
Гаврилюк І. С. 

(м. Суми) 

Різний ступінь вияву ознаки у членах кількакомпонентної 

поетонімної опозиції (на матеріалі повісті М. Гоголя «Вій») 

 

Опозиція як категорія людського мислення існувала з давніх-давен, що 

можемо довести, звернувшись до міфологічних джерел. Наприклад, у «Поемі 

про створення світу», автором якої є народ, що колись населяв Месопотамію, є 

згадка про первозданні стихії і животворящі начала: Апсу – прісна вода і 

чоловіче начало та Тіамат – море і жіноче начало. У древніх єгиптян землю 

втілювало чоловіче начало бог Геб, а небо – жіноче, богиня Нут. Список цих 

прикладів можна продовжувати до безкінечності, головне, що вони 

підтверджують, це те, що людина схильна мислити категоріями протилежного, 

протиставляючи біле й чорне, ніч і день, чоловіче й жіноче. Поетонімосфера 

художнього тексту як система, створена людською уявою, є ще одним 

підтвердженням цьому. Водночас не слід забувати, що між білим і чорним 

кольорами існує ще й сірий із безліччю відтінків, тобто між компонентами, 

наділеними крайнім ступенем вираження ознаки, є ще й ті, у яких ця ознака 

виражена посередньо. Так чи інакше, вони будуть знаходитися в опозиції до 

крайніх членів. Цьому легко знайти підтвердження в міфології, дослідивши 

сприйняття єгиптянами ликів Сонця: на сході Сонце репрезентує бог-скарабей 

Хепрі або дитина, опівдні це – бог Ра із сонячним диском над головою, а на 

заході – старець, що спирається на палицю або ж бог із головою барана – Атум. 

Подібних прикладів можна чимало знайти у повсякденному житті, проте нашим 

завданням є розглянути реалізацію такого типу зв’язку між компонентами 

поетонімосфери. Ідеальним матеріалом для такого дослідження ми вважаємо 

повість «Вій» Миколи Гоголя. 

Казково-містична історія ритора Хоми Брута й панночки-відьми, 

розказана Рудим Паньком у повісті «Вій», настільки яскрава й переконлива, що 

читач, зосередившись на ній, може не надати належної уваги передісторії, 

викладеній в експозиційній частині, у якій ідеться про безтурботне бурсацьке 



життя, де, між традиційними школярськими забавами,  треба  ще перейти три 

сходинки науки: від ритора до філософа, а далі – до богослова. Слід зазначити, 

що бурсою за часів М.Гоголя в Україні називали нижче духовне училище – 

початкову ланку в системі духовної освіти Російської імперії, створену 1808 

року,  навчальний заклад, який зобов’язані були закінчити діти священиків, 

щоб не втратити статус духовної особи, хоча в них навчалася і певна частина 

дітей осіб без сану. Очевидно, назва, за давньою звичкою, поширювалася на всі 

чоловічі духовні заклади, адже герої М. Гоголя були семінаристами.  

Здавалося б, навіщо акцентувати увагу на  типовому для України 

навчальному закладі, коли містична тема твору визначена його назвою? 

Антропоетоніми  повісті розкривають прихований підтекст, у якому 

виявляється ставлення М. Гоголя  до духовної освіти і, на нашу думку, 

характеризують українське суспільство першої половини ХІХ ст.. Цей підтекст 

значно розширює  ідейно-тематичне значення повісті, в основу якої покладено 

народний переказ. Як ми побачимо далі, антропоетоніми вибудовуються у три 

сходинки, що характеризуючи персонажів за ступенем «зіпсованості» 

духовною освітою. 

Частина персонажів твору М.Гоголя безіменна: ректор, сотник, 

панночка-відьма. Останній не личило б людське ім’я, адже вона надприродна 

істота, наділена здатністю на свій розсуд через відьомські замовляння впливати 

на людей. Владою над іншими також наділені сотник і ректор, тільки вплив їх 

виявляється значно сильнішим, адже Хома Брут виконує наказ ректора, 

усвідомлюючи, що це небезпечно, а сотниківні-відьмі він чинить опір. Не 

задумуючись, роблять, що велено, підлеглі сотника. Таке поєднання безіменних 

персонажів ми вважаємо не випадковим. Вони стоять вище над звичайними 

людьми, недоступні, тому загадкові, їм не можна суперечити, а тим більше 

протидіяти: чи є сенс протидіяти тому, що не має назви?  

Ще одну групу складають антропоетоніми Оверко, Свирид, Явтух 

Ковтун, Дорош, Микита,  Шептун і Шепчиха. Це типові для ХІХ століття 

імена українських селян, які, головним чином, не мають прихованого підтексту, 



а вказують на фольклорну основу (Явтух), мають оцінне значення 

(антропоетонім «козак Шептун» підкреслює негативні зміни, які відбулися в 

українській громаді після зруйнування Січі й утрати вольностей. Поєднання 

двох частин антропоетоніма: «козак» і «Шептун» – відбувається на основі 

контрасту, адже шептунами називали знахарів, які за допомогою замовлянь 

«зцілювали» хворого чи зуроченого. Найчастіше таким промислом займалися 

жінки, баби-шептухи. Антропоетонім «Шептун» має й інші негативні 

контексти, які підтверджують висловлену вище думку).  

На тлі інших виділяється  Дорош. «Дорофій, Дорош (Дорохтей) гр.; dхron 

– дар, дарунок і theos – Бог (буквально: дар Божий). Він, як і Оверко, Свирид, 

Явтух, підлеглий сотника, але не хоче задовольнятися цією роллю. Він щиро 

заздрить ученості бурсаків, вважає, що освіченість дозволить йому змінити 

життя на краще. Антропоетонім Дорош (дар Божий) повторюється 13 раз, 

варіанти виявлення у контексті твору, на нашу думку, підкреслюють його 

простоту, відкритість, а також наївність й  іронічне ставлення М. Гоголя до 

системи церковної освіти та до бурсаків, презентованих у творі 

антропоетонімами Тиберій Горобець, Хома Брут і Халява. 

Імена цих персонажів мають підкреслено оцінне значення. Несподіване 

поєднання українського й латинського онімів указують на певні алюзії, які 

уважний читач, а особливо освічений сучасник письменника, що засвоїв курс 

наук з обов’язковим вивченням латини й історії Римської імперії,  за задумом 

М. Гоголя, повинен для себе розкрити. Наймолодший бурсак – ритор Тиберій 

Горобець. Його статус ритора  не дає «права носити вуса, пити горілку й 

курити люльку», тобто, він ще не зіпсований існуючою системою освіти, що 

розрахована на кількох осіб, які дійсно стануть справжніми риторами, 

філософами чи богословами, а в решти викликає стійкий опір до здобуття 

знань. Антропоетонім Тиберій Горобець – алюзія на ім’я Тиберія Семпронія 

Гракха (161 – 133 рр. до н.е.), давньоримського політичного діяча, який 

намагався впровадити прогресивний закон, згідно з яким усі громадяни 

Римської імперії ставали землевласниками з обов’язком обробітку належної 



частки земель за умови сплати помірного оброку. Цей закон завдавав помітного 

удару аристократичному землеволодінню, тому не користувався підтримкою 

більшості в сенаті. Зрештою, був прийнятий завдяки наполегливості й рішучим 

діям Тиберія Гракха. Однак останній загинув від рук розгніваних сенаторів 

через непорозуміння, яке виникло з міським пролетаріатом, що не був 

зацікавленим у прийнятті такого закону. У світовій історії діяльність Тиберія 

Гракха трактується як  прогресивна, реформаторська.  

Звісно, серед українського студентства, яке в ХІХ столітті навчалося на 

прикладах чужої історії, а ще заучувало мертву латинську мову, поширювалися 

макаронізми (наприклад, зразки макаронічної мови у поемі «Енеїда» 

І.Котляревського як наслідування жартівливих бурсацьких мовних 

перекручувань). Антропоетонім Тиберій Горобець – один із таких макаронізмів, 

адже прізвище відомого сенатора сприймається носієм української мови як 

паронім назви птаха – грак. Явище паронімії використовує М.Гоголь, щоб 

розкрити прихований підтекст свого персонажа: горобець ніколи не досягне 

розмірів грака. Але наймолодший бурсак, ритор Тиберій Горобець, 

дотримуючись мудрих настанов батьків і вчителів та йдучи за своїми 

душевними поривами, переконаний, що бурса допоможе йому в майбутньому 

стати так само корисним громаді, як намагався бути відомий римський сенатор.  

М. Гоголь вважає, що перетворення Горобця на Гракха неможливе, тому 

наступну сходинку нижчого духовного училища презентує антропоетонім  

філософ Хома Брут, що так само, як попередній, являє собою макаронізм, 

перша частина якого вказує на рівень освіченості та впливу серед бурсацького 

соціуму. Ім’я Хома як конотативна одиниця має кілька значень: 1) простак, 

простолюдин, нікчемна людина; 2) нерозумна, обмежена людина; 3) людина, 

яку неможливо примусити повірити в що-небудь, упертий скептик (як 

скорочений варіант фразеологізму «Хома (Фома) невірний (невіруючий)», до 

складу якого входить ім’я апостола Фоми, котрий не повірив повідомленню про 

воскресіння Христа). М. Гоголь, на нашу думку, надає оніму Хома останнє 

значення, оскільки його персонаж, хоч і має після закінчення бурси стати 



богословом, удається до неканонічних заклять, щоб протистояти відьмі-

сотниківні, та й, зрештою, не проявляє своєю поведінкою особливої 

набожності.   Брут – алюзія на  римського діяча Марка Юнія Брута (85 – 42 рр. 

до н. е.), відомого передусім тим, що очолив змову проти Юлія Цезаря  й брав 

участь у його вбивстві. У класичній літературі ім'я Брута часто асоціюється з 

такими людськими вадами, як нерішучість, підступність і зрада. Отже, 

несміливі надії прислужитися громаді своєю освіченістю, які визначалися 

онімом  Горобець, зникають у старших класах бурси, коли можна «носити вуса, 

пити горілку й курити люльку». 

Зазначений антропоетонім використовується в 74 контекстах, більше, ніж 

будь-який інший, адже це головний герой повісті. Але повністю він наведений 

лише в дев’яти, пов’язаних з епізодами, у яких мова ведеться про бурсу або 

розповідається про товариство спудеїв. Прикметно, що філософом Хомою 

Брутом називає його і панночка, коли перед смертю просить сотника, щоб той 

запросив бурсака відправляти за нею панахиду. Оскільки панночка належить до 

істот, існування яких суперечить поглядам християнства, цей факт свідчить про 

те, що вихованець релігійного закладу далекий від істинної віри. Ще один раз 

антропоетонім використовується в подібному контексті як філософ Брут. Такі 

контексти виявлення імені персонажа підтверджує нашу версію про 

прихований підтекст – характеристику системи церковної освіти через підбір 

специфічних антропоетонімів.  

У дев’яти контекстах цей персонаж виявляється як філософ Хома та вісім 

раз як Хома. Але найчастіше, у решті випадків, Гоголь  називає героя 

філософом, що сучасною мовою звучало б як студент, учень або другокурсник. 

Контексти цієї назви підкреслюють риси персонажа («…філософ був 

зворушений…», «…філософа вразили слова…») і пов’язані з казково-

фантастичним, трагічним для персонажа розвитком подій, у яких персонаж 

перебуває поза бурсацьким оточенням. У цих контекстах автор виявляє 

співчуття до персонажа як до людини, що потрапила в скрутну ситуацію.  



Третій поетонім групи, богослов Халява, довершує ідейний задум 

письменника. Прикметно, що це вже не макаронізм. «Толковый словарь Даля» 

пояснює значення цього слова так: сапожное голенище […]; рот, пасть, зев, 

хайло; неряха, растрепа, неопрятный; вялый, сонный, ленивый, дрянной; 

непотребная женщина. 

Контекст, який використовує М.Гоголь до цього антропоетоніма, свідчить 

про те, що він походить із прямих значень слова, адже «богослов … мав 

надзвичайно дивний норов: усе, що не лежало, бува, біля нього, він обов’язково 

поцупить. В іншому випадку характер його був надзвичайно похмурим, і коли 

напивався він п’яним, то ховався в бур’яні, і семінарії вартувало великого труду 

його відшукати там». Халява небагатослівний, він не приймає самостійно 

рішень, а охоче пристає до запропонованого Хомою Брутом. Значення 

антропоетоніма  Халява асоціюється із широко відкритим ротом, який постійно 

потрібно заповнювати. 

Дослідивши значення антропоетонімів повісті, можемо схематично 

показати зв’язок між ними. По суті, за ступенем зіпсованістю церковною 

освітою можна зіставляти лише трьох персонажів – бурсаків, проте Дорош, як 

персонаж дотичний до проблеми, може бути компонентом опозиції наділеним 

нульовим ступенем вираження ознаки, а отже, може підлягати співставленню. 

 

 

 

богослов Халява  Хома Брут  Тиберій Горобець  Дорош 

 

Крайні члени опозиції – цілковиті протилежності, відмінні за кількома 

ознаками. Водночас чим ближче члени опозиції одне до одного, тим більше у 

них подібного, спільного. 

Говорячи про просту бінарну опозицію, ми розуміємо, що співставлення 

предметів чи явищ відбувається за певною однією ознакою (решта ознак 

можуть і найчастіше мають бути спільними), її наявністю чи відсутністю. У 

типі зв’язку компонентів поетонімосфери «Вія» співставлення теж відбувається 



за ознакою, проте йдеться не про її наявність чи відсутність, а про ступінь її 

вираження. М. Гоголь використовує можливості поетонімосфери для оцінки 

певного явища, а саме сучасної йому системи церковної освіти, що перетворює 

повість розважального характеру в своєрідний роздум над проблемами 

сучасності. 


