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КУЛЬТУРНІ СМИСЛИ                                     
КОГНІТИВНОЇ МАТРИЦІ КОНОТОНІМА

Реферат. У статті представлено когнітивну модель 
конотоніма як культурну матрицю. Зроблено спробу довести, 
що конотонім підлягає потужному впливові культури 
як когнітивного механізму, який забезпечує акумуляцію, 
переробку, трансляцію і продукування культурних смислів 
внаслідок накопичення в його матриці інформації про 
природу, людину і суспільство. Моделювання простежено у 
польовому форматі. Ядро матриці конотоніма становить 
концепт ‘культурний предмет знакового позначення’, а 
периферійні компоненти – різні аспекти його осмислення 
носієм мови. Відзначено, що інтелектуальним потребам 
особи має відповідати й рівень розвитку суспільства, який 
спонукає мовця підвищувати свою ерудованість, збагачуючи 
базу еталонних зразків.
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Сучасна когнітивна парадигма досліджень є досить ак-
тивною і має великі перспективи як міждисциплінарний на-
прям.  Вона супроводжується опрацюванням нових методик, 
категоріального апарату, що становить і результат попереднь-
ої історії вивчення процесів людського пізнання класичними 
науками, і принципово новий інструментарій, який дозволяє 
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дещо інакше подивитися на традиційні об’єкти. На сьогодні 
введено проблематику когнітивного в коло проблем методоло-
гічного аналізу (А. Конверський); визнано фундаментальність 
когнітивного виміру в сучасних дослідженнях природи нау-
кової раціональності та розкриття комунікативності сучасної 
науки (М. Попович); застосовано когнітивно-інструментальні 
прояви методологічної культури (В. Лук’янець, О. Кравченко, 
В. Озадовська); виокремлено методологічне, епістемологіч-
не та онтологічне у філософії науки (В. Чуйко), досліджено 
зв’язок методу і стилю мислення (С. Кримський). Різноманіт-
ні підходи до розуміння когнітивних моделей досліджуються 
у працях А. Кутлалієва та А. Попова, Г. Картера, А. Лебедє-
ва-Любимова, Р. Мокшанцева та ін. Як підкреслюють вчені, 
специфіка когнітивних досліджень полягає не у проголошенні 
‘‘якогось нового предмета дослідження, а в методологічній 
зміні самих евристичних установок’’ [9, с.  25]. 

Одним із найважливіших положень сучасної когнітив-
ної науки є ствердження провідної ролі культури у пізнанні 
людиною дійсності. У цьому аспекті культуру розуміють як 
регулятивний шар свідомості і поведінки. Регулятиви справж-
ньої культури передусім несуть у собі потужний моральний 
когнітивний заряд. 

У питаннях когнітивного оброблення та перероблення 
інформації онімна лексика – вагомий чинник [6, с. 37], бо саме 
імена органічно пов’язані з подіями, ситуаціями, з особами, а 
також з іншими концептами, які ‘‘входять в нашу пам’ять пе-
редусім через ім’я <...>, що слугує ніби клавішею, натискуючи 
на яку, ми розкриваємо одне з незліченних сховищ пам’яті’’ 
[6, с. 39]. Власні назви концентрують навколо себе всю інфор-
мацію, пов’язану із суб’єктом, стаючи основними одиницями 
систематизованої в оперативній пам’яті інформації, видобутої 
з тексту. Оніми використовуються ментальним лексиконом 
як компактне вмістилище значної інформації в малій формі і 
становлять зручну форму поєднання мовної та позамовної ін-
формації. У структурі власної назви така інформація представ-
лена мовною та енциклопедичною інформацією.  У  світовій 
і в національній культурі існує інформаційна панорама, в якій 
власні назви відіграють роль кодів до її прочитання, причо-
му аксіологічний аспект сприяє становленню та збереженню 
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ціннісної основи системи конотонімії. Не кожна власна назва 
може стати конотонімом. Конотонімізація починається за умо-
ви розвитку конотативного компонента, який починає перева-
жати над денотативним [8].

 Мета статті – з’ясувати регулятиви когнітивних форм 
культурних смислів власної назви − акумулятора інформа-
ції під впливом культури як фактор виникнення конотоніма. 
Завдання дослідження – довести, що конотонім підлягає по-
тужному впливові культури як когнітивного механізму, який 
забезпечує акумуляцію, переробку, трансляцію і продукуван-
ня культурних смислів внаслідок накопичення в його матриці 
(полі) інформації про природу, людину і суспільство.

О. Ю. Карпенко в рамках когнітивної ономастики про-
понує зважити на такі моменти: усвідомлення, по-перше, того 
факту, що у мозку людини слово спочатку виникає тільки для 
позначення одиничного, конкретного, поняття, явища, події, 
особи, тобто повторюючи механізм появи власної назви, і лише 
потім асоціюється з рештою подібних речей, накопичуючись та 
утворюючи концептосферу, а також, по-друге, того, що ця про-
цедура може відбуватись у зворотньому порядку, від бачення 
певної  властивості до асоціації  їх з одиничним об’єктом, дає 
один з перших ключів до розуміння процесу переходу власних 
назв у загальні. Надзвичайно цінним, на нашу думку, видаєть-
ся ще одне спостереження О. Ю. Карпенко, яке стає одним із 
положень когнітивної ономастики, – встановлення організа-
ційної ролі онімів у когнітивному обробленні та переробленні 
інформації. Це положення спирається на міркування про те, 
що ‘‘оніми виконують роль своєрідних заголовків для значних 
обсягів найрізноманітнішої інформації, тим самим сприяючи 
її збереженню та використанню’’ [6, с. 46]. Власні назви, скон-
денсовуючи в собі мовну та енциклопедичну інформацію, ста-
ють сигналом до її пригадування, ‘‘витягуванн’’ інформації із 
концептосфери, або концептуальної системи (впорядкованого 
поєднання концептів у свідомості людини). 

Спробуємо уявити появу нових онімних мовленнєвих 
образів в аспекті збагачення та зміщення значень архетипів 
різних культур і подати мовне явище вторинної номінації вла-
сних назв як певну культурну ситуацію, за якої аналізований 
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мовний факт проектується на безліч рівнів пізнання людиною 
світу, а нове онімне значення втілюється в яскравий світо-
глядний комплекс емоційно забарвлених естетичних уявлень. 
Передумовою перерозподілу інформації в структурі онімного 
значення є властивість понять переходити одне в інше, особли-
во тоді, коли вони опиняються поза часом і простором. Об’єкт, 
названий іменем, стає інформаційно вагомим у соціумі, а онім 
на його позначення виявляє за таких умов схильність вбирати 
в себе загальні та істотні ознаки концепту культури. Власна 
назва з референтним значенням – конотонім − збагачується 
новою інформацією, може її замінювати, стає її знаком, одно-
часно виявляючи логічну та емоційну оцінку об’єкта.

Вибудовуючи загальну когнітивну матрицю конотоніма, 
зважимо перш за все на те, що в основі їх формування лежить 
концептуальна структура матричного (у деяких дослідників − 
польового) формату, яка включає ядро і периферію. Ядро ма-
триці конотоніма становить концепт ‘‘культурний предмет зна-
кового позначення’’, а периферійні компоненти – різні аспекти 
його осмислення. Візьмемо до уваги тричастинну модель ког-
нітивної матриці твірного слова, яку розробляють російські 
дослідники (О. С. Кубрякова, Н. Н. Болдирев, В. В. Алпатов 
та ін.). Вона складається із концептуального базису, ознаки 
та предикату. Концептуальним базисом конотоніма вважаємо 
образ  того самого ‘‘культурного предмета знакового позначен-
ня’’, тобто форму плану змісту конотоніма як онімної одини-
ці поза прямою референцією, організовану таким чином, що 
основним стає метафоричне (або символічне) значення, яке за 
нейтрального стилю висловлювання позначається загальною 
назвою. Це конотонімний концепт, що  становить одиницю се-
мантичної наповненості конотоніма [8, c. 59]. 

Ознакою є стереотипна риса, що викристалізувалася 
внаслідок повторюваних асоціативних зіставлень цього пред-
мета і об’єкта називання, а предикат буде встановлюватися 
залежно від ситуації називання. Таку структуру дослідники 
відносять до мегаматриці.

Розглянемо детальніше це твердження на прикладі дії 
матриці депоетонімного конотоніма Квазімодо, що будучи 
поетонімом, називав персонажа роману В. Гюґо «Собор Па-
ризької Богоматері», дзвонаря і ключаря при храмі. Концеп-
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туальний базис – образ відомого літературного персонажа із 
французького роману; ознака – ‘‘негарна горбата людина’’. За-
значені компоненти когнітивного аналізу конотоніма просте-
жуються, наприклад, у такому тексті: «І чим він так мене при-
вабив? Я ж не люблю красунчиків… Мені б швидше підійшов 
Квазімодо. Це як риба “з душком” – огидно і смачно…» (Роздо-
будько І. Пастка для жар-птиці). Антонімічне протиставлення 
‘‘красунчик’’ / ‘‘Квазімодо’’ й дистантне ‘‘огидно’’ подає нове 
референтне співзначення відомої власної назви. При цьому 
відбувається змішування мовного вираження базису та ознаки 
внаслідок дії механізму метафоризації. Зв’язок із твірним сло-
вом – іменем літературного персонажа підкреслено збережен-
ням великої букви. В іншому тексті такий зв’язок послаблено: 
Клуб квазімодів існує в італійському селі Піобіччіо вже більше 
як сто років. У 1879 році правління общини встановило, що 
128 мешканців села не можуть одружитися, оскільки вони не-
гарні. Зневірені утворили клуб. На сьогодні у ньому налічуєть-
ся понад 300 чоловік. Є тут і жінки. За неписаними прави-
лами чоловік – член клубу може одружитись лише з жінкою 
– членом клубу (стаття «Квазімодо, об’єднуйтесь!», «Урядовий 
кур’єр», 13.05.2000). У наведених текстах предикатом є коно-
тема ‘некрасива людина’. Інший випадок вжитку конотоніма 
Квазімодо виявляє предикат ‘горбань’: Колись у парках від-
починку  були «Кімнати сміху». Там стояли криві дзеркала. 
Одне робило з людини коротконогого пузана, друге витягува-
ло її в жердину, третє перетворювало в такого горбаня, що 
куди тому Квазімодо («Українське слово», 21-27.07.2004). Із 
усталеним предикатом можуть відбуватися певні модифікації, 
уточнення. Наприклад, Квазімодо названо некрасиву через 
літній вік людину, яка асоціює себе із апологетом давніх тра-
дицій: Старий дурний, немолодий  Квазімодо, оберігаю дзвони 
і ключі (Лубківський Р. Квазімодо).

Завдяки ролі Квазімодо у паризькій постановці мюзи-
клу Notre Dame de Paris режисера Коччанте-Пламондона про-
славився французький актор П’єр Гаран. Його прізвисько за 
виконаною роллю – Квазімодо − унаслідок метонімічного пе-
ренесення набуло протилежного значення – ‘красень, симпа-
тяга’: П’єр Гаран, відомий більше як співак Гару або – в народі 
Квазімодо довів до шалу українських фанаток. Симпатяга 



Восточноукраинский лингвистический сборник8

Квазімодо-Гару підкорив серця киян (tabloid.pravda.com.ua). У 
цьому випадку предикатом стала енантіоконотема: сприйнят-
тя імені починається із певного очікування чи установки, яка 
виникає завдяки активації мотиваційних процесів попереднь-
ого зміщення онімної семантики, обумовленої минулим досві-
дом, але у процесі перевірки і підтвердження інформація, яка 
йде до суб’єкта, спростовується: Квазімодо-Гару підкорив сер-
ця киян, бо – симпатяга. Наявне інше протиставлення: ‘‘Ква-
зімодо’’ й  ‘‘симпатяга’’.  

 Однією із цілей функціонування власних назв як кодів 
інформації стає утримання в конотонімному концепті систем-
ності попереднього інформаційного фонду і вироблення но-
вих свідомісних знаків. Ці коди утворюють у свідомості кож-
ного етносу свої базові домінанти – внутрішні менталітетні 
етнопсихологічні системи, що впливають на специфіку вира-
ження факту. ‘‘Дослідження щодо зіставлення концептуаль-
них сфер показали, що існують фрагменти картин світу, які 
були особливо корисними в аналізі різних культур: вони вия-
вились лексично втіленими у всіх мовах світу. Концептуаль-
ні універсалії культури можуть бути виявленими лише шля-
хом концептуального аналізу, що спирається на дані багатьох 
мов світу’’ [5, с. 76]. Так, залишки дохристиянських вірувань 
простежуються сьогодні у нових референтних співзначеннях 
конотоніма Дунай. Пригаслі значення цього конотоніма сяга-
ють коренями у минуле. По-перше, Дунай − міфічний образ 
головної річки; розлив, повінь, великий потік. «Море, озеро, 
річка, джерело, колодязь, криничка тощо звалися в давнину 
‘‘дунаєм”» [2]. Підтверджує це і В. В. Жайворонок: «Дунай не 
лише уособлення річки, але й моря: ‘‘Як піду я до Дунаю, Гук-
ну-крикну не помалу, − озветься моя доля По тім боці синього 
моря”, а також криниці: ‘‘Було мене утопити, де Дунай-кри-
ниця”» [4]. У Б. Грінченка це «розлив води, взагалі велике на-
копичення води. ‘‘Ой за горами вода дунаями, ой там коза-
ченько коня напуває. Понад дунаями вода стоянами, ой там 
козаченько коня напуває. Течуть річеньки, течуть бистренькі 
із тихого Дунаєньку. Текла вода з Дунаєчка, а другая з моря» 
(3, І, с. 456). Це значення спричинило появу назви міфічної 
водяної істоти, діви, подібної русалкам, − дунавки (за В. Вой-
товичем). Друге давнє значення − міфічний образ богатиря у 
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билинах. Значення збереглося у російському фразеологізмі 
Дунаем смотреть – (застар.) ‘про похмурий, суворий погляд’, 
де Дунай – ‘‘символ билинного персонажа в народній поезії, 
який характеризує сильну і жорстоку людину’’ [5, с. 12]. Ще 
одна конотема гідроніма Дунай теж пов’язана із давнім сприй-
манням світу, в якому річка була кордоном, – ‘рубіж, межа’. У 
сучасній мові конотонім Дунай так само позначає річку, швид-
ку воду, але вже лише із легким ореолом прадавньої міфічної 
сили. Отже, на прикладі конотонімії ще раз переконуємося, що 
‘‘саме міф  − ілюзорна і безглузда з погляду зовнішнього спо-
стерігача  конструкція – створює систему тих базових орієн-
тирів, які дозволяють представнику тієї чи іншої культурної 
спільності твердо знати, яким факторам навколишнього пред-
метного світу варто віддавати перевагу’’ [10, с. 193].

В українській мові простежується народна традиція 
уникати прямого називання нечистої сили. Для позначення 
заборонених понять використовувались особові імена, напри-
клад, Антипко (варіанти вживання: антипко, ‘‘антипко”) та 
Гнат (варіанти: Гнат безп’ятий, Гнат-безп’ятко). Конотонім 
Антипко часто називає просто будь-яку нечисту силу: А люди 
плакали, мов на похоронах, і зичили Оросові, який зачинився в 
будинку, аби його ‘‘шляк упік”, ‘‘перуни потяли” і щоб у його 
господі завівся ‘‘антипко” (Шейко-Медведєва Н. Альфонс). У 
Б. Грінченка антипко – чорт, якому дверима відбито п’ятки, від 
чого він кульгає: Антипко (хованець) викльовується з курячого 
зноска (Грінченко, І, с. 8). Якого антипка кричиш? (там само). 
В усному мовленні це ім’я використовується також як лайливе 
слово. Ну, ну, ти, антипку! Цур тобі та дзусь! (І. Франко; Цит. 
за: Жайворонок В. Знаки української етнокультури). Виник-
нення цього конотоніма Л. О. Белей пояснює так: ‘‘Христи-
янізація українського ономастикону стала настільки глибокою 
і системною, що навіть для чорта українці утворили назву ан-
типко від імені одіозної євангельської особи – Ірода Антипи’’ 
[1, с. 61]. Уже на щабелі міфології свідомість людини успішно 
продукує складні й різноманітні смислові конструкти. В її сві-
домості панувала потреба вціліти у тому чужому світі. Форму-
вався імператив підкорення чомусь трансцендентному. 
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 Когнітивна база носія будь-якої мови має стереотипне 
ядро знань про Всесвіт, ядро культурного простору, яке скла-
дається з глобальних, національних і локальних елементів. 
Тому абсолютно логічним є те, що конотоніми – це ономастич-
на універсалія, характерна для багатьох мов.

Спільна інтерлінгвальна конотонімія української коно-
тонімії становить собою сукупність конотонімів для позначен-
ня трьох секторів: Всесвіту, Людини, Людини і Всесвіту, які 
базуються на матеріалі світової культури – спільного єдиного 
тексту. Так, спільними для багатьох мов є деміфонімні коно-
тоніми, конотоніми сакрального світу, оскільки вони містять 
знання про Всесвіт і зберігають відомості про загальнолюдські 
цінності (античні Зевс, Олімп, Лета, Атлант, Афродіта, Афі-
ни, Ойкумена; християнські Адам, Єва, Іуда, Пілат). Цей тип 
конотонімів належить до культурного патерну. Але сприйман-
ня деяких образів має відмінності у різних культурах. Напри-
клад, трохи інакше переосмислено не тільки конотоніми Адам, 
Дон Кіхот. Так, лише у польській мові, як зазначає А. Кравчук, 
Іуда має співзначення ‘спокутувач’, і тільки в українській мові 
конотонім Пілат розвинув значення ‘наляканий’. Аналізуючи 
польську фразеологію з онімними компонентами, А. Кравчук 
також подає приклади, подібні до наведених вище у складі 
російської та української конотонімії: od Adama żachynach (‘з 
давніх часів’), stary Adam (‘ветхий Адам’), sodoma i gomora 
(‘шум, галас’), sud Solomónowy (‘мудрий суд’), do Abraama na 
piwo (український фразеологічний відповідник − піти до Ав-
раама кіз пасти), żbrodni kainówa (‘братовбивство’, ‘каїнове 
діло’, ‘зрада’, ‘вбивство’, ‘жорстокі вчинки’), slużych Mamońie 
(‘багатствo’), mury jerychońskie, truba jerychonska (‘крикун, 
пліткар’), що є спільними для багатьох мов [8, с. 5]. 

У білоруській мові є фразеологізми одправіцца до Аб-
рама на піва і трапіць до Абрама на піва – ‘померти’. В. Б. Ка-
чановська пояснює появу їх значення поєднанням двох імен 
− імені біблійського персонажа Авраама та поширеного у ми-
нулому столітті серед єврейського населення Польщі і Білорусії 
імені Абрама. Спочатку утворилося, на її думку, сполучення 
адправіцца да Абрама, трапіць да Абрама, тобто ‘потрапити 
на той світ до Абрама; туди, де перебуває Абрам’.  А на піва – 
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жартівливий додаток, який каламбурно накладає на біблійне 
сполучення інше, розмовне, значення поширеного імені єврея 
− господаря шинку [11, с. 284]. Перехресно поєдналися два 
конотоніми і дві культури – профанна і сакральна.

Таким чином, конотонімія становить сукупність кон-
цептуальних уявлень носіїв мови про пізнавану дійсність, 
оформлену як комплекс бази загальних та індивідуальних 
ментально-конотонімних стереотипів, виражених певними 
структурно-словотворчими та семантичними моделями, які 
перетинаються в семантичному просторі власної назви. В 
основі моделей, які характеризують конотонімний концепт як 
‘‘матрицю збірки’’, що об’єднує в єдиному акті усі когнітив-
ні здібності людини, лежать передусім ієрархічно вибудувані 
смислові зони. До ядра когнітивної матриці конотоніма нале-
жать домінанти світової та національної конотонімії, якими 
виступає життєво-актуальний образ, організований відповід-
но до ієрархії людських цінностей, уявлень про любов, добро 
і зло, красиве і потворне, справедливість, мужність, істину 
тощо. В основі цього образу лежать антропоцентричні архе-
типи, сформовані людською свідомістю з найдавніших часів, 
загальні відомості про прецедентні імена, ситуації, стереоти-
пи. Ядро когнітивної матриці конотоніма становить регулятив 
справжньої культури. Смислоутворювальні компоненти ма-
ють різні джерела: природнє довкілля, вітальні потреби, речо-
вий світ, соціальне оточення. Образ світу будується на основі 
ціннісної системи смислів.

Зонами дальньої периферії стають особистісні знання 
людини, що вбирають її попередній досвід, ерудицію, почут-
тя, емоції. Ступінь відомості імен, що слугують основою для 
створення конотонімів, є різним і залежить від освіченості, 
ерудованості, стереотипів мислення, соціального поширення 
імені.

Вагомими в зміні значення конотонімів виявлено різні 
прагматичні фактори: переоцінка цінностей, історичні події, 
світогляд носія мови тощо. Потяг до інтелектуального розвит-
ку вимагає від носія мови пошуку засобів точного, конкретного 
й образного іменування ознак певного явища, події, ситуації, 
особи. Інтелектуальним потребам особи має відповідати й рі-
вень розвитку суспільства, який спонукає мовця підвищувати 
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свою ерудованість, збагачуючи базу еталонних зразків. На су-
часному етапі розвитку української мови молодіжний жаргон 
і конотонімікон як окрема його частина фіксує потребу шко-
лярства і студентства в оцінних висловлюваннях щодо свого 
ставлення до суспільства. Склад молодіжного конотонімікону 
– знак духовного стану покоління. 

Українська конотоніміка потребує подальшого розвит-
ку, зокрема, в контексті специфіки семантико-когнітивного 
підходу до аналізу смислів  онімної семантики. Актуальним 
залишається дослідження публіцистичних, розмовних (а та-
кож конотонімів молодіжного сленгу), депоетонімних коно-
тонімів, конотонімів конфесійного стилю та ін.
ЛІТЕРАТУРА

1. Белей Л. Українські імена колись і тепер / Л. Белей. − К.: Темпора, 
2010. − 128 с.

2. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – К.: Либідь, 2002. 
– 664 с.

3. Грінченко Б. Д. Словарь української мови. [Репринтне видання] / 
Б. Д. Грінченко. – К.: “Лексикон”, 1996. – Т.І-ІV.

4. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-
довідник / В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

5. Икономиди И. Я. Фразеологические единицы, пословицы и поговорки 
с национально-специфичным компонентом значеним в русском и 

 Г. П. Лукаш

новогреческом языках. Опыт словаря / Под ред.. Л. А. Исаевой. / 
И. Я. Икономди. – Краснодар : Кубанский гос.ун-т, 2005, − 72 с.

6. Карасик В. И., Слышкин Т. Г. Лингвокультурологический концепт 
как единица исследования / В. И. Карасик, Т. Г. Слышкин // Методо-

    логические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж, 2001. 
– С. 73-77.

7. Карпенко О. Ю. Проблематика когнітивної ономастики. Моногра- 
фія / О. Ю.Карпенко. – Одеса: Астропринт, 2006. – 328 с.

8. Кравчук А. М. Польська фразеологія з ономастичним компонентом: 
автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук за 
спец. 10.02.03 − слов’янські мови / А. М. Кравчук. – К., 1999. – 20 с. 

9. Лукаш Г. П. Актуальні питання української конотоніміки : 
[монографія] / Лукаш Г. П. – Донецьк: ТОВ «Видавничо-поліграфічне 
підприємство «ПРОМІНЬ», 2011. – 438 с.

10. Режабек Е. Я., Филатова А. А. Когнитивная культурология: Учебное 
пособие / Е. Я. Режабек, А. А. Филатова. – СПб.: Алетейя, 2010. – 
316 с.



Вып. 15, 2014 г. 13

Культурні смисли когнітивної матриці конотоніма

11. Качаноўская В. Б. Фразеалагізмы біблейскага паходження 
з анамастычным кампанентам / В. Б. Качаноўская // ІІІ 
Международная конференция «Актуальные вопросы славянской 
ономастики. Славянская ономастика в ареальном, этимологическом 
и хронологическом аспектах» 6-7 октября 2006 года» : 6-7 
октября 2006 г. : [материалы] / Отв. ред. Р. М. Козлова. – Гомель: 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – С. 282-287.

Лукаш Г. П.

КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ  КОГНИТИВНОЙ МАТРИЦЫ 
КОННОТОНИМА

В статье представлено когнитивную модель коннотонима 
как культурную матрицу. Предпринята попытка доказать, что 
коннотоним подвергается мощному влиянию культуры как 
когнитивного механизма, который обеспечивает аккумуляцию, 
переработку, трансляцию и продуцирование культурных смыслов 
в результате накопления в его матрице информации о природе, 
человеке и обществе (Восточноукраинский лингвистический 
сборник, вып. № 15, 2014, с. 3-13).

Ключевые слова: когнитивная матрица, когнитивная 
ономастика, коннотоним, коннотонимизация, концепт, 
культурные смыслы, семантико-когнитивный анализ онимной 
семантики. 

Lukash G. P.

CULTURAL MEANINGS OF THE COGNITIVE MATRIX OF 
THE CONNOTONYM

The article presents the cognitive model of the connotonym as a 
cultural matrix. There is an attempt to prove that the connotonym is 
subjected to a powerful influence of culture as a cognitive mecha-
nism, which provides accumulation, processing, transmission and 
reproduction of cultural meanings as a result of accumulation of in-
formation about nature, human being and society in its matrix (East-
Ukraininan linguistic collection, ed. № 15, 2014, p. 3-13).

Keywords: cognitive matrix, cognitive onomastics, connotonym, 
connotonymization, concept, cultural meanings, semantic and cogni-
tive analysis  semantics of the proper names.


