвища, як Глаголич, Добри-
ця, Добрій, Єремієв, Живицький, Землинський, Твердик, Твердь, 
Уль, Черв’яченко [16] походять від назв літер глаголиці та кирилиці. 
Наведемо кілька прикладів назв літер, що, очевидно, послугували 
основою для утворення вищезазначених прізвищ. За словником В. 
Даля, глагол – слово, вираз, назва букви Г у слов’янській та руській 
азбуці [5, I, c. 867]; добро – все добре, майно, достаток, назва букви 
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Д, що є п’ятою в азбучному порядку [5, I, c. 1099–1100]; живете – 
назва букви Ж, що є сьомою у руській та церковній азбуці [5, I, 
c. 1344]; земля – назва восьмої приголосної букви в руській азбуці 
[5, I, c. 1369]; твердо – дев’ятнадцята буква в азбуці [5, IV, c. 734]; 
черв – черв’як, двадцять сьома приголосна в церковній азбуці та 
двадцять четверта – в руській [5, I, c. 1307]. Очевидно, є необхід-
ність здійснити поглиблений етимологічний аналіз, щоб упевнитися 
в тому, що саме назви літер алфавіту є твірними для назв прізвищ чи 
все-таки мотивуючими й літер, і прізвищ є абстрактні імена.

Назви літер кирилиці та глаголиці з’являються в художніх 
текстах: вони номінують літературних персонажів, при чому навіть 
не змінюють своєї форми. Б. Унбегаун називає такі прізвища дива-
куватими й визначає їхню спільну рису – незграбність, що й указує 
на їхню штучність. Таке явище зустрічаємо в А. Чехова – Іжиця та 
Ять та в О. Островського – Юсов [21, c. 195].

Серед псевдонімів можна також зустріти актуалізовані назви 
літер, що слугують для утворення прізвищ: Альфа, Зетт, Ігрек, Ікс. 
Як бачимо, ці літери, що перейшли з грецького алфавіту, репрезен-
тують такі смисли, як “загадковість”, “таємничість”, що й характер-
но для псевдонімів.

Псевдоніми, однозвучні з назвами літер, становлять в укра-
їнській, російській та інших слов’янських мовах помітну й кіль-
кісно значну групу. Аналізуючи словник псевдонімів російських 
письменників, учених та громадських діячів І. Масанова, доходимо 
висновку, що перше місце серед таких назв літер посідає Аз, яким 
скористались аж 36 відомих російських діячів науки й культури 
для своїх псевдонімів. У псевдонімах зустрічаємо ще такі назви лі-
тер, як Фіта, Юс Малий, Юс Великий, Глаголь, Слово, Рци, Ферть, 
Червь, Мислете та ін. [13], наприклад: псевдонім Аз – справжнє 
ім’я Василевський Іпполіт Федорович; псевдонім Аз – справжнє ім’я 
Галкін Олексій Олексійович; псевдонім Аз – справжнє ім’я Зелен�
ський Олександр Ісакович [13, I, c. 89]; псевдонім Іжиця – справ-
жнє ім’я Безобразов Павло Володимирович [13, I, c. 431]; псевдонім: 
Фіта – справжнє ім’я Булгаков Федір Ілліч [13, ІІI, c. 205]; псев-
донім Мислете – справжнє ім’я  Гребєнщіков Михайло Григорович 
[13, II, c. 205]; псевдонім Юс Большой – справжнє ім’я Беляєв Юрій 
Дмитрович [13, ІІI, c. 284].
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Оригінальним видається також поєднання декількох літер 
для утворення одного псевдоніма, порівн.: псевдонім Фітабуки – 
справжнє ім’я Краєвський Андрій Олександрович [13, IІІ, c. 205]; 
псевдонім Іже Глаголь – справжнє ім’я Герсон Ігнатій Максимо�
вич; [13, I, c. 430], псевдонім Аз і Слово – справжнє ім’я Фронш�
тейн Андрій Захарович [13, I, c. 89]; псевдонім Аз, Рци, Слово – 
справжнє ім’я Арсеньєв Олександр Васильович [13, I, c. 89]; псев-
донім Аз�Буки – справжнє ім’я Богданов Олександр Олексійович 
[13, I, c. 89]. 

Серед псевдонімів зустрічаються й такі, що утворені су-
фіксальним способом від назв літер, порівн.: псевдонім Іжицин 
(Б. Ф.) – справжнє ім’я Фьодоров Борис Михайлович [13, I, c. 431]; 
псевдонім Юсковський – справжнє ім’я Павловський Іван Данилович 
[13, IІІ, c. 284]; псевдонім Юсов С. – справжнє ім’я Зубарєв Іннокен�
тій Дмитрович [13, IІІ, c. 284].

Нагадаємо, що в сучасному ономастиконі активно використо-
вують такі клички тварин, як Альфа чи Альф (переважно так назива-
ють собак). В Інтернет-мережі нещодавно з’явилася інформація про 
кобилу, кличка якої Іжиця (порода російської верхової). 

Проаналізувавши процес переходу назви літери як загальної 
назви у власну, що виражається в моделюванні бібліонімів, геме-
ронімів, ергонімів, антропонімів, зоонімів та ін. груп ономастичної 
лексики, висновковуємо, що найменування літер активно поповни-
ли ономастикон російської та української мов, систему знаків і сим-
волів лінгвокультур – як української, так і російської. Як бачимо, в 
мовній свідомості слов’ян закріпилося значення, пов’язане з про-
тобуквами, що вилучені з сучасних алфавітів. Ці мовні одиниці по-
требують опису з огляду репрезентації їхнього прагматичного зна-
чення.
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Соболь Л. И.  

НОМИНАЦИИ БУКВ – ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ  
УКРАИНСКОГО И РУССКОГО ОНОМАСТИКОНОВ

В статье идет речь о функционировании названий букв в 
украинском и русском ономастических пространствах, создании 
соответственных ономастиконов, проанализировано процесс пе-
рехода названия литеры как общего названия в собственное, что 
реализуется в номинациях журналов, именах и фамилиях людей 
и т. д. (Восточноукраинский лингвистический сборник. – вып. 
14, 2012, с. 122-132)

Ключевые слова: название литеры, ономастикон, ономастиче�
ское пространство, собственное название.

Sobol L. 

LETTER NAMES AS UKRAINIAN AND RUSSIAN ONOMAS-
TICS ENRICHMENT SOURCE 

The article deals with the functions of letter names in Ukrain-
ian and Russian onomastic areas and the creation of the corre-
sponding onomastic areas. The process of letter names conversion 
from common names to proper ones has been analysed. The conver-
sion reflects on magazine and newspaper titles and proper names, in 
particular first and family names etc (East-Ukrainian linguistic col-
lection. – Ed. № 14, 2012, p. 122-132).

Key words: letter names,  onomastics, onomastic area, proper name.


