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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ОНОМАСТИКИ

При интерпретации роли онима в устной или 
письменной речи (не рассматривая его как аб-
страктную лингвистическую категорию со всеми 
характерными в этом случае признаками), когда 
он всякий раз по-разному проявляет особые свои 
качества, обусловленные свойствами этой речи, 
весьма трудно избежать субъективизма. В дан-
ном исследовании предпримем попытку доказать 
следующее положение: собственное имя (далее в 
тексте сокращение – СИ) – это компактный язы-
ковой знак глубинного содержания, не умещаю-
щийся в привычные понятийные рамки, реализу-
ющий концептуальную идею.

В современном лингвистическом простран-
стве достаточно много работ и в области когни-
тивной лингвистики (например, исследования 
А. Е. Кибрик, А. Д. Кошелева, О. Д. Вишняковой, 
Н. В. Черниковой и др.), и в области изучения 
онимов с позиций их лексических, грамматиче-
ских, коннотативных, функциональных и иных 
особенностей (работы Е. С. Отина, В. М. Калин-
кина, К. В. Першиной и многих других исследо-
вателей). При этом вызывает интерес проблема 
онима как особой единицы в социокультурном 
дискурсе, выполняющей свою особую задачу в 
познании картины мира. Эта работа – попытка 
ответить на некоторые вопросы, связанные с кре-
ативностью онимов.

В языке нет, пожалуй, более эгоцентричной 
единицы, чем собственное имя (только место-
имение “я” может быть сравнимо с онимом в 
плане абсолютной единичности и тождества с 
субъектом). Собственное имя, как и местоиме-
ние “я”, обозначает свой объект, только будучи 
соотнесённым с ним по условной договорён-
ности, связь между СИ и денотатом не является 
непосредственной, так как имя репрезентирует 
вербальную сущность со сложным дополнитель-
ным ассоциативным комплексом. Эти конвенци-
ональные отношения между СИ и денотатом и 
придают имени условный характер отражения 
объекта. На уровне языка собственное имя явля-
ется абстрактным вторичным названием. Такая 
закодированность свойственна не только ониму, 
она присутствует в других жизненных сферах, 
так как это – вполне естественный для  человече-
ской ментальности способ предметно-образного 
мышления. И в этом свойстве онима усматрива-
ется его символичность. Но в то же время оним 
находится и в реальной связи с денотатом, ина-
че он не смог бы обозначить, называть, т.е. оним 
вполне конкретен. Он даже информативен, в том 
смысле, что предстаёт как единственное номи-
нативное значение, денотативно закреплённое и 
реализуемое на уровне речи, а значит, имеющее 
ситуативный характер.

Такая дуалистичная специфика собственно-
го имени, создающаяся пересечением в его се-
мантической структуре кодовой, символической 
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Реферат. В статье поставлена пробле-
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составляющей и информативно-индексального 
компонента, и делают его весьма сложной кате-
горией. Ещё более усложняет понимание онима 
его дейктическая функция. Ведь оним в первую 
очередь указывает на объект, выделяя при этом 
его из видовой группы. Использование онима 
детерминировано социально, а значит, у говоря-
щего всегда есть возможность выбора того или 
иного способа номинации объекта, и, кроме того, 
что онимная номинация – самый индивидуали-
зирующий, конкретизирующий способ, он, как 
оказывается, и не всегда может быть заменим. И 
речь в данном случае не идёт о таких семантиче-
ски объёмных именах-символах, как А. Пушкин, 
Иван Грозный, Дмитрий Карамазов и т.д. Имена, 
не имеющие истории, не зафиксированные в со-
знании общества как креативные, один раз упо-
треблённые в узком контексте, уже приобретают 
некоторую метафоричность. Так, в повести В. То-
каревой «Центровка» был использован интерес-
ный приём  именования: героиня многие годы на 
расстоянии любила некоего Онисимова, как-то, 
увидев, как ей казалось, похожего на него челове-
ка, спросила: “Вы Онисимов?” – “Нет”. И далее в 
тексте этот персонаж именуется только Не Они-
симов. Сам Онисимов – герой лишь упоминае-
мый (вернее, вспоминаемый героиней), но какова 
сила связанности человека с именем, что все дру-
гие воспринимаются только через призму имен-
но этого онима. И если даже подобное  использо-
вание имени не связано с личностью известной, 
степень градуальности воздействия вряд ли будет 
большей: “Бизнесмен Вексельберг выискивает по 
миру картины безвестных российских художни-
ков. Что ж, стремление к прекрасному, конечно, 
возвышает. Но это не Третьяков и не Морозов” 
(АиФ). Эта частица дифференцирует все лица на 
две группы, неравные, несопоставимые, несо-
вмещаемые, причём, одна из них представлена 
лишь одним человеком. Смысловая, концептоло-
гическая ориентация в этих ситуациях только на 
одного индивида реализуется в имени, оно стано-
вится категорией эгоцентрической и креативной 
в координатах текста.

В современной лингвистике изучение языково-
го эгоцентризма (как устойчивого ядра антропо-
центризма в языке) довольно актуально. Работы 
Э. Бенвениста, Б. Рассела, Г. И. Берестнева дали 
новый стимулирующий импульс для исследова-
ния вопросов, составляющих основу личностного 
самосознания и способов отражения его в языке. 
В. А. Гуреев точно заметил, что когнитивно-дис-
курсивное направление в языкознании является 
по своей сути эгоцентрическим, и  именно этот 
взгляд позволяет с иных, нетрадиционных теоре-
тических позиций рассматривать проблемы ин-
троспекции, интенциональности в языке [3, с. 67].

Собственное имя, будучи уникальной языко-
вой величиной, как ни какая другая единица впи-

сывается в поле исследования когнитивной на-
уки. Концептологическая природа собственного 
имени (особенно если это имя мифологическое, 
художественное, историческое) позволяет ему 
занять особое место и в  системе языка (как фор-
мального знака, значение которого задано систе-
мой отношений со значениями других знаков и 
вне этой системы не существующего), и в систе-
ме лингвокультурологии (как ментальной сущ-
ности, содержащей энциклопедическое, поня-
тийное, эмотивно-оценочное, эстетическое пред-
ставление). Как формальная единица языка оним 
подчиняется всем  законам языка и может функ-
ционировать только в рамках этой системы, и в 
то же время оним – наиболее обособленная, ин-
дивидуализированная единица, связанная с пси-
хическими ресурсами человеческого сознания. 
Учитывая определение концепта, предложенно-
го В. И. Болотовым, как совокупности “каких-то 
признаков феномена в сознании индивида о чём-
то, в определённом месте, в определённое время, 
в определённой ситуации общения” [1, с. 93], 
вполне можно говорить о СИ в концептологиче-
ском аспекте, выделяя при этом  их персонифи-
цированную маркированность.

Собственное имя, называя лицо, выделяет 
его из массы других, т.е. выполняет первичную 
функцию. Но многие имена, как бы сканируя 
личность, дают ещё и вполне конкретные, осо-
бенные представления о ней.

Если язык самым непосредственным образом 
связан с выражением личностных качеств чело-
века, а в грамматической системе многих языков 
закреплено отношение личности к той или иной 
её ипостаси [6, с. 562], то СИ как слово в наи-
большей степени связанное с конкретным лицом 
(в какой-то степени его условная “калька”), без-
условно, представляет его качественную опреде-
лённость, семантическую фотографию. 

Наполнение содержательной семантикой име-
ни собственного – процесс, растягивающийся во 
времени, и чем больше исторического времени 
проходит, тем более метафорическим смыслом 
обрастает имя, больше ассоциаций с ним свя-
зывается. Возникает семантическая аттракция 
(уподобление) онима и денотата, и в “когнитив-
ной памяти” (терминологическое определение 
С. Г. Воркачёва [2, с. 66]) собственного имени 
навсегда закрепляются характеристики денотата, 
комплекс его психофизических свойств, возмож-
ные модели поведения, предвидимые ассоциа-
тивные парадигмы, – словом, та самобытность 
и узнаваемость, которая и составляет сущность 
индивида. В языковом сознании говорящего 
собственное имя маркировано своей персоно-
центричностью. И поэтому в общей языковой 
картине мира, который связан с концептуали-
зацией лица, индивида, онимы не только уни-
кальны, незаменимы в силу своей предельной 
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сосредоточенности на единичном объекте, но и 
креативны.

Подтверждение сказанному можно найти в 
многочисленных примерах: Нерон, Наполеон, 
Сталин, Чичиков, Болконский, – нет смысла про-
должать ряд и подтверждать цитатами, “когни-
тивная память” человека сразу рефлексирует на 
подобные имена. В них реализуется свойство 
антиципации – опережения представлений, пред-
видение дальнейшего содержания. Е. С. Отин 
отмечает, что с помощью онимов, обладающих 
метафорическим или символическим значением, 
«“переносно” именуется то, что при нейтральном 
стиле выражения могло быть обозначено посред-
ством апеллятивов. При этом такие слова продол-
жают оставаться онимами» [5, с. 5].

Но, думается уместным сказать и о не столь 
известных онимах. Так, в повести Л. Андреева «В 
тумане» персонаж думает о брате: “Но радость 
скоро прошла, и уже через полчаса Сергей Андре-
ич смотрел на Павла и думал: кто этот чужой 
и незнакомый юноша. Он называется Павлом, и 
лицо у него Павла, и смех у него Павла. И когда 
он обгрыз сейчас верхнюю корку хлеба, то обгрыз 
её, как Павел, – но Павла в нём нет”. Режиссёр 
О. Иоселиани: «Жизнь Михаила Ромма, к велико-
му сожалению, сломалась пополам: он снял чу-
десную картину «Пышка», а потом появились 
фильмы о Ленине. Почему-то Ромм влюбился в 
парадоксальный персонаж, о чём в конце жизни 
сильно пожалел. На закате своих лет Михаил Ромм 
опять стал Михаилом Роммом, но кино уже не 
снимал»; “Дягилев – явление чисто русское, хотя 
и чрезвычайное” (В. Нестеров. Воспоминания о Дя-
гилеве); рок-музыкант Ю. Шевчук говорит о себе: 
«Работаю “Станиславским” в группе «ДДТ»».

Такие СИ вполне можно назвать понятийны-
ми категориями, но они к тому же создают закон-
ченные целостные образы – гештальты. Именно 
эта их партитивная  структура позволяет осмыс-
ленно и ассоциативно воспринимать окружаю-
щий мир. И поскольку основное назначение язы-
ка – эксплицитно описывать этот мир, то логич-
но полагать, что  в языковых единицах заложена 
способность реализации общезначимых и обще-
понятных категорий, дающих конкретное пред-
ставление  о мире.  И собственные имена, кроме 
того что полностью отвечают этой функции, вы-
полняют ещё и сверхзадачу: формируют концеп-
туальный мир. Имена, создающие калейдоскоп 
впечатлений, становятся креативными брендами: 
“Мальчик растёт, окружённый обожанием и 
нежной заботой матери, бабушки, тёток. Золо-
тое детство, ёлка, дворянское баловство, няня, 
Пушкин” (В. Орлов. Гамаюн); из письма А. Вер-
тинского Л. Никулину: “Всем существом своим 
мы готовили революцию! Где мы? Спрашиваю 
я! Такое время! Время Маяковских, Велемиров 
Хлебниковых, Кручёных – где оно? Чем отобра-

жено в твоей книге?”; Галина Волчек говорит 
о своём театре: ««Современник»действительно 
звёздный театр, в котором идут “на Неёлову”, 
“на Квашу”, “на Яковлеву”, “на Гафта”».

В одной из публикаций, посвящённых симво-
личности онимов, нами отмечалось, что между 
онимом как вторичной (иной, не апеллятивной) 
номинацией денотата и онимом-знаком  (облада-
ющим совокупностью определённых смысловых 
признаков) наблюдается вполне естественная 
связь. Конкретная референтная соотнесённость 
онима крепко “держит” его в денотативных гра-
ницах, а смысловая перспектива онима выводит 
его за пределы первоначальной номинативно-
обозначающей функции, обнаруживает у имени 
тенденцию к динамической активизации семан-
тических потенций, при этом практически всегда 
a priori существует детерминирующий ассоциат 
[4, с. 115]. В наибольшей степени символичность 
проявляется у художественно маркированных 
онимов. Но есть ещё одна группа онимов, само 
образование которых вызвано потребностью 
усилить суггестивно-ассоциативный потенциал. 
Речь идёт об отонимных окказионализмах. Окка-
зиональные созначения известных онимов возни-
кают как результат актуализации коннотативных 
возможностей собственного имени,  обусловлен-
ных его референтными свойствами. Значение 
этих слов является понятийным. 

Практически каждое собственное имя  ком-
муникативно динамично, его семантическое 
наполнение не раз и навсегда одинаково зафик-
сированная сущность, она подвижна. Одна из 
способностей имени к саморазвитию – в окка-
зионализации. Возможность окказионализации 
онимов определена тем, что в их семантической 
структуре есть символическая составляющая, ко-
торая в некоторых условиях может возобладать. 
Почти каждое имя открыто для таких перспектив.

Способность имени к окказионализации – в 
его амбивалентвности, которая в свою очередь, 
обусловлена ментально-психологическими (тер-
мин Е. А. Селивановой [6, с. 326]) возможностя-
ми индивида, образующими систему макрострук-
тур, коррелирующих с образами, ассоциативной 
частью мышления, невербальными знаниями, 
чувствованиями, ощущениями и т.д. 

В основе этих образований  всегда лежит от-
ражение понятийной сущности используемых 
имён. Так, в одном из самых известных отоним-
ных окказионализмов в письме П. Вяземского: 
“Я боюсь, чтобы в Петербурге Пушкин не раз-
гончаровался” – актуализация историко-соци-
альных, культурологических коннотаций стано-
вится возможной благодаря особой роли онимов 
в концептологической картине мира. Домини-
рующая ассоциативная составляющая в семан-
тической структуре таких слов объясняется их 
эгоцентрической природой: Родион Щедрин на-
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зывает себя не балетоманом, а майяманом (от 
Майя Плисецкая); «Имя Левитан стало вырази-
телем особой прелести русского пейзажа. Чехов 
придумал слово “левитанистый” и употребля-
ет его очень метко. “Природа здесь гораздо ле-
витанистее, чем у вас”, – писал он в одном из 
писем. Даже картины самого Левитана разли-
чались – одни были более левитанистыми, чем 
другие» (К. Паустовский. Исаак Левитан); лозунг 
семинара в американском университете для стар-
ших студентов: “Давайте гоголизироваться!” 
(В.  Аксёнов); “Настало утро обезджугашвилен-
ного мира” (В. Аксёнов); “У него висела забавная 
фотография. На ней сидят Д. и Г. в самом омархай-
ямнейшем настроении” (Э. Радзинский); каламбур 
Достоевского о Страхове Н. после его перехода к 
Л.  Толстому: “затолстеет, как Страхов, затол-
стел человек” (В. Кирпотин. Мир Достоевского); 
Гамлет об актёрах: “Они готовы Ирода переиро-
дить” (Шекспир).

Обращает на себя внимание продуктивность 
появляющихся в последнее время отонимных 
окказионализмов, называющих уровень, степень 
какого-либо качества индивида, некое явление, 
процесс в обществе. Это свидетельствует о се-
мантической амбициозности онимов, что позво-
ляет им не только естественно входить в концеп-
туальное пространство, но и самим его образо-
вывать. Несколько примеров, демонстрирующих 
это свойство: «Порядочность Кирилла Лаврова 
была притчей во языцех: это драгоценное чело-

веческое качество предлагали измерять в “лав-
рах”» (Литературная газета); «Но ведь “акуни-
зация” всей страны, которую Борис Акунин с 
самого начала обещал, случилась-таки» (АиФ); 
Эдита Пьеха: “А. Броневицкий называл меня не-
уклюжей черепьехой”; “Не просить о возвра-
щении двух миллионов, которые у меня вчера на-
логовая инспекция сченомырдила” (Б. Акунин. 
Алтын-толобас); “В Грузии Сорос готовил рево-
люцию, Жвания – сильный политик, а Саакашви-
ли – слабая фигура, он просто по дороге окружал 
себя соросятами” (Ю. Караулов).

Несмотря на спонтанность, оригинальность 
подобных отонимных окказионализмов, суще-
ственным представляется то, что случайность 
этих образований только кажущаяся. Их появле-
ние в языке высвобождает ту внутреннюю энер-
гию, которая является источником саморазви-
тия языка. Эти отонимные слова не составляют 
какой-то особой группы  онимных образований, 
принципиально отличающихся от них понятий-
ным содержанием. Они лишь, возможно, в боль-
шей степени раскрывают персонифицированную 
маркированность значения слова. 

Таким образом, общим и для “обычных” они-
мов, и для онимных и отонимных образований 
является их отмеченность лингвокультурологиче-
ской спецификой и креативной направленностью.

Исследование собственных имён в плане их 
функционирования как особой эстетической ре-
альности – перспективный путь их изучения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Болотов В. И.  А. А. Потебня и когнитивная лингвистика / В. И. Болотов // Вопросы языкознания, 

2008. – №2. – С.  2-96.
2. Воркачев С. Г.  Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентриче-

ской парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачев //Филологические науки, 2001. – №1. – С. 64-71.
3. Гуреев В. А. Языковой эгоцентризм в новых парадигмах знания / В. А. Гуреев // Вопросы язы-

кознания, 2004. – №2 . – С. 57-67.
4. Иванова Н. И. Об активизации семантической перспективы онимов / Н. И. Иванова // Восточ-

ноукраинский лингвистический сборник: выпуск восьмой. – Донецк, 2002. – С. 113-120.
5. Отин Е. С.  Словарь коннотативных собственных имён / Е. С. Отин. – Донецк, 2004. – 412 с.
6. Селиванова Е. А.  Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Е. А. Селиванова. – К. 

2002. – 237 с.
7. Степанов Ю. С. Константы, словарь русской культуры. Опыт исследования. / Ю. С. Степанов – М., 

1997. – 385 с.

Іванова Н. І.

КРЕАТИВНІСТЬ ОНІМІВ 

У статті поставлена проблема статусу власних імен у мовній системі, який визначається пе-
рехрестям у його семантичній структурі символічної складової і інформативного компоненту. 
Власна назва – компактний знак глибинного змісту. Коли онім реалізує змістовну, концептоло-
гічну орієнтацію, тоді він стає категорією креативною («Λογος όνομαστική», № 4, 2012, с. 6-10).

Ключові слова:  асоціативні парадигми, креативність, концептологічна природа, маркованість, 
онім, егоцентрічність.
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Ivanova N. I. 

THE CREATIVITY OF THE ONYMS

The article deals with the problem of the onyms status in the language-as- a system which is determined 
by the intersection of the symbolic constituent and the informative component in its semantic structure. A 
proper name is a compact sign of the kernel content. If content – conceptual orientation is realized in the 
onym it becomes an creativity category («Λογος όνομαστική», № 4, 2012, с. 6-10).

Key words: associative paradigms, creativity, the conceptual nature, the marked character, onym, the 
egocentric character of onyms.
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Праці з грецького і загалом європейського та 
слов’янського  мовознавства (М. Тріандафілі-
діса, Д. Лукатоса, Ш. Балі, В. В. Виноградова,  
О.В. Суперанської та інших),  свідчать про все-
бічне ґрунтовне вивчення стійких зворотів мови, 
про активне опрацювання проблем, пов’язаних із 
цими одиницями. Проте у сучасній елліністиці 
фразеологічний міжрівень мовної системи, його 
обсяг, якісний склад, а особливо та його части-
на, що містить національно маркований компо-
нент, – ВН, не є предметом спеціального багато-
аспектного аналізу.  

Окремі порівняльні (О. Ю  Мігачева, 
Н. Ф. Клименко, Г. І. Шевченко) та контрастив-
ні (О. Д. Пономарів, У. В. Головач) дослідження 
грецької фразеології розкривають багато типоло-
гічних характеристик одиниць фразеологічного 
міжрівня та їхнього функціонування, проте вони 
не є достатніми для цілісного, системного вивчен-
ня ФО з ОК у грецькій фразеології та з’ясування 
особливостей їх використання, структури тощо.

Вивчення ФО грецької мови із компонентом 
ВН дає змогу, з одного боку, простежити особли-
вості закріплення в мові національно-культурних 
реалій, з іншого – зробити узагальнення теоре-– зробити узагальнення теоре- зробити узагальнення теоре-
тичного характеру з приводу окремих не до кінця 
з’ясованих  проблем фразеології й ономастики, 
та вдосконалити класифікацію колокацій з ОК у 
фразеологічній системі грецької мови.

Якщо підходи до ФО у всьому світі значно від-
різняються в різних роботах, то їх класифікації є 
стабільним елементом дослідження у фразеоло-
гії. Така стабільність не означає, одноманітність, 
оскільки, аналізуючи роботи різних авторів, ми 
можемо побачити відмінності в їх класифікаціях 
[1]. Насамперед, це пов’язано із складністю та 
різноманітністю структур грецьких фразеологіз-
мів, а також різноманіттям колокацій. Параме-
три, визначальний характер і функціонування 
одиниць фразеологізмів численні і полілек-
сичні. Зазвичай, пріоритет віддається одному 
або декільком з цих параметрів, які визнача-
ють класифікацію. У даній статті ми зупини-
мо нашу увагу на структурних особливостях 
ФО, оскільки семантика ОК актуалізується і 
опо середковується не лише значенням, але і 
структурою вислову [3].

Матеріал нашого дослідження становлять 
лексико-граматичні єдності двох і більше нарізно 
оформлених компонентів, які, маючи цілісне зна-
чення, відтворюються в мовленні за традицією, 
автоматично. За визначеними критеріями до стій-
ких одиниць мови зараховуємо різні з погляду 
семантики та граматики поєднання. Під ОК ми 
розуміємо переосмислені власні назви (оніми) – 
вто ринні, видові назви, що доповнюють і уточ-
нюють первинну, загаль ну, й служать для розріз-
нення номенів одного роду. [2, c. 4]

УДК 811.14’06’373.7 (045)
ГРЕЦЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ З ОНОМАСТИЧ-
НИМ КОМПОНЕНТОМ

Реферат. В статті аналізуються фразео-
логічні одиниці грецької мови с ономастич-
ним компонентом, а також розглядається 
питання їх класифікації та структурно-
граматичної систематизації, висуваються 
теоретичні постулати релевантні побудо-
ві ідіоматичного довідника або словника. 
Матеріал, що представлений у роботі, до-
статньо різноплановий як в структурно-
граматичному, так і в семантичному та 
стилістичному планах. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, 
власне ім’я, ономастичний компонент, 
структурно-семантична модель. 
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Оскільки у проаналізованих нами роботах 
грецьких мовознавців ФО з ОК не класифіку-
ються окремо від загальної групи фразеологізмів, 
ми спробуємо розглянути основні параметри, які 
найчастіше враховуються при виділенні критері-
їв, які лежать в основі типології одиниць фразе-
ологізмів. Крім того, домінуюча модель, яку ми 
розглядаємо, є синтезом різних моделей класи-
фікацій фразеологізмів (Х. Сіміонідіса, К. Пілза, 
О. Куніна та М. Тріандафіллідіса), з деякими їх 
варіаціями. Вона заснована на принципі контину-
уму та на основі певних евристичних1 процедур 
може бути використана для рішення проблеми 
моделювання грецькомовного довідника ФО з 
ОК, в якому усі фразеологізми можна розподіли-
ти на три групи: ФО у формі словосполучення, 
ФО у формі речення, ФО у формі діалогу. Серед 
першої групи можна виділити окремі підгрупи, а 
саме:

1. Номінативні (або іменникові): Ο κολοσσός 
της Ρόδου – Колос Родоський; 

2. Дієслівні: Καβαλώ τον Πήγασο – Осідлати 
Пегаса;

3. Прикметникові: Πολυμήχανος Οδυσσέας – 
Винахідливий Одіссей; Αβραμιαία φιλοξενία (букв. 
гостинність Аврама) – Виключна, дружня гос-
тинність;

4. Прислівникові: Την περνώ (την βγάζω) 
σπαρτιατικά – Вести спартанський спосіб життя.

ФО у формі речення ми розподілили на три 
великі групи:

1. Прості речення: Δεν κόβει ούτε Οβραίου μύτη 
(букв. Не одріже навіть носу єврею) – 1) Не вміє 
шила загострити; 2) Розуміється, як Мошко на 
перці; 3) Не вміє коневі хвоста зав’язати.

2. Складносурядні речення: Έπεσα από την 
Ακρόπολη και στάθηκα όρθιος (букв. Впасти з 
Акрополя та встати на ноги) – 1) В сорочці на-
родитися; 2) Пережити біду і встояти.  

3. Складнопідрядні речення: Ξαίρ’ ο Γιάννης 
τέχ’ στον τουρμπά του (букв. Знає Яніс, що в його 
великій голові) – Знає кіт, чиє сало з’їв.   

Чисельність грецьких ФО з ОК  у формі діа-
логу є найменшою, однак  такі вислови не рідко є 
великими за обсягом та мають риму: 

– Καλημέρα, Γιάννη! – κουκιά σπέρνω  (букв.  
Добридень, Яніс! – боби сію)   1) Я йому про обра-

зи – він мені про гарбузи; 2) Ти йому про Тараса, 
а він – півтораста. 

Таким чином, питання про систематизацію 
фразеологізмів, є досить об’ємним, оскільки в 
основі процедури класифікації є розуміння при-
роди і функціонування мовних одиниць. У цьому 
сенсі запропонована нами структурно-граматич-
на класифікація має важливе значення для аналі-
зу онімів у фразеологізмах грецької мови, оскіль-
ки аналіз структури ФО може сприяти розумінню 
характеристики ВН, що входять до її складу, її 
здатності римуватися, бути співзвучною із сло-
вами-апелятивами, пояснює наявність повторів в 
межах усталеного звороту тощо. 

Це припущення дає корисну основу для виро-
блення опису всього класу грецьких ідіом з ОК, 
однак при спробі описати глосарій ФО можливе 
урахування і інших критеріїв (семантичних, те-
матичних) розподілу фразеологізмів. Також мож-
ливе розширення даної класифікації, наприклад, 
фразеологічні словосполучення можна розділити 
на підгрупи в залежності від компонентів, що 
входять до їх складу, як то:

•	 прикметник + іменник: Αλκυονίδες ημέρες 
(букв. Алкінові дні) – Дні тихої безхмарної погоди;

•	 іменник + форма родового відмінка іншого 
іменника: Το μήλο της Έριδος (букв. яблуко Еріди)  – 
Яблуко роздору ;

•	 прийменникова-відмінникова форма іменни-
ка + форма родового відмінка іменника. Дані зво-
роти можуть бути прислівниковими або атрибутив-
ними: στις αγκάλες του Μορφέα – Засинати в обіймах 
Морфея;

•	 конструкції зі сполучниками сурядності: κάθε 
Πάσχα και Χριστούγεννα (букв. Кожної Паски та 
Різдва) – Раз на рік, і того менше;

•	 конструкції зі сполучниками підрядності: σαν 
το φούρνο του Ναστραδίν-χότζα (букв. Як фортеця На-
страдіна – Хотжа) – Бабця надвоє сказала; Бабця 
надвоє ворожила.

Аналіз структурної специфіки ФО з ОК дозволив 
встановити, що у новогрецькій мові найчисельні-
шими є ФО форми словосполучення – 53 %, 45% – 
форми речення та 2% ФО у формі діалогу. Звісно, 
цей розподіл не обмежується лише цими категорія-
ми, адже структура ФО – це надзвичайно цікавий та 
багатогранний об’єкт дослідження.   

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

ВН – власна назва
ФО – фразеологічна одиниця
ОК – ономастичний компонент
букв. – буквально

1  Евристика – сукупність дослідницьких методів, спрямованих на відкриття, пізнання нового, 
раніше не відомого.



 № 4, 2012

13

ЛІТЕРАТУРА 
1. Кравчук А. М. Польська фразеологія з ономастичним компонентом: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.03 “Слов’янські мови” / А. М. Кравчук. — Київ, 1999.  – 19 с. 
2. Пасік Н. М. Власні назви в українській фразеології та пареміології : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філ. наук : спец.  10.02.01 „Українська мова”  / Н. М. Пасік – Київ, 2000. – 20 с.
3. Χαράλαμπος Π. Συμειωνίδης Εισαγωγή στην Ελληνική φρασεολογία / Χαράλαμπος Π. Συμειωνίδης. – 

Θεσσαλονίκη: έκδοση Κώδικας, 2000. –  122 σ.

Сагирова О. М. 

ГРЕЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ С ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ

Данная статья посвящена вопросам классификации фразеологических единиц греческого языка, 
в состав которых входит ономастический компонент. Изученный фактический материал достаточно 
разноплановый как в структурно-грамматическом, так и в семантическом и стилистическом планах. 
В работе осуществлена структурно-грамматическая систематизация фразеологизмов греческого язы-
ка с ономастическим компонентом, выделены теоретические постулаты, релевантные для построения 
идиоматического справочника либо словаря («Λογος όνομαστική», № 4, 2012, с. 11-13).

Ключевые слова: фразеологическая единица, имя собственное, ономастический компонент, 
структурно-семантическая модель.

Sagirova O. M.

GREEK PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT OF A “PROPER NAME”

The article  is devoted to the analysis of greek phraseological and paremiological units with the component 
of a “proper name”. Has been ana lysed structural-grammatical systematizations of authentic material have 
been done. The analysis and classification made it possible to model their major structural-grammatical type 
and to define the specific features of this phraseological-paremiological body at the background of all others 
(«Λογος όνομαστική», № 4, 2012, с. 11-13).

Key words: the phraseological units, the Proper Name, onomastic component, structural-semantic model.
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Сім’я як мала соціальна група закладає куль-
турні і поведінкові норми індивіда, включає його 
в певну систему ролей за допомогою комунікації 
між чоловіком та жінкою, батьками та дітьми, 
братами та сестрами. Вербальні та невербальні 
аспекти сімейно-побутової взаємодії уже роз-
глянули у своїх працях С. Баранова, А. Бігарі, 
О. Гридасова,  О. Звєрєва,  В. Козлова,  З. Ні-
куліна,  О. Проценко, Л. Солощук та ін. [1; 2; 
7-9; 15-18]. Однак роль неофіційного іменника 
в сімейній комунікації все ще малодосліджена 
проблема.

За об’єкт аналізу обираємо індивідуальні 
прізвиська брата, сестри, матері, батька. Пред-
метом опису послужили лексичні особливості 
зібраних шляхом анкетування антропонімів. Но-
визна дослідження полягає в тому, що в роботі 
проаналізовано недосліджену раніше лексичну 
базу неофіційного іменника.

Щоб з’ясувати, які прізвиська використову-
ються на позначення членів сім’ї, ми провели 
опитування учнів 9-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів Львівщини. Інформантами 
стали школярі сільських, селищних та міських 
шкіл Буського, Городоцького, Жовківського, Зо-
лочівського, Кам’янка-Бузького, Пустомитівсько-
го, Радехівського, Сокальського районів Львів-
ської області. З відповідей 2000 респондентів на 
одне із запитань анкети: “Чи знаєте Ви, яке пріз-
висько має (або мав) у школі Ваш брат/сестра, а 
колись мама/тато” ми отримали приблизно 600 
прізвиськ. Серед них – прізвиська брата (256), 
сестри (206), матері (78) та батька (62).

В українській ономастиці немає єдиного під-
ходу до класифікації неофіційних найменувань. 
Мовознавці, а саме: Н. Бренер, О. Вербовецька, 
Л. Кравченко, О. Михальчук, М. Наливайко та 
ін. – неодноразово зверталися до дослідження 
процесу формування неофіційної системи іме-
нування, розкриваючи лексико-семантичну базу 
антропонімів; виокремлюючи різні класи лексич-
них одиниць, як власних, так і загальних, які ле-
жать в основі прізвиськ; аналізуючи структурно-
семантичні особливості неофіційних наймену-
вань відонімного та відапелятивного походжен-
ня; описуючи прізвиська, пов’язані з антропоні-
мами, топонімами, ергонімами, прагматонімами, 
хрематонімами, зоонімами [3-6; 10-14].

Аналіз лексичної бази неофіційних антро-
понімів передбачає встановлення зв’язку між 
прізвиськом і його денотатом. Ілюстративний 
матеріал засвідчує, що лексичну базу прізвиськ 
на позначення брата, сестри, матері, батька 
формують відапелятивні та відонімні назви. Ві-
дапелятивні прізвиська, як правило, актуалізують 
семантичні ознаки вихідного апелятива. Відонім-
ні ж з’являються внаслідок перенесення власної 
назви з реалії, предмета, особи на іншу особу за 
допомогою найрізноманітніших асоціацій ме-

УДК 811.161.2’373.23

НЕОФІЦІЙНИЙ ІМЕННИК СІМ’Ї: 
ЛЕКСИЧНІ ОЗНАКИ 

Реферат. У статті проаналізовано нео-
фіційний іменник сім’ї школяра. Матеріал для 
дослідження – індивідуальні прізвиська брата, 
сестри, матері та батька респондентів – отри-
мано шляхом опитування учнів Львівщини. Роз-Роз-
крито лексичні особливості антропонімів, си-лексичні особливості антропонімів, си- особливості антропонімів, си-
стематизовано їх групи, підгрупи. У результаті 
опитування зроблено висновок про те, що лек- що лек-що лек-
сична база прізвиськ представлена відапелятив-
ними та відонімними назвами. 
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тафоричного чи метонімічного характеру. Так, 
прізвисько вербалізує процес мислення людини 
у стислій номінативній одиниці. 

1. Відапелятивна група прізвиськ
Ця група об’єднує  підгрупи неофіційних на-

йменувань, основою виникнення яких є назви 
тварин, предметів, професій, космічних тіл, ат-
мосферних явищ, кольорів, рослин, овочів/фрук-
тів, продуктів харчування, частин тіла людини, 
прізвиська, які вказують й на національну прина-
лежність особи, її посаду та звання.  

1. 1. Найчисленнішу підгрупу відапелятив-
них назв складають прізвиська-характеристики 
осіб.  Номінатори звертають увагу на різні влас-
тивості людини, визначають її істотні, характер-
ні ознаки за допомогою таких апелятивів, як: 
Базікало, Бігун, Вар’ят, Велікан, Висока нота, 
Гіциха, Гомосапінг, Енерджайзер, Заучка (2), 
Золотко, Красунечка, Красуня (2), Ламайстер, 
Лейба (неохайна), Лейзі, Лунатик, Неседючка, 
Майстер, Майстер на всі руки, Малалєтка, Ма-
лиш, Малявка (2), Малютка, Манюня, Муся, Най-
кращий друг, Оптиміст, Партизан, Позитивчик, 
Розумник, Розумниця, Роботяща, Рукодільниця, 
Силач, Свистун, Св’ятий, Скромняга, Соня (2), 
Сухаребрик, Тихоня (2), Холерик, Чемпіон, Шіс-
тьорка, Щасливиця, Безбашна, Весела, Вушний, 
Груба, Грубий (3), Довгий (3), Крашений, Крутий, 
Кучерява, Кучерявий, Лисий, Мала (2), Маленька 
(3), Маленький, Малий (4), Миттєва, Патлатий, 
Смішний, Старенький, Старий, Тихенька.

 Як правило, такі прізвиська мають прозору 
мотивацію. Наприклад, назва Красуня, мотиво-
вана значенням апелятива, позначає вродливу ді-
вчину, жінку; Розумниця – мудру і знаючу; Сміш-
ний – веселу, схильну до жартів людину.

1. 2. Назви тварин. Продуктивним джерелом 
виникнення найменувань у сім’ї школяра є й апе-
лятиви, на зразок: Баран (2), Бджілка, Бджола, 
Бик, Білка, Білочка, Бугай, Ворона, Гедзь, Дино-
завр, Жерафка, Жук, Зайка, Зайчик (4), Зайчиха, 
Зозуля, Кабан (2), Кабанчик, Карась, Качур, Киць, 
Кінь (2), Кобра, Коза, Лисиця, Лось, Метелик (2), 
Мишка, Муха, Ослік, Пац’є, Павлін, Піто (Пів-
ень), Птічка, Пудель, Риба, Таранка, Сова (4), 
Тхір, Хрущ (2), Циклоп, Чебурашка (2), Щур  (2) 
тощо.

Близькими до індивідуальних прізвиськ, моти-
вованих назвами тварин, є й апелятивні звертан-
ня котик, зайка, киця і т. ін., які не ідентифікують 
особу, не несуть ніякої додаткової інформації про 
носія, а лише виражають пестливі відношення у 
вузькому колі спілкування [5, с. 114-119]. Їх пере- 114-119]. Їх пере-114-119]. Їх пере-
хід у прізвиська детермінований можливістю ви-
конувати функцію ідентифікації особи в колективі.

Зібраний нами матеріал, представляючи на-
зви тварин, характеризує внутрішні та зовнішні 
особливості носіїв прізвиськ. Так, ім’я Зайчик, 
утворене від зменшено-пестливого апелятива, 

позначає веселу, рухливу людину, Бджілка – пра-
цьовиту, Баран – вперту, непоступливу, а Жераф-
ка – високу на зріст тощо. Такі прізвиська роз-
кривають асоціативне мислення школярів, їхню 
здатність бачити спільне між ознаками, звичка-
ми, фізичними особливостями тварини і людини. 
Отже, метафоризація, метонімізація чи символі-
зація образу тварини стає вагомою причиною по-
яви неофіційних найменувань.  

1. 3. Назви окремих предметів, конкретних 
матеріальних явищ, що сприймаються органами 
чуття, як-от: Барабан, Бомба, Болт, Вертоліт, 
Гітара, Дишлик, Кнопка (3), Кнопочка, Макітра, 
Мушля, Патрон, Радейко, Рейса, Сірник, Скакал-
ка, Сопілка, Спічка, Флешка (7), Цвяшок, Шлапа-
чок, Шило. 

Прізвиська розкривають компетенцію, рі-
вень розуміння людиною лексичного значення 
апелятива, вміння асоціативно використати на-
зву предмета для найменування. Так, прізвисько 
Барабан, утворене від апелятива барабан (удар-
ний музичний інструмент), позначає людину, яка 
багато говорить, “барабанить”; ім’я Гітара під-
креслює, що носій полюбляє музику; наймену-
вання Мушля вказує на людину, яка колекціонує 
подібні предмети.

1. 4. Назви професій, роду занять, трудової ді-
яльності: Балярина, Боксер, Ботанік (2), Водолас, 
Доктор, Дяк, Каратистка, Комісар, Льотчик, 
Матрос, Танцор (2), Танцюрист, Футболіст (2), 
DJ (3). Для прикладу, прізвисько Архітектор на-
зиває людину, яка навчається на архітектурному 
факультеті; найменування Прокурор підкреслює, 
що носій мріє стати працівником органів проку-
ратури; ім’я ж Танцюрист позначає носія, який 
вміє та любить танцювати.

1. 5. Загальні назви небесних, космічних тіл, 
атмосферних явищ. Серед назв: Веселка, Зіроч-
ка, Зорька, Метеорит, Сніжинка, Сонечко (8), 
Сонце. Прізвисько Сонечко, утворене від змен-
шено-пестливої форми апелятива, позначає при-
вітну людину; ім’я Сонце підкреслює доброту 
жінки-матері; назва Сніжинка позначає тендітну 
людину. 

1. 6. Назви кольорів. Лексеми, денотативним 
значенням яких є ознака кольору, зумовили появу 
таких прізвиськ, як: Белий, Бєлий, Білий, Рижий 
(4), Севенький, Червона, Чорна, Чорненька, Чор-
ний (2) тощо. Наприклад, назви Білий, Рижий, 
Чорний та ін. позначають людей за кольором їх 
волосся. 

1. 7. Назви на позначення національної при-
належності людини, роду, народу, народнос-
ті, нації: Італьянець, Грузин, Гуцол, Циган, Чех, 
Японець тощо. Логічно, що прізвисько Грузин по-
значає носія, вигляд якого відповідає уявленню 
називача про зовнішність людей цієї національ-
ності, ім’я Японець вказує на бойового хлопця, а 
Гуцол – на веселого, безтурботного. 
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1. 8. Назви на позначення продуктів харчу-
вання: Бублик (2), Булочка, Вафелька, Канапочка, 
Катлєтка, Ковбаса, Конфетка, Оливка, Пампу-
шок, Рогалик. Наприклад, прізвисько Вафелька 
вказує на дівчину, яка любила їсти солодощі.

1. 9. Назви рослин: Берізка, Гарбуз, Квітка (2), 
Квіточка (4), Троянда та ін. Так, ім’я Щавка по-
значає шалену, нерозсудливу дівчину. 

1. 10. Назви осіб за посадою, званням: Бос, 
Гетьман, Козак, Король, Куркуль, Принцеса, Цар. 
Прізвисько Куркуль позначає багату і жадібну 
людину. 

1. 11. Назви овочів/фруктів: Гарбузик, Капус-
та, Клубнічка, Овоч, Цибуля. Прізвисько Цибуля 
позначає людину, яка не любить їсти цю городню 
рослину.

1. 12. Назви частин тіла людини: Кулак, Зуб 
тощо. Наприклад, перше найменування Кулак 
підкреслює, що хлопець любить битися.

2. Відонімна група прізвиськ
Вона об’єднує підгрупи неофіційних найме-

нувань, основою виникнення яких є власні імена 
людей, клички тварин, назви товарних знаків, по-
значення будь-яких просторів земної поверхні. 

2. 1. Відантропонімна підгрупа прізвиськ, 
утворених від особових імен, прізвищ людей, 
найменувань героїв кінофільмів, мультфіль-
мів тощо. Найчастіше прізвиська цієї підгрупи 
утворені:

 • від імені носія. Наприклад, прізвисько Верка 
утворене від імені Вероніка, Вірусенинка – Віра, 
Галка – Галина, Жустік – Юстина, Катюха – Ка-
терина, Ксюха – Оксана, Льольо – Лілія, Настьо-
ха – Анастасія, Окса – Оксана, Сніжок – Сніжа-
на, Соля, Соломка – Соломія, Сонька – Софія, 
Христуся – Христина, Юлентус – Юлія, Андро-
мед – Андрій, Валєрік – Валерій, Ванюшка – Іван, 
Вітьок – Віталій, Волік – Володимир, Воха – Во-
лодимир, Ігарек – Ігор, Ітка – Віталік, Рока – 
Роман, Ромік – Роман, Сава – Ярослав, Саня – 
Олександр, Сливка – Славік, Юрік – Юрій, Ярік – 
Ярослав, Aлєx – Олег; 

• від прізвища носія. Ім’я Бабійчучка утворене 
від прізвища Бабійчук, Батючка – Батюк, Бени-
сія – Бень, Беця – Беріска, Бучо – Бучковський, 
Вишня – Вишневська, Вовчик – Вовк, Вовчиха – 
Вовк, Зозулька – Зозуля, Калина – Калиновський, 
Коза – Козина, Мала – Малай, Маринюкова – Ма-
ринюк, Жук – Жуковець, Льова – Левицький, Му-
рік – Муратов, Родичка – Родич, Синичка – Си-
ницький, Фадик – Фадєєв, Феданцю – Федан, 
Фединка – Федина, Хом’як – Хоміць, Хом’ячиха – 
Хоміць, Zelenui – Зеленко; 

• від найменувань героїв кінофільмів, муль-
тфільмів. Назви: Бонд, Букіна, Володя, Гарі По-
тер, Гукс, Маргоша, Рокі Бальбуа, Свєтачька, 
Термінатор (4), Барбі, Масяня, Павук (2). Пріз-
висько Гарі Потер утворене від антропоніма, 
власної назви героя кінофільму, для номінації 

хлопця, який носить окуляри; найменування 
Бонд позначає дівчину, яка любить брати участь 
у бійках; прізвисько Маргоша утворене з метою 
номінації дівчини, яка має схожу з героїнею теле-
серіалу зовнішність, зачіску; 

• від найменувань спортсменів, футболістів: 
Бехам, Буфон, Денді, Джерард, Карлос, Роналдо, 
Шумахер. Прізвиська використані для іменуван-
ня носіїв, які займаються спортом, захоплюються 
грою у футбол;

• від імен героїв казок: Дюймовочка, Золушка, 
Колобок (3), Хвеська тощо. Прізвисько Хвеська, 
утворене від власного іменування героїні казки, 
позначає балакучу людину, ім’я Дюймовочка вка-
зує на тендітну, ніжну дівчину, а назва Колобок 
номінує невисоку на зріст людину, яку асоціюють 
з казковим персонажем;

• від найменувань співаків, музикантів: Елвіс, 
Піпа (репер), Рікі Мартін тощо.

Серед виокремлених відантропонімних назв 
найпродуктивнішими є прізвиська, утворені від 
прізвищ та власних імен людей. Трапляється, що 
найменування виникають на основі подвійної 
номінації. Антропоніми втрачають первинну но-
мінативну функцію і несуть додаткове смислове 
навантаження [13, с. 166]. При наявності в учня 
певних неординарних умінь, вчинків, зовнішньої 
чи внутрішньої схожості з акторами, знаменитос-
тями телепередач, естради, літератури тощо, мо-
тивацією його прізвиська стає ім’я, прізвище чи 
професійний псевдонім людини, яку він нагадує. 

Найменування вказують і на культурно-ін-
формаційний простір зацікавлень, для прикладу, 
спортивні вміння найчастіше отримують оцін-
ку серед підлітків за допомогою загальновідо-
мих та поціновуваних молоддю найменувань 
спортсменів. 

2. 2. Відзоонімна підгрупа прізвиськ мотивова-
на кличками тварин. Зібрані прізвиська, утворені 
від назв героїв кіно, мультфільмів, домашніх тва-
рин: Джек, Кінгконг, Мейсон, Мікуся (Мікі-Ма-
ус), П’ятачок, Тірекс, Ципа, Чіп, Мурзік – стають 
основою асоціацій з певними рисами денотата. 
Так, прізвисько Кінгконг походить від телевізій-
ного найменування горили, людиноподібної мав-
пи, і вживається для номінації фізично сильної 
людини, а прізвисько Мейсон, утворене від  влас-
ної назви свині, комедійного персонажа сучасно-
го телеефіру, вказує на смішну людину.

2. 3. Відпрагматонімна підгрупа прізвиськ мо-
тивована назвами сортів, марок, товарних знаків 
тощо. Серед назв – неофіційні найменування Дюра-
сел (2), Живчик, Іриска, Чупа-чупс, M&M’s. Напри-
клад, прізвисько Дюрасел, утворене від назви ТМ 
батарейок DURACELL, позначає активну, витрива-
лу людину; ім’я Іриска виникло від власної назви 
цукерок, вказує на людину, яка полюбляє їсти такі 
цукерки. Усі запропоновані школярами назви лег-
ко виявити в контексті сучасної реклами. 
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2. 4. Відтопонімна підгрупа прізвиськ моти-
вована назвами місцевості, регіону, міста, сели-
ща, гірського масиву, пустелі, будь-якої частини 
поверхні Землі. Наприклад, назви: Волинська, 
Іра бартків, Майданська, China. Прізвисько Во-
линська, утворене від топоніма Волинь, позначає 
людину, яка пов’язана з конкретною територією; 
найменування Іра бартків виникло на базі топо-
німа для номінації дівчини, яка вийшла із села 
Бартків. Незначна кількість назв цієї підгрупи 
вказує на непродуктивність відтопонімної лекси-
ки при творенні прізвиськ школярів. 

Трапляються приклади і з подвійною мотива-
цією. Прізвисько Коза, утворене від антропоніма, 
прізвища дівчини, і від загальної назви тварини 
коза. Ім’я Білочка, мотивоване, як зазначено в 
анкеті, і прізвищем Білецька, і загальною назвою 
тварини – білочка, позначає дівчину, яка носить 
куртку білого кольору. Прізвисько Вікуся виникає 
від імені власниці Вікторія, а також від імені ге-
роїні телесеріалу (мовляв, носій прізвиська схо-
жий з героїнею улюбленого кіно) тощо. 

Анкетування виявляє, що мотиви виникнення 
прізвиськ часто невідомі інформантам. Можливо, 
причиною їх появи був якийсь випадок з мину-
лого, який вже втратив свою актуальність. Пріз-
виська, які школярі не пояснили: Салька, Суслік, 
Притула, Хатіко, Ляхович, Крисюк, Миша, Ма-
льок, Кіт, Бем, Фіняша, Тоні, Гусь, Чіта, Бєлка, 
Теразіні, Карбон, Екс, Льоба, Піткін, Лєпік, Васо, 

Канзьола, Бака, Чуча, Магнолія, Морган, Сєйка, 
Пляцок, Жид, Мер, Чіко, Квасниць, Franz, Елек-
тронік, Муха, Зозулька.

Висновки. Лексичну базу неофіційного імен-
ника сім’ї становлять відапелятивні та відонімні 
групи прізвиськ. Відапелятивна група прізвиськ 
кількісно переважає групу відонімних дериватів. 
Відапелятивні підгрупи антропонімів моделю-
ють багатопланову характеристику осіб за до-
помогою загальних назв різних тематичних роз-
рядів. Істотна ознака денотата стає причиною 
виникнення прізвиська. Уявлення мовців про 
рослини, тварини, предмети матеріального чи 
духовного світу, їх значення в житті людини ста-
ють причиною перенесення назви з певної реалії, 
явища, процесу на денотата. 

Відонімна група прізвиськ представлена ві-
дантропонімною, відзоонімною, відпрагматонім-
ною та відтопонімною підгрупами назв. Відан-
тропонімна підгрупа прізвиськ є найпродуктив-
нішою у межах відонімних дериватів. Відіменні, 
відпрізвищеві прізвиська, а головно найменуван-
ня за іменами відомих людей відображають ха-
рактерні риси найменованих осіб, сприйняття їх 
іншими членами соціогрупи, умови життя, тра-
диції об’єднання колективу. 

Перспективу дослідження вбачаємо у роз-
критті ролі та функцій неофіційного іменника у 
щоденній сімейно-побутовій комунікації сучас-
ної сім’ї.
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Чучвара А. П. 

ПРОЗВИЩА СЕМЬИ: ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

В статье проанализированы прозвища семьи школьника. Материал исследования – индивидуаль-е проанализированы прозвища семьи школьника. Материал исследования – индивидуаль-
ные прозвища брата, сестры, матери и отца респондентов – получен методом анкетирования школь-ов – получен методом анкетирования школь- – получен методом анкетирования школь-
ников Львовской области. Рассмотрены лексические особенности антропонимов, систематизированы 
их группы, подгруппы. В результате опроса сделан вывод о том, что лексическая база прозвищ пред-
ставлена отапелятивными и отонимными названиями («Λογος όνομαστική», № 4, 2012, с. 14-18).

Ключевые слова: прозвище, номинация, мотивация, оним, апелятив, семья.

Chuchvara A. P.

 NICKNAMES IN THE FAMILY: LEXICAL FEATURES 

The article analyses nicknames in the pupil’s family. The material for investigation, individual nicknames 
of a respondent’s brother, sister, mother and father were obtained by interviewing the pupils in Lviv region. 
Lexical features of anthroponyms were disclosed and their groups, subgroups were systematized. On the ba-
sis of the opinion poll it has been concluded that the lexical basis of nicknames is represented by names that 
derive from common and personal names («Λογος όνομαστική», № 4, 2012, с. 14-18).

Key words: nickname, nomination,  motivation, personal name, common name, family.
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Водныя аб’екты Беларусі – унікальныя 
помнікі прыроды, якія з’яўляюцца носьбітамі 
матэрыяльна-духоўнай культуры і важнымі 
рэсурсамі рэкрэацыйнага турызму. Сажалкі, 
рэкі, азёры, крыніцы, водна-балотныя ўгоддзі 
ўяўляюць сабой экалагічную і пазнавальную 
каштоўнасць прыродазнаўчага характару.

Тэрыторыя Мазыршчыны – гэта незвычайны 
прыродны комплекс Прыпяцкага Палесся, які 
мае разнастайныя аб’екты гісторыка-культурнай, 
прыродна-ландшафтнай спадчыны з высокім 
пазнавальным і эстэтычным патэнцыялам. На 
тэрыторыі Мазырскага рэгіёна знаходзяцца 
розныя адметныя прыродныя аб’екты: заказнікі, 
урочышчы, азёры, яры і інш., сярод якіх 
належнае месца займаюць крыніцы, як значныя 
водныя кампаненты гідраграфічных аб’ектаў, 
якія з’яўляюцца не толькі багаццем прыроды, але 
і набыткам беларускага этнасу. Водныя аб’екты 
заўсёды займалі важнае месца ў жыцці чалавека. 
Усё жывое на зямлі не можа, зразумела, існаваць 
без вады. Старажытныя людзі абагаўлялі ваду 
як невычэрпную крыніцу жыцця, якая жывіць 
зямлю і задавальняе іх патрэбы. Азёры, рэкі, 
крыніцы заўсёды шанаваліся ў народзе. Менавіта 
крыніцы падтрымліваюць водны баланс розных 
паверхневых вадаёмаў, яны сілкуюць сажалкі, 
балоты, азёры, рэкі, якія ў сваю чаргу ўпадаюць у 
мора або акіян. Зараз крыніцы выкарыстоўваюцца 
для адпачынку, бытавых, навуковых, лячэбных і 
іншых патрэб.

Тэрмін крыніца абазначае натуральны выхад 
падземных вод на паверхню зямлі [8, с. 741]. У 
XVI-XVII стст. крыніцы называліся калодзезямі 
(зараз калодзеж), што абазначала студню з 
калаўротам або крыніцу на ўзвышшы ў выглядзе 
азярыны з мноствам пульсуючых струменяў [9, 
V, с. 332]. 

Крыніцы маюцца на тэрыторыі ўсёй Беларусі. 
На Мазыршчыне намі зафіксавана больш за 50 
крыніц, з якіх Мазырскім вопытным лясгасам 
даследавана 31 крыніца, некаторыя з іх утвараюць 
крэнаполе (крынічнае балота – 7 крыніц), адны 
з іх маюць свае ўласныя назвы, іншыя, якія не 
маюць уласных назваў, арыентаваны на пэўны 
населены пункт, урочышча (9 крыніц): крыніцы 
Жываносная (каля в. Санюкі), Глыбокая (каля 
в. Рудня), Вянгерава (у в. Каменка), Крынкі (каля 
в. Прагрэс і в. Перадавая), Прыдарожная (каля 
п. Дружба), Замлынне (каля в. Надаткі), Крапіўная 
(каля в. Глініца), Альховіца (каля в. Каменка), 
Каменка (у в. Каменка), Барыскавічі-1 (у 
в. Барыскавічы), Барыскавічі-2 (у в. Барыскавічы), 
Крынічанская (каля п. Крынічны), Малютка 
(каля п. Крынічны), Сядзельнікі-1 (каля азд.
цэнтра Сядзельнікі), Сядзельнікі-2 (каля азд.
цэнтра Сідзельнікі), Майсееўка (у в. Майсееўка), 
Гарадок (каля в. Слабада), Белы яр (каля в. Белая), 
Камароўка (каля в. Белая), Алёс (каля в. Белая), 
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КРЫНІЦЫ МАЗЫРШЧЫНЫ ЯК ЗНАЧНЫЯ 
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Рэферат. Артыкул прысвечаны даследаванню 
мікрагідронімаў крыніц Мазыршчыны як 
важных аб’ектаў развіцця рэкрэацыйнага 
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крыніц. Даследаванне паказала, што 
лінгвістычныя і культуралагічныя асаблівасці 
з’яўляюцца важнымі паказчыкамі культурна-
геаграфічнага асяроддзя Мазыршчыны.
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Крынічка (каля в. Махнавічы), Іванова (каля 
в. Васькаўка), крыніца каля в. Васькаўка, крыніца 
каля в. Лучажэвічы, крыніца каля в. Загорыны, 
крыніца каля в.Чырвоная Горка, крыніца каля 
в. Скрыгалава, крыніца каля в. Глініца, крыніца 
каля в. Акулінка, крыніца ва ўрочышчы Студзёнае 
(каля в.Скрыгалаў), крыніца ва ўрочышчы 
Даўжэнка [6 с. 32-62]. 

Аб тэрытарыяльна-геаграфічных і прыродных 
адметнасцях, характэрных уласцівасцях, 
этнакультурных і іншых паказчыках сведчаць 
назвы крыніц, даследаваннем якіх займаецца 
гідраніміка – навука пра назвы водных 
аб’ектаў. Найменні сажалак, балот, урочышч, 
крыніц, палёў, лугоў і іншых невялікіх аб’ектаў 
належаць да мікратапонімаў, якія вядомы 
жыхарам пэўнай мясцовасці. Таму назва 
крыніцы – невялікага прыроднага кампанента, 
належыць да мікрагідроніма, які мае пэўную 
сувязь з лінгвістыкай, біялогіяй, геаграфіяй, 
краязнаўствам, гісторыяй, культуралогіяй і 
іншымі галінамі навук, паколькі гідронімы даюць 
важныя звесткі пра мінулае і сучаснае вывучаемай 
мясцовасці, пра прыродныя асаблівасці 
краю. Напрыклад, крыніца Гарадок атрымала 
назву ад аднайменнага ўрочышча Гарадок, 
якое размешчана на тэрыторыі старажытных 
гарадзішчаў [5, с. 49]. Паводле версіі І. Я. Яшкіна 
тэрмін гарадок абазначае насыпное гарадзішча, 
селішча, што сведчыць аб засяленні людзей у 
глыбокай старажытнасці [9, с. 188]. 

Назвы мікрааб’ектаў – гэта частка гісторыі 
населенага пункта, кампанент мовы, “люстэрка” 
прыроды, сведка мінулых стагоддзяў. Як 
адзначае В. А. Жучкевіч, “кожная назва – свайго 
роду гістарычны дакумент або помнік, які можна 
параўнаць з аб’ектамі матэрыяльнай культуры” 
[3, с. 18, 25]. Назвы крыніц маюць каштоўныя 
інфармацыйна-пазнавальныя звесткі і складаюць 
частку агульнай гідранімічнай сістэмы Беларусі. 

У сувязі са сказаным, сутнасць назваў нярэдка 
вызначаецца асаблівасцямі тэрыторыі, культурай 
народа, гістарычнымі падзеяміі, без ведання гэтага 
нашы ўяўленні аб геаграфічных назвах аб’ектаў 
будуць няпоўнымі. Знаёмячыся з назвай аб’ектаў, 
неабходна ўлічваць яго культуралагічную 
каштоўнасць і значнасць. Культурлагічныя 
звесткі даюць першапачатковае паняцце пра 
аб’ект як турыстычны рэсурс. І. Г. Дабрадомаў 
падкрэслівае, што “своеасаблівасць назваў часта 
вызначаецца асаблівасцямі тэрыторыі, і без 
ведання гэтага нашы ўяўленні аб геаграфічных 
назвах аб’ектаў будуць няпоўнымі” [2, с. 5]. Такім 
чынам, анамастыка не можа абысціся без дапамогі 
геаграфіі, без аналізу розных гістарычных фактаў 
і сучаснага стану аб’ектаў.

Неабходна адзначыць, што на ўзнікненне 
крыніц непасрэдна аказаў уплыў дняпроўскі 
ляднік, які праходзіў 250-300 тыс. гадоў таму. 

Падземныя воды гэтых прыродных аб’ектаў 
з’яўляюцца чыстымі, аднак некаторыя паверхні 
вады забруджаны дзейнасцю чалавека. З мэтай 
аховы крыніц было распрацавана і зацверджана 
“Палажэнне аб ахове крыніц Мазырскага раёна 
Гомельскай вобласці”, што дапамагае ў пэўнай 
меры захаваць гэтыя прыродныя каштоўнасці 
[6, с. 76]. Нягледзячы на тое, што гэтыя водныя 
мікрааб’екты знаходзяцца пад аховай дзяржавы 
і маюць важнае значэнне для навукі, культуры, 
экалогіі, прыродазнаўства, не ва ўсіх крыніцах 
якасць чыстай вады адпавядае санітарнай норме: 
у 10 крыніцах адзначаны сляды тэхнагеннага 
забруджвання (крыніцы Крынкі, Крынічка, 
Каменка, Барыскавічы-1, Барыскавічы-2, 
крыніца ва ўрочышчы Студзёнае, крыніца каля 
в.Лучажэвічы, крыніца каля в.Загорыны, крыніца 
каля в.Глініца, крыніца каля в.Васькаўка), не ўсе 
яны належным чынам добраўпарадкаваны: 19 
крыніц (61 %) капціраваны, 12 (49 %) знаходзяцца 
ў натуральным выглядзе (крыніцы Крынкі, 
Замлынне, Глыбокая, Крапіўная, Майсееўка, 
Белы Яр, Камароўка, Алёс, Крынічка, крыніца ва 
ўрочышчы Студзёнае, крыніца каля в. Васькаўка, 
крыніца каля в. Глініца). Зона ландшафта 
мікрагідронімаў у асноўным знаходзіцца ў 
належным стане: мясцовасць 27 крыніц (84 %) не 
засмечана, толькі ў 5 (16 %) крыніц тэрыторыя 
забруджана (крыніцы Сядзельнікі-1, Замлынне, 
крыніца ва ўрочышчы Даўжэнка, крыніца каля 
в. Васькаўка, крыніца каля в. Загорыны) [6, 
с. 64-68]. Усё сказанае гаворыць аб тым, што 
неабходна захоўваць гэтыя прыродныя аб’екты, 
каб назаўсёды яны не зніклі з геаграфічнай 
карты. Разам з аб’ектам знікае і назва, якая 
змяшчае ў сабе гістарычныя і сучасныя звесткі. 
Г. П. Смаліцкая піша, “захаваць тапонімы не 
толькі важна, але і трэба. Бо многія аб’екты 
сельскай мясцовасці і іх назвы знікаюць, а гэта 
значыць, што знікае наша гісторыя, нашы карані, 
спусташаецца наша памяць” [7, с. 96]. 

Своеасаблівыя ўзгорыста-раўнінныя 
ландшафты, багатыя прыродна-рэкрэацыйныя 
рэсурсы крыніц ствараюць перадумовы для 
развіцця экалагічнага турызму. Экасістэма 
крыніц характарызуецца рэдкімі і цікавымі 
прадстаўнікамі флоры і фаўны: тут выяўлены 
такія віды арганізмаў, як фітапланктоны, 20 
рэдкіх відаў гідрабіёнтаў, даледніковы рэлікт 
бакаплаў сінуэла, малюскі і інш., найбольш 
распаўсюджаны такія расліны, як аўсяніца 
чырвоная, вярба шэрая, чарот лясны, касцяніца, 
лапчатка і інш. Жывёльны і раслінны свет 
навакольнага ландшафту крыніц утварае адзіны 
комплекс унікальнай прыроды Мазыршчыны: тут 
сутракаюцца розныя віды дрэў (сосны, бярозы, 
дубы, алешына і інш.), кустарнікаў (каліна, 
маліна, бэз і інш.), травяністых раслін (клапаген 
еўрапейскі, вянерын башмачок, гусіны лук і інш.), 



 № 4, 2012

21

жывёл (лось, янот, заяц і інш.), птушак (сава, 
дзяцел, шэры журавель і інш.), насякомых (жук-
алень, пустэльнік звычайны, чмель і інш.) – усё 
гэта адметнае багацце арэла Мазыршчыны, што 
вызначае не толькі своеасаблівасць экасістэмы 
крыніц, але і спецыфіку іх назваў (крыніцы 
Камароўка, Альховіца)  [6, с. 17-26]. 

Як адзначалася раней, крыніцы адыгрываюць 
значную ролю ў падтрыманні воднага 
балансу вадаёмаў, напрыклад, шэсць крыніц 
Мазыршчыны знаходзяцца на берагах рэк: на 
беразе р.Прыпяці – крыніцы каля в.Акулінка, 
Сядзельнікі-1, Сядзельнікі-2, Малютка, 
Крынічанская; на беразе р. Крапіўная – крыніца 
каля в.Глініца; на беразе р. Мытва – крыніца 
Жываносная; на беразе р. Салакуча – крыніца 
Прыдарожная; дзве крыніцы ўпадаюць у возера: 
у воз. Барбароўскае – крыніца Крынкі; у воз.
Ляшнянскае – крыніца Замлынне; чатыры – 
у раку: у р. Крапіўная крыніца Крапіўная; у 
р.Каменка – крыніца Каменка; у р. Тур – крыніца 
Барыскавічы-1; у р.Нараўлянка – крыніца ва 
ўрочышчы Даўжэнка; у сажалку – крыніца 
Барыскавічы-2, астатнія працякаюць па 
раўніннай мясцовасці (16 крыніц). Некаторыя 
мікрагідронімы Мазыршчыны знаходзяцца 
на тэрыторыі ландшафтных заказнікаў Алёс, 
Стрэльскі, Мазырскія яры: крыніцы каля 
в.Чырвоная Горка, Крынкі, Крынічанская, 
Малютка, Майсееўка, Гарадок, Белы Яр, 
Камароўка, Алёс [6, с. 64]. Незвычайныя водна-
лясныя ландшафты крыніц робяць Мазыршчыну 
перспектыўнай і прывабнай для развіцця турызму 
і адкрыцця новых турыстычных маршрутаў, а 
іх назвы, як адзначалася вышэй, раскрываюць 
істотныя асаблівасці краю.

Крыніцы маюць не толькі экалагічную, 
гісторыка-культурную і іншую значнасць, але і 
лячэбную, навуковую, выхаваўчую, рэкрэацыйна-
пазнавальную, бытавую накіраванасць. Некаторыя 
крыніцы, якія знаходзяцца ў вёсках ці побач з імі, 
мясцовыя жыхары выкарыстоўваюць у якасці 
пітной вады. Крыніцы нярэдка становяцца месцам 
правядзення рытуальных, працоўных і іншых 
абрадаў, таксама месцам турыстычных злётаў, 
спартыўных спаборніцтваў і інш. Лічыцца, што 
крынічная вада – гэта сімвал чысціні, урадлівасці 
і жыцця. Напрыклад, крыніца Альховіца, якая 
знаходзіцца на тэрыторыі Бокаўскага лясніцтва, 
стала традыцыйным месцам правядзення 
шлюбных і іншых народных абрадаў, мяркуюць, 
што яе вада валодае жыватворнай і ачышчальнай 
сілай, а маладым прыносіць у новую сям’ю 
поспех, шчасце і дабрабыт. Крыніцы з’яўляюцца 
славутасцю прыроды, унікальнымі помнікамі 
гісторыка-культурнай спадчыны палешукоў, з 
імі звязаны многія паданні, легенды, звычаі, 
ваду некаторых крыніц лічаць гаючай, святой, 

каля крыніц будуюць капліцы, свецяць іх ваду, 
устанаўліваюць атрыбуты веры. Напрыклад, у 
жніўні 1999г. асвяцілі крыніцу Альховіца і каля яе 
ўстанавілі абраз “Божай Маці”. У лютым 2003 г. 
асвяцілі Вянгераву крыніцу ў в. Каменка  [6, с. 42-
43]. Як бачым, крыніцы – гэта аб’екты прыроды, 
гісторыі, этнаграфіі, лінгвакультуралогіі, якія 
можна  выкарыстаць пры стварэнні і рэалізацыі 
экалагічнага турызму, што ў далейшым дапаможа 
добраўпардкаваць, захаваць і зберагчы гэтыя 
прыродныя скарбы, іх назвы і іх навакольнае 
асяроддзе. 

Зыходзячы са сказанага, неабходна 
падкрэсліць важнасць сувязі культуралагічнага 
аспекту з лінгвістычным. Кожны геаграфічны 
абъект мае не толькі свае ўласцівасці, але і назву, 
якая часам вызначае сутнасць. Таму, гідраніміка 
як і культуралогія займае значнае месца сярод 
навук, якія даследуюць культурна-геаграфічнае 
асяроддзе. Гідронімы ўяўляюць вялікую 
каштоўнасць для вывучэння мовы і гісторыі 
народа, бо ў назвах крыніц захавана гісторыя, 
звесткі аб першапасяленцах, матэрыяльная і 
духоўная культура народа.

Значную ролю ва ўтварэнні назваў 
адыгрываюць апелятывы, Э. М. Мурзаеў 
сцвярджае, што “народная тэрміналогія 
заканамерна і актыўна ўдзельнічае ў фарміраванні 
ўласных імён – тапонімаў. Здаецца, ва ўсім свеце 
нельга выявіць тапанімічныя сістэмы, якія 
будаваліся без такіх тэрмінаў” [4, с. 6-7]. Сярод 
назваў крыніц Мазыршчыны асобную частку 
складаюць найменні, утвораныя ад апелятываў 
крапіва, дарога, млын, крыніца, алешына, гарадок, 
яр, камар, алёс, камень, якія характарызуць 
аб’ект (крыніцы Прыдарожная, Крынічанская, 
Каменка, Альховіца і інш.). Тэрмінаадзінкі, 
што ўваходзяць у склад наймення, складаюць 
падмурак тапонімаў, паколькі яны раскрываюць 
лексічнае значэнне слова. 

Гідронімы з’яўляюцца адлюстраваннем 
менталітэту этнаса, яго псіхалогіі, светапогляду, 
эвалюцыі мовы і грамадства. І гэта пэўным 
чынам замацоўваецца ў лексіка-семантычным 
змесце мікрагідронімаў, якія можна падзяліць на 
наступныя групы: 

1) найменні, якія адлюстроўваюць прыметы:
а) рэльеф: Белы яр, Гарадок (абазначае 

курганны насып); 
б) глыбіню: Глыбокая;
в) флору, фаўну: Камароўка, Альховіца;
г) памер: Малютка;
д) характар плыні: Жываносная;

2) найменні патранімічнага ўтварэння: 
Вянгерава, Іванова;

3) найменні, утвораныя ад айконімаў: 
Майсееўка, Каменка, Крынічанская (па 
назве пасёлка Крынічны), Барыскавічы-1, 
Барыскавічы-2, Сядзельнікі-1, Сядзельнікі-2;
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4) найменні гідранімічнага зместу: Крынкі (у 
дыалектнай мове абазначае маленькая крынічка), 
Крапіўная (па назве ракі Крапіўная), Крынічка;

5) найменні-арыенціры: Замлынне, Прыдарожная; 
6) назвы, якія адлюстроўваюць месцаразмяшчэнне 

аб’екта: Алёс (па назве заказніка Алёс);
7) безымяныя крыніцы, якія не маюць назваў, 

у гэтым выпадку населены пункт або ўрочышча 
служыць паказчыкам месцазнаходжання 
мікрагідроніма.: крыніца каля в. Чырвоная 
Горка, крыніца каля в. Скрыгалава, крыніца каля 
в. Глініца, крыніца каля в. Акулінка, крыніца 
каля в. Васькаўка, крыніца каля в. Лучажэвічы, 
крыніца каля в. Загорыны, крыніца ва ўрочышчы 
Даўжэнка, крыніца ва ўрочышчы Студзёнае. 

Як бачым, назвы крыніц утрымліваюць 
карысную, пазнавальную інфармацыю, адны іх 
інфармуюць аб людзях, падзеях, іншыя сведчаць 
пра асаблівасці ландшафту пэўнай мясцовасці. 
С. М. Басік падкрэслівае, што “геаграфічныя 
назвы або тапонімы – найважнейшы кампанент 
геаграфіі. Яны з’яўляюцца своеасаблівым 
злучным звяном паміж чалавекам і геаграфічным 
аб’ектам, не толькі паказвае яго месца на паверхні 
планеты, але і дае цікавую і вельмі важную 
навуковую інфармацыю” [1, с. 3]. 

Наведваючы экааб’екты, турыстаў неабходна 
знаёміць  з гісторыяй узнікнення назваў, таму што 
многія назвы маюць важную інфармацыю пра 
аб’ект: даюць каштоўныя звесткі па этнаграфіі, 
культуры, геалогіі, этнасе, біялогіі, мове гэтага 
рэгіёна. 

Шматлікія найменні ўяўляюць пэўную 
цікавасць не толькі сваім семантычным зместам 
(адлюстраванне разнастайнай інфармацыі), 
але і адметнымі спосабамі словатворчасці, якія 
сфарміраваліся ў пэўныя гістарычныя перыяды 
развіцця грамадства.

 У межах словаўтварэння мікрагідронімаў 
намі вызначаны наступныя спосабы:

1) лексіка-семантычны: крынка – маленькая 
крыніца [5, с. 106] , крынка – гліняны посуд для 
малака [4, с. 304] (крыніца Крынка); гарадок – 
насыпное гарадзішча, селішча,  гарадок – 
невялікі горад [1, с. 188-189] (крыніца Гарадок); 
алёс – нізкае месца, якое зарасло травой і рэдкім 
алешнікам, алёс – балота, зыбкае месца [1, с. 56] 
(крыніца Алёс);

2) марфолага-сінтаксічны: крыніца 
Прыдарожная (наз.) ← прыдарожная (прым.); 
крыніца Крапіўная (наз.) ← крапіўная (прым.); 
крыніца Крынічанская (наз.) ← крынічанская 
(прым.); крыніца Глыбокая (наз.) ← глыбокая 
(прым.); 

3) лексіка-сінтаксічны: крыніца 
Жываносная ← жыва+насіць; 

4) марфалагічны з рознымі падгрупамі:
а) суфіксальны спосаб: Глыбокая, 
Крапіўная, Вянгерава, Крынічанская, 

Малютка, Сядзельнікі-1, Сядзельнікі-2, 
Майсееўка, Гарадок, Камароўка, 
Крынічка, Іванова, Каменка, Альховіца,  
Барыскавічі-1, Барыскавічі-2;
б) суфіксальна- прэфіксальны спосаб: 
Прыдарожная;
в) цыркумфіксальны спосаб: Замлынне.

Найбольш тыповым словаўтварэннем 
мікрагідронімаў лічыцца суфіксальнае, больш 
прадукцыйнымі з’яўляюцца суфіксы -н-, -к-, -ок- 
з іх выкарыстаннем утворана 8 мікрагідронімаў 
(25,8 %).      

Паводле колькаснага складу слоў 
аднакампанентныя назвы крыніц складаюць 
большую колькасць (18 мікрагідронімаў (58%)), 
чым двухкампанентныя (1 назва (3,2%)). У 
двухслоўнай структуры азначальнае слова 
звычайна характарызуе найбольш важныя, 
істотныя рысы (крыніца “Белы Яр”).

Мікрагідронімы і геаграфічныя аб’екты – гэта 
помнікі культуры, захавальнікі інфармацыі пра 
гісторыю навакольных мясцін, якія неабходна 
вывучаць і берагчы як славутасць прыроднага 
асяроддзя Мазырскага рэгіёна. Як правільна 
адзначае С. М. Басік, што “геаграфічныя назвы – 
гэта адлюстраванне ментальнасці людзей, іх 
светаадчування, культуры, побыту, звычаяў, 
псіхалагічнага стану. Яны з’яўляюцца неад’емнай 
часткай сучаснай цывілізацыі і ўяўляюць сабой 
унікальнае тапанімічнае асяроддзе, без якога 
немагчыма існаванне чалавецтва” [1, с. 3]. 

Разнастайнасць натуральных ландшафтаў 
крыніц з багатымі прыроднымі рэсурсамі робіць 
іх прывабнымі і перспектыўнымі для развіцця 
экатурызму, што будзе садзейнічаць лепшай 
ахове гэтых скарбаў прыроды і стварэнню 
спрыяльных эканамічна-сацыяльных умоў для 
развіцця рэкрэацыйна-турыстычнай індустрыі. 

 Такім чынам, на тэрыторыі Мазыршчыны 
намі зафіксавана больш 50 крыніц, афіцыйна 
засведчана Мазырскім вопытным лясгасам 
31 крыніца. Мікрагідронімы Мазыршчыны 
складаюць адметную частку агульнай сістэмы 
беларускай анамастыкі, адлюстроўваюць важныя 
гісторыка-дакументальныя і сучасныя звесткі 
пра адметнасць крыніц, маюць адбітак культуры 
народа, сведчаць пра геаграфічна-ландшафтнае 
асяроддзе рэгіёна, паказваюць аб’ектыўныя і 
суб’ектыўныя змены ў пэўны гістарычны час. 
Частка крыніц у сувязі з нядбайнай дзейнасцю 
чалавека зусім знікла з геаграфічнай карты 
(крыніца ва ўрочышчы Глыбокі Роў, крыніца ва 
ўрочышчы Вінціна Гара, крыніца ва ўрочышчы 
Крыніца, крыніца ва ўрочышчы Дубкоўка і інш.).

Намі разгледжана 31 мікрагідронім, сярод якіх 
большую колькасць складаюць аднаслоўныя назвы 
(18 гідронімаў (58%)), меншую – двухслоўныя 
(1 назва (3,2%)). Назвы крыніц з’яўляюцца 
своеасаблівымі арыенцірамі, указваюць на тып 
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ландшафта, на месцазнаходжанне аб’екта, яго 
прыналежнасць да ўладальніка, на характэрную 
прымету і інш. Некаторыя мікрагідронімы 
матывуюцца апелятывамі крапіва, дарога, млын, 
крыніца, алешына, гарадок, яр, камар, алёс, 
камень, якія фіксуюць адметныя рысы воднага 
мікрааб’екта. Назвы крыніц складаюць 
разнастайныя словаўтваральныя групы, сярод 
якіх выдзяляюць лексіка-семантычныя – 
3(9,6%), марфолага-сінтаксічныя – 
4(12,9%), лексіка-сінтаксічная – 1(3,2%), 
марфалагічныя – 18(58%). Мікрагідронімы, 
у асноўным, утвараюцца суфіксальным 
спосабам. 9 крыніц Мазыршчыны не маюць 
назвы (29%).  У словаўтваральных мадэлях 
прасочваецца імкненне не толькі вылучыць 
аб’ект з мноства падобных, але і пры 
дапамозе імя перадаць экстралінгвістычную, 
культуралагічную інфармацыю. 

Крыніцы ўяўляюць сабой народнае багацце 
Мазыршчыны, даўно наспеў час зберагчы гэтыя 
рэдкія крынічныя мясціны прыроды для будучых 
пакаленняў, зрабіць іх даступнымі для шырокага 
наведвання мясцовымі жыхарамі і турыстамі, 
належным чынам добраўпарадкаваць, узяць 
пад ахову, надаўшы гэтым унікальным водным 
мікрааб’ектам статус рэліктавых дзяржаўных 
заказнікаў, правесці маніторынг, скласці 
лінгвагеаграфічную карту, адкрыць зоны адпачынку.

Крыніцы і іх назвы як важныя кампаненты 
лінгвагеаграфіі адыгрываюць значную ролю для 
развіцця турызму. Зялёны маршрут па ўнікальных 
прыродных мясцінах мікрагідронімаў пазнаёміць 
з узгорыста-раўніннымі ландшафтамі, багатай 
флорай і фаўнай, з гістарычнымі падзеямі і 
культурнай спадчынай мясцовага насельніцтва 
і ў цэлым – з Мазыршчынай як незвычайным 
кутком палескага краю.
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РОДНИКИ МОЗЫРЩИНЫ КАК ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ МИКРОГИДРОНИМИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА, ИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В статье рассматривается лингвокультурологический аспект родников Мозырщины как важней-
ших объектов ономастики и туризма («Λογος όνομαστική», № 4, 2012, с. 19-24).

Ключевые слова: гидронимика, ономастика, микрогидроним, рекреационный туризм, родник, экс-
тралингвистика, культурология, словообразование, семантика.
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Bervyachyonоk O. V.

SOURCES OF MOZYRSHCHINA’S AS CONSIDERABLE ONOMASTIC OBJECTS OF 
TOURISM, THEIR LINGUISTIC FEATURES

The article explores the lingvo-cultural aspect sources of Mozyrshchina’s as significant objects of 
onomastics and tourism («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 19-24).

Key words: gidronimika, onomastics, mikrogidronim, recreational tourism, source, paralanguage, 
cultural science, word-formation, semantics.
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Работа над составлением каталога донской  
гидронимии (см.: ГД–I; ГД–II) дала возмож-
ность обратить внимание на немалое количе-
ство географических имен, заставивших нас 
задуматься над их происхождением, перипети-
ями их смысловых и формальных изменений. 
После  завершения работы пришла пора ска-
зать о них особо, хотя бы в виде кратких заме-
ток и этимологических этюдов.

I. Топонимы с основами  говëн- и  говейн-.
 В донской гидронимии имеется несколько 

ономасиологически неясных названий, связан-
ных со старинными диалектными именования-
ми как Великого Поста (поста перед Пасхой), 
так и других постов: говеины, говейны, го-
венье, Перво говенье (Петров пост), Филип-
пово говенье (Рождественский пост), говино, 
говины (СРНГ – VI, 254). Так, река Становая 
Ряса, л.п.Воронежа, л.п. Дона, имеет один из 
небольших притоков – ручей Говейная Ряса, 
он же Ховейная Ряса, Говенная Ряса или 
Говëновка (ГД – I, 135)1. Озеро Говëное в бас-
сейне Хопра упоминается в документе 1678г. 
(там же, 296). Варианты гидронимов с осно-
вами говейн- и говëн- обнаруживаются и в 
бассейне Северского Донца: немного выше 
впадения в него рч. Калитвенец в Донец с 
правой стороны впадает балка Говейная, она 
ж Говëнная, или  ручей Говецкой Колодезь 
(1697г.) (ГД – II, 454).  В басейне Маныча, л.п. 
Дона, был также ерик Говëнный (там же, 585).

Примечательно, что название двух населен-
ных пунктов, расположенных возле Говëнной, 
или Говейной, балки, таких вариантов не 
имели: только Верхне-Говейная (Верхнего-
вейный) и Нижне-Говейный (ГД–II, 454). 
Несомненно, первичными были гидронимы с 
основой говëн-. Их появление было вызвано 
загрязнением воды в речках, балках и озерах 
прежде всего навозом, в чем было повинно 
само население окрестных селений. Об этом 
в 1863г. писал Н.Краснов: “Жители обыкно-
венно сваливают его вместе с другим мусором 
кучами на берегах речек или бросают в овра-
ги и лощины, или наконец, что всего хуже, 
употребляют для гатей.  Дождевыми потока-
ми и весенними разливами вся эта нечистота 
уносится в речки, которые, время от време-
ни наполняясь навозными насыпями, теряют 
свою быстроту, а иные даже пересыхают. (…) 
Случается даже встречать воды до того зага-
женные навозною нечистотою, что невозмож-
1 Форма гидронима Говеновка, самая ранняя 

из всех известных его вариантов, встрети-
лась нам в одном из документов 1686 г., от-
носящихся к истории Козловского Троицкого 
монастыря Тамбовской губернии: “в речкѣ  
Говенковкѣ” (ДИТМ, 75). 

УДК 81 ̓ 373.21.811.161

ЗАМЕТКИ ПО ТОПОНИМИИ БАССЕЙНА 
РЕКИ ДОН.I.

Реферат. В публикации рассмотрены топо-
нимы с основами на говён- и говейн- в бассейне 
реки Дон, показана их лексическая и ономасиоло-
гическая неоднородность.
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но употреблять их для питья” (МГСР – ЗВД, 
122) 2.

Такого же происхождения и донские ги-
дронимы от слов назём ‘навоз’, назёмный 
‘навозный’(Даль – II, 425; СРНГ – XIX, 280,282): 
озеро Назмище (на нем хутор Назмищанский) 
в юрте станицы Голубинской; балка Назёмная 
в бассейне рч. Кагальника; лог Назёмный – л.п. 
яра Картавцева, л.п. Северского Донца (ГД – II, 
16, 96, 113).

Селения возле Говёных речек и балок внача-
ле тоже назывались Говёными (вследствие ме-
тонимии, или контактного переноса гидронимов 
на ближайшие объекты). По понятной причине в 
таком виде эти ойконимы долго существовать не 
могли. Выбор пал на пароним с мелиоративной 
окраской говейный ‘уважаемый, почитаемый, 
вызывающий почтение’  (СРЯ – XVIII в., вып. 5, 
147; Даль – I, 374). Ср. современное литератур-
ное благоговейный. Тот же процесс топониме-
ческой метонимии позже мог осуществиться и в 
обратном направлении: “облагороженный” ойко-
ним Говейная (из Говёная) влиял  на первичную 
(исходную) форму гидронима и превращал его во 
вполне “пристойное” название3.

Нам известен еще один случай проникнове-
ния в топонимию прилагательного говейный – 
фитоним Говейная сосна.  Это дерево росло 
в нескольких километрах к северо-востоку от 
города Углича. По свидетельству Н. Д. Руси-
нова, Говейная сосна в XVII в. “была хорошо 

2 Навоз на поле крестьяне вывозили на двух-
колесной телеге – говëнке, или говеннице 
(СРНГ - VI, 253).

3 В одной из статей по южнорусской топонимии 
причину появления рассмотренного выше ги-
дронима Говёнка, Говённая Ряса мы связы-
вали с природными особенностями ручья и 
окружающей местности – «возможно, слабое 
течение и загнивающая болотная раститель-
ность», даже не допуская, что решающую 
роль здесь сыграл «человеческий фактор» 
(см.: Отин Е.С. Ряжск или Рясск? – Русская 
речь. – 1996 г. – № 2 – С. 84-91). Все сказанное 
заставляет принять иную этиологию данного 
названия.

известна всем окрестным жителям и служила им 
надежным ориентиром на местности”. Как по-
граничная примета она упомянута в Угличских 
писцовых книгах: “А межа той вотчинной зем-
ле… от тое сосны на Говейную сосну (…) а на-
леве земли розных помещиков, а от тое Говейныя 
сосны через большую Ярославскую дорогу…”. 
Топографическая важность этого фитообъекта 
предопределила выбор прилагательного говей-
ная ‘почитаемая’ для его характеристики. Нам 
представляется неубедительной связь названия 
Говейная (сосна) со словами говети ‘поститься 
и готовиться к церковной исповеди’ и др.-русск. 
говѣйно ‘говение’, как полагает Н.Д.Русинов, 
предположивший, что эта сосна еще в дохристи-
анский период почиталась священным деревом и 
с нею связывались “какие-то языческие ритуалы” 
(Русинов. Из записок…, 10-13; его же. Лингви-
стический очерк…, 148-152) 4.

Обычай давать названия чем-то выделяющим-
ся деревьям был известен в старину, но этиология 
тех фитонимов, которые приводятся Н. Д. Руси-
новым в качестве примеров именований других 
“священных сосен” – Медвежья сосна  (росла 
в XVI в. возле Веси Егонской, теперь – город 
Весьегонск, у реки Мологи) и раскидистая со-
сна Хорошава (еще в начале XX в. росла возле 
города Тихвина), не та, что у фитонима Говей-
ная сосна. И, как показано выше, совсем иную 
группу составляют Говейные топонимы в бас-
сейне Дона.

4 Кстати, прилагательное говѣйный со значе-
нием ´священный´ в 1679г. употребил Авва-
кум: брызжешь говѣйныя-те воды (СРЯ – XI-
XVII вв., вып. 4, 51).
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НОТАТКИ З ТОПОНІМІЇ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДОН. I.

В топонімії Дону мала місце взаємодія географічних назв з основами говён- і говейн-. Остання з них 
була запозичена з паронімів говейный, говейны та інших з метою евфемізації первинних гідронімів, 
які виникли на базі прикметника говёный. Зовсім іншу етіологію має верхньоволзький фітонім Говей-
ная сосна, який теж розглядається в цьому нарисі («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 25-27).

Ключові слова: гідронім, ойконім, фітонім.
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TOPONYMIC NOTES OF RIVER DON BASIN. I.

An interaction between the names with basises говён- and говейн- took place in the toponymy of Don. 
The last one was taken from paronyms говейный, говейны and others for euphemisation of initial hydronyms 
that arose on the basis of the adjective говёный. Quite a different etymology has fitonym Говейная сосна, 
which was also analyzed in the article («Λογος όνομαστική», № 4, 2012, с. 25-27).

Key words: hydronym, oikonym, fitonym.
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Більшість ономастів, які у своїх студіях звер-
тали увагу на проблеми типології власних назв, 
передусім розглядали принципи денотатно-но-
мінативного структурування онімного простору, 
що ґрунтується на характері іменованих об’єктів. 
Основні напрацювання у цій сфері, принаймні ті, 
які стосуються періоду ХІХ – 1 пол. ХХ ст., оха-
рактеризовані, творчо опрацьовані і використані 
у працях узагальнювального плану В. В. Німчука 
[1], О. В. Суперанської [4], Н. В. Подольської [3] 
та словнику загальнослов’янської ономастичної 
термінології [2].

Наприклад, В. В. Німчук, проект української 
ономастичної термінології, якого можна вважати 
першим вітчизняним ґрунтовним реєстром (і, на 
жаль, останнім), денотатно-номінативним прин-
ципам класифікації онімів відвів майже третину 
словникових статей (89, що становить 29,6 %) від 
їхньої загальної кількості [див.: 6, с. 298]. Ще у 
вступній частині усі власні назви дослідник по-
ділив на три групи: власні назви місць, інших 
об’єктів (крім місць) та живих істот. Гідроніми 
є достатньо структурованими: серед них виділя-
ють потамоніми (назви річок), лімноніми (назви 
озер), гелоніми (назви боліт) і пелагоніми (назви 
морів) [див.: 1, с. 35]. Відсутні терміни для за-
гального позначення проточних і стоячих вод, а 
також для номінування водних споруд, гребель, 
криниць, джерел тощо; взагалі не згадуються 
океаноніми. Як окремий тип назв засвідчено мі-
крогідроніми, однак це (як і мікротопонімія) – 
групування власних назв за іншим, ніж денотат-
но-номінативний, критерієм класифікації.

Вказаній класифікації онімів закономірно приді-
лено особливу увагу і в «Основній системі і термі-
нології слов’янської ономастики». Ця праця цікава 
також можливістю порівняти процеси ономастичної 
термінологізації у слов’янських та німецькій мовах. 
У складі топонімікону виділено анойконіми, годоні-
ми, гідроніми, мікротопоніми, ойконіми, ороніми, 
спелеоніми і хороніми. Гідронім кваліфікується як 
“власна назва водного об’єкта (моря, затоки, прото-
ки, озера, болота, трясовини, торф’яного болота, бо-
лотистого місця, ставу, великого водосховища, дже-
рела, річки, струмка, водоспаду, каналу, русла ріки і 
т. п.” [2, с. 108]. Хоч ономасти уже давно визнали пе-
лагоніми, потамоніми, гелоніми та інші позначення 
різних типів номінацій відповідних денотатів, ‘в ні-
мецькій мові точно не встановлено, чи можуть бути 
віднесені до гідронімів власні назви боліт, трясовин, 
торф’яників” [див.: 2, с. 108]. Без варіантів термін 
“гідронім” функціонує у російській, українській і 
білоруській мовах (у болгарській теж засвідчено 
одне терміносполучення – водно име), а в усіх ін-
ших наявні паралельні форми: hydronymum // jméno 
vody (чеська), hydronymum // vodný názow (словаць-
ка), hydronim // nazwa wodna (польська), hydronym // 
wódne mjeno (серболужицька), hidronim // vodno ime 
(сербохорватська і словенська), хидроним // водно 
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Реферат. У статті охарактеризовано 
денотатно-номінативну структуру гідронімів 
як одного із розрядів власних географічних 
назв. Нова типологія гідронімії за характе-
ром іменованих денотатів включає насамперед 
загальнотеоретичні поняття, які доповню-
ють відповідну терміносистему ономастики в 
цілому. Більш детально розмежовано і номінації 
гідрооб’єктів. Такі словникові статті мають 
увійти до складу нового «Словника української 
ономастичної термінології».
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име (македонська) Hydronym /  Gewässername (ні-
мецька) [див.: 2,  с. 108].

Незважаючи на продуктивність ономастичних 
студій, присвячених аналізу гідронімів, і розма-
їття їхніх денотатів (океани, моря, ріки, озера, 
болота тощо), «Основна система і термінологія 
слов’янської ономастики» містить лише один 
термін на позначення власних назв гідрооб’єктів 
(як різновид гідронімів кваліфікується термін 
“прибережний топонім”), що засвідчено в окре-
мих мовах: польській – nazwa przybrzeżna; ро-
сійській – прибережный топоним; українській – 
узбережна онімія; білоруській – узбярэжны 
тапонім; сербохорватській – obalni toponim; 
македонській – крайбрежен топоним; болгар-
ській – крайбрежно име. Функціонує він зі зна-
ченням “географічна власна назва об’єкта, який 
знаходиться біля моря (назви мисів, морських за-
ток, мілин, пляжів, скель, проток, маяків, банок, 
нерестовищ, морських течій тощо, присвоєна 
моряками або рибалками” [2, с. 109]. Позначен-
ня одним терміносполученням різних денотатів 
(мису і протоки, скелі і течії, пляжу і нересто-
вища), які, до того ж, мають свої окремі терміни 
для ідентифікації, не є виправданим. Недоцільно 
у денотатно-номінативній структурі онімів опи-
ратися на їхнє походження (йдеться про вказівку, 
що назви дані моряками чи рибалками). Навряд 
чи в українській мові засвідчено термінологіч-
не словосполучення “узбережна онімія”, а якщо 
воно і є, то, безумовно, може включати до сво-
го складу і власні назви пансіонатів, санаторіїв, 
кафе тощо, а це вже не прибережні топоніми. 

Безперечно, кращим зразком структурування 
пропріальної лексики у вітчизняній ономастиці є 
«Словник російської ономастичної термінології» 
[3]. Із-поміж шести схем, які передують лексико-
графічному опису ономастичної терміносистеми, 
п’ять безпосередньо присвячені денотатно-номі-
нативній класифікації онімів.

Друга схема «Назви земного простору» 
[3, с. 14] – найбільш деталізована: топоніми по-
діляються на хороніми, агрооніми, еклезіоніми, 
ойконіми, дромоніми, некроніми і гідроніми, 
розмежовані, у свою чергу, на потамоніми (назви 
рік [3, с. 108]), лімноніми (назви озер і ставків 
[3, с. 68] ) і гелоніми (назви заболочених місце-
востей [3, с. 46]), яким протиставляються океано-
німи (назви океанів і їх частин [3, с. 90]), у складі 
яких диференціюються пелагоніми (назви морів і 
їх частин [3, с. 105] ). 

У четвертій схемі «Назви земного просто-
ру (суша і Світовий океан)» виділяються оніми, 
пов’язані із суходолом, – тероніми [3, с. 126], у 
складі яких диференціюються лімноніми (власні 
назви озер та ставів [3, с. 68]) і спелеоніми (під-
земні топоніми, до яких віднесені назви будь-
якого природного підземного утворення у верх-
ньому шарі земної кори, що має вхідний отвір 

на поверхні землі, зокрема печери, струмка, во-
доспаду, озера, колодязя [3, с. 121]), та наймену-
вання океанічного простору – океаноніми, серед 
яких додатково кваліфікуються інсулоніми (на-
зви островів [3, с. 63]) та батіоніми (назви будь-
яких об’єктів підводного океанічного ландшафту, 
зокрема западин, мілин, хребтів [3, с. 42]). Літо-
німи є проміжним розрядом назв між теронімами 
й океанонімами, і до них належать найменуван-
ня природних об’єктів прибережної зони (ними 
можуть бути назви каменів, рифів, заток, фіордів 
тощо [3, с. 68]). Крім того, у примітках заува-
жується, що до океанонімів належать також пе-
лагоніми – “назви морів, з’єднаних зі Світовим 
океаном” [3, с. 15], а у дефініції терміна у тексті 
словника – ще й назви проток і течій [3, с. 90].

Недоліками можна вважати, по-перше, роз-
біжності у розрядах власних назв океанонімів і 
теронімів (до найменувань, які більше стосують-
ся гідрооб’єктів, віднесені назви суходолу – інсу-
лоніми, а до теронімів – лімноніми, які є все-таки 
гідрономінаціями); по-друге, не досить вдале 
термінологічне розмежування назв внутрішніх 
морів та морів, з’єднаних зі Світовим океаном; 
по-третє, виділення в окремий розряд літонімів, 
які об’єднують в одну групу і назви об’єктів ре-
льєфу (наприклад, рифів), і назви гідрооб’єктів 
(наприклад, заток, фіордів).

Класифікація власних назв за характером іме-
нованого об’єкта досить детально описується і 
в енциклопедії «Слов’янська ономастика». Так, 
О. В. Суперанська виокремлює такі різновиди 
пропріативів (по суті – власних географічних назв): 
1) геоніми, марсіоніми, венусоніми і планетоніми; 
2) стратоніми; 3) тероніми (ороніми, спелеоніми, 
хороніми, агрооніми, літоніми); 4) гідроніми (океа-
ноніми, пелагоніми, лімноніми, гелоніми і потамо-
німи); 5) інсулоніми та батіоніми; 6) дромоніми; 
7) ойконіми (астіоніми, комоніми та ойкодомоніми); 
8) урбаноніми (агороніми, годоніми, міські топоні-
ми); 9) еклезіоніми [див.: 8, с. 43-44]. 

Членування гідронімікону на основі його дено-
татно-номінативних особливостей майже не здій-
снювали у своїх дисертаційних та монографічних 
студіях і С. О. Вербич, І. М. Желєзняк, О. П. Кар-
пенко, А. П. Корепанова, В. В. Лучик, Л. Т. Ма-
сенко, М. Д. Матіїв, І. В. Муромцев, Є. С. Отін, 
Н. М. Павликівська, Я. П. Редьква, О. С. Стрижак, 
З. Т. Франко, В. П. Шульгач, М. М. Юрків та інші 
дослідники. Не засвідчено деталізації відповідної 
терміносистеми і у виданнях словникового типу 
Г. Л. Аркушина, В. А. Никонова, Л. В. Петринки, 
Є. М. Поспєлова, Г. І. Швеби, М. Т. Янка, а також у 
збірниках наукових праць, на кшталт: «Гідроніми 
Нижнього Подністров’я», «Гідронімія України в 
її міжмовних і міждіалектних зв’язках», «Питан-
ня гідроніміки» тощо. 

Нове структурування гідронімії за характером 
номінованого денотата нами частково уже про-
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понувалося [див.: 5; 7]. Передусім це розмеж-[див.: 5; 7]. Передусім це розмеж-див.: 5; 7]. Передусім це розмеж-]. Передусім це розмеж-. Передусім це розмеж-
ування екстрагідронімів, до яких віднесено інтер-
лувіоніми, океаноніми, пелагоніми, портоніми, 
фіордоніми і флуменоніми, та екстрагідронімів, 
із-поміж яких виокремлено флуітоніми (зокрема 
версулоніми, вертексоніми, дельтоніми, катарак-
тоніми, потамоніми, рівулусоніми і рівусоніми) 
та стагноніми (зокрема гелоніми, піскіноніми, 
пуелоніми, скатеброніми, скатурігоніми, фонта-
ноніми і фонтікулоніми). Різновидами гідроспе-
леонімів (і флуіто-, і стагно-) визначено лімноспе-
леоніми, піскіноспелеоніми і потамоспелеоніми. 

Як показала практика подальших топо-
німічних студій, такої градації власних назв 
гідрооб’єктів недостатньо. Насамперед відсутні 
гідронімічні поняття, що ґрунтуються на загаль-
них категоріях ономастики. Відповідно, така тер-
міносистема має бути доповнена низкою словни-
кових статей, які стосуються визначення:

сутності гідроніма (1. ГІДРОНІМ (від грец. 
hydōr – ‘вода’ + онім) – різновид топонімів. ВН 
гідрооб’єкта: Атлантичний океан, Дунай, Сине-
вир, Чорне море);

сукупності додаткових власних географічних 
назв (1. ГІДРОНІМІКОН (від ‘гідронім’) – слов-
ник або реєстр гідронімів, наявних у певній мові 
або характерних для окремих територій чи періо-
дів: сучасний український гідронімікон. 2. ГІДРО-
НІМІЯ (від ‘гідронім’) – один із секторів онімно-
го простору. Сукупність гідронімів певної мови 
або окремих територій, періодів, текстів тощо: 
праслов’янська гідронімія);

відгідронімних прикметникових утворень 
(1. ГІДРОНІМІЙНИЙ (від ‘гідронімія’) – прикм., 
який стосується терміна ‘гідронімія’: гідронімій-
на особливість. 2. ГІДРОНІМІЧНИЙ (від ‘гідро-
німіка’) – прикм., який стосується терміна ‘гід-
роніміка’: гідронімічні студії. 3. ГІДРОНІМНИЙ 
(від ‘гідронім’) – прикм., який стосується терміна 
‘гідронім’: гідронімні ознаки); 

гідроніміки як підгалузі топоніміки (1. ГІД-
РОНІМІКА (від ‘гідронім’) – розділ ономастики, 
присвячений вивченню гідронімів;

дослідника відповідних номінацій (1. ГІДРО-
НІМІСТ (від ‘гідронім’) – дослідник гідронімів, 
напр.: О. П. Карпенко, В. П. Шульгач.

Власне денотатно-номінативна структура гід-
ронімікону передбачає насамперед розмежуван-
ня двох різновидів таких власних назв, як: 

ЕКСТРАГІДРОНІМ (від лат. extra – ‘поза, зо-
вні, без’ + гідронім) – різновид гідронімів. ВН зо-
внішнього (відкритого) водного об’єкта (затоки, 
моря, океану, протоки, течії тощо): Балтійське 
море, Керченська протока, Тихий океан;

ІНТРАГІДРОНІМ (від лат. intra – ‘всередині’ + 
гідронім) – різновид гідронімів. ВН внутрішньо-
го (закритого) водного об’єкта (болота, каналу, 
озера, річки тощо): Збруч, Іссик-Куль, Ширко-
вецьке болото.

Складниками екстрагідронімів є: 
ІНТЕРЛУВІОНІМ (від лат. interluviēs – ‘вода, 

яка протікає; протока’ + онім) – різновид екс-
трагідронімів. ВН морської протоки: Босфор, 
Керченська протока; 

ОКЕАНОНІМ (від грец. okeanos – ‘бог Океан; 
безмежне море’ + онім) – різновид екстрагідроні-
мів. ВН океану: Індійський океан, Північний Льо-
довитий океан;

ПЕЛАГОНІМ (від грец. pelagos – ‘море’ + 
онім) – різновид екстрагідронімів. ВН моря: 
Азовське море, море Лаптєвих;

ФІОРДОНІМ (від норв. fjord – ‘потік, річка’ + 
онім) – різновид екстрагідронімів. ВН затоки (фі-
орду): Біскайська затока, Каркінітська затока;

ФЛУМЕНОНІМ (від лат. flumen – ‘течія’ + 
онім) – різновид екстрагідронімів. ВН морської 
течії: Гольфстрім, Куро-Сіво.

Із-поміж фіордонімів виокремлюється один 
піделемент:

ПОРТОНІМ (від лат. portus – ‘порт, гавань, 
пристань’ + онім) – різновид фіордонімів. ВН 
порту (території) як географічного об’єкта: Вели-
ка Севастопольська бухта.

Інтрагідроніми поділяються на дві підгрупи, 
такі як:

СТАГНОНІМ (від лат. stāgnum – ‘озеро, став, 
болото, калюжа; басейн’ + онім) – різновид інтра-
гідронімів. ВН гідрооб’єкта із непроточною во-
дою: Бистриця, Лох-Нес, льодовик Росса;

ФЛУІТОНІМ (від лат. fluito – ‘текти, струму-
вати, хвилюватися’ + онім) – різновид інтрагідро-
німів. ВН гідрооб’єкта із проточною водою: Случ, 
Суецький канал.

До складу стагнонімів входять:
ГЕЛОНІМ (від грец. helos – ’болото’ + онім) – 

різновид стагнонімів. ВН болота (заболоченого 
місця): Безодня, Чортове болото;

ГЛЯЦІОНІМ (від лат. glacies – ‘лід’ + онім) – 
різновид стагнонімів. ВН льодовика: льодовик 
Денман, льодовик Федченка; 

ЛІМНОНІМ (від грец. limno – ‘озеро’ + онім) – 
різновид стагнонімів. ВН озера: Велике Ведмеже 
озеро, Ері;

ПІСКІНОНІМ (від лат. piscīna – ‘став для риби, 
садок; басейн; водосховище; водопій’ + онім) – різ-
новид стагнонімів. ВН штучно створеної водойми 
(ставу, водосховища тощо): Тернопільський став;

ПУЕЛОНІМ (від лат. puelus – ‘ванна або ба-
сейн’ + онім) – різновид стагнонімів. ВН басейну 
(як гідрооб’єкта, а не приміщення): Нижній басейн; 

ПУТЕОНІМ (від лат. puteus – ‘криниця’ + 
онім) – різновид стагнонімів (водночас – і кон-
струкціонімів). ВН упорядкованої криниці: Пе-
трова криниця;

СКАТЕБРОНІМ (від лат. scatebra – ’бурління, 
клекотання; вода, що б’є ключем; каскад’ + онім) – 
різновид стагнонімів. ВН водного чи болотяного 
гейзера (і подібних гідрооб’єктів): гейзер «Атлант»;
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ФОНТАНОНІМ (від лат. fontāna – ‘джерело, 
ключ’ + онім) – різновид стагнонімів (водночас – 
і конструкціонімів). ВН фонтана (каскаду): фон-
тан «Чаша»;

ФОНТІКУЛОНІМ (від лат. fonticulus – ‘неве-
личке джерельце’ + онім) – різновид стагнонімів. 
ВН джерела (копанки): Цяпанка.

Складниками флуітонімів є:
ІРИГАЦІОНІМ (від лат. irrigatio – ‘зрошен-

ня, обводнення; промивання’ + онім) – різновид 
флуітонімів (частково – і конструкціонімів). ВН 
зрошувальної системи як географічного об’єкта: 
Бахчисарайський іригаційний комплекс;

МЕЛІОРАЦІОНІМ (від лат. melioratio – ‘по-
ліпшення’ + онім) – різновид флуітонімів (част-
ково – і конструкціонімів). ВН осушувальної сис-
теми як географічного об’єкта: Верхньослуцька 
осушувальна система;

НІЛОНІМ (від лат. nilus – ‘водогін, канал, ак-
ведук’ + онім) – різновид флуітонімів (водночас – 
і конструкціонімів). ВН водогону: водогін Біла 
Церква – Умань;

ПОТАМОНІМ (від грец. potamos – ‘ріка’+ 
онім) – різновид флуітонімів. ВН річки: Дніпро, 
Прип’ять; 

РІВОНІМ (від лат. rīvus – ‘канал; потік’ + 
онім) – різновид флуітонімів. ВН каналу: Панам-
ський канал; 

РІВУЛОНІМ (від лат. rīvulus – ‘струмок; ма-
ленький канал’ + онім) – різновид флуітонімів. 
ВН струмка (потічка): Верґелещинський рівчак. 

Окремі частини ріки теж можуть мати найме-
нування, кваліфіковані певними термінами: 

ВЕРСУЛОНІМ (від лат. versūla – ‘поворот, за-
гин, заокруглення’ + онім) – різновид потамонімів. 
ВН заокруглення (загину) ріки: За опустом; 

ВЕРТЕКСОНІМ (від лат. vertex – ’вир’ + 
онім) – різновид потамонімів. ВН річкового виру: 
Павлусева круча; 

ДЕЛЬТОНІМ (від грец. delta – ‘дельта’ + 
онім) – різновид потамонімів. ВН дельти ріки 
(зáводі, рукава): Сліпий рукав;

КАТАРАКТОНІМ (від лат. cataracta – ‘поріг, 
водоспад’ + онім) – різновид потамонімів. ВН во-
доспаду (порогу): водоспад Вікторія, поріг Не-
наситець.

Окрему підгрупу власних назв гідрооб’єктів 
становлять ГІДРОСПЕЛЕОНІМИ (від грец. 
hydōr – ‘вода’ + спелеонім) – різновид гідроні-
мів (водночас – і спелеонімів). ВН підземного 
гідрооб’єкта: озеро Анатолія, підземна річка 
Чорна, із-поміж яких виокремлюються:

ЛІМНОСПЕЛЕОНІМ (від грец. limno – ‘озе-
ро’ + спелеонім) – різновид гідроспелеонімів. ВН 
підземного озера: Мертве озеро; 

ПОТАМОСПЕЛЕОНІМ (від грец. potamos – 
‘ріка’+ спелеонім) – різновид гідроспелеонімів. 
ВН підземної річки: Падирак (у Франції); 

РІВУЛОСПЕЛЕОНІМ (від лат. rīvulus – ‘стру-
мок; маленький канал’ + онім) – різновид гідро-
спелеонімів. ВН підземного струмка: Кум-Уаріед 
(у Франції);

ФОНТІКУЛОСПЕЛЕОНІМ (від лат. 
fonticulus – ‘невеличке джерельце’ + спелеонім) – 
різновид гідроспелеонімів. ВН підземної криниці 
(джерела): колодязь Вітру.

Отже, нове структурування гідронімії за 
характером іменованих денотатів, по-перше, 
включає загальнотеоретичні поняття, які до-
повнюють відповідну терміносистему оно-
мастики в цілому; по-друге, передбачає чітке 
розмежування номінацій гідрооб’єктів. Тому 
такі словникові статті мають увійти до складу 
нового «Словника української ономастичної 
термінології».

Відповідні уточнення і доповнення потрібно 
здійснити як серед інших груп власних геогра-
фічних назв, так і усього ономастикону.
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Торчинский М. М. 

ДЕНОТАТНО-НОМИНАТИВНАЯ СТРУКТУРА ГИДРОНИМИИ КАК СОСТАВЛЯ-
ЮЩАЯ ЧАСТЬ УКРАИНСКОЙ ОНОМАСТИЧНОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМИ

В статье дана характеристика денотатно-номинативной структуре гидронимов как одному из раз-дана характеристика денотатно-номинативной структуре гидронимов как одному из раз- денотатно-номинативной структуре гидронимов как одному из раз-ой структуре гидронимов как одному из раз- структуре гидронимов как одному из раз-е гидронимов как одному из раз- гидронимов как одному из раз-ому из раз- из раз-
рядов географических названий. Новая типология гидронимии по характеру именуемых денотатов 
включает в первую очередь общетеоретические понятия, дополняющие соответствующую термино-
логическую систему ономастики в целом. Более тщательно классифицированы и номинации гидро-классифицированы и номинации гидро-ваны и номинации гидро-
объектов. Указанные словарные статьи должны войти в состав нового «Словаря украинской онома-
стической терминологии» («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 28-32).

Ключевые слова: денотатно-номинативная структура, гидроним, гидронимия, экстрагидроним, 
интрагидроним, географическое название. 

Torchyns’kyi M. M. 

DENOTATIVE AND NOMINATIVE STRUCTURES OF GYDRONYMS AS COMPO-STRUCTURES OF GYDRONYMS AS COMPO-GYDRONYMS AS COMPO- AS COMPO-
NENT OF UKRAINIAN ONOMASTIKAL TERMINUS SYSTEMS

In the article it is described denotative and nominative structures of gydronyms as one of digits of the 
geographical names own. New typology of gydronyms after character of named denotats includes general 
theoretic concepts which complement proper terminus systems onomastiscal on the whole above all things. 
The nominations of gydroobject are more in detail delimited. Such vocabulary entries must enter in the 
complement of new «Dictionary of Ukrainian onomastikal terminology»  («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, 
с. 28-32).

Key words: denotative and nominative structures, gydronym, ekstragydronym, intragydronym, geograph-denotative and nominative structures, gydronym, ekstragydronym, intragydronym, geograph-structures, gydronym, ekstragydronym, intragydronym, geograph-
ical name own.
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СПЕЛЕОНИМИКА

Niniejszy artykuł stanowi próbę opisu i klasy-
fikacji nazw jaskiń oraz poszczególnych ich części 
(próżni skalnych1: sal, korytarzy, studni, kominów, 
ale także większych fragmentów jaskiń: ciągów, 
partii oraz przeszkód skalnych lub wodnych2: prze-
łazów, progów itp.), na przykładzie speleonimów su-
deckich. Do speleonimów zaliczyć należy również 
nazwy własne charakterystycznych nacieków (np. 
Strzałka, Wielka Kaskada, Pole Ryżowe) – są one 
jednak niezwykle rzadkie i występują z reguły w 
jaskiniach udostępnianych dla ruchu turystycznego 
lub stanowią część innego speleonimu, np. Sala nad 
Organami, Sala z Grzybkami – oraz nazwy typów 
nacieków (np. stalagmity, stalaktyty, draperie, ma-
karony itd.). Te ostatnie są jednakże terminami geo-
logicznymi i jako takie nie podlegają mechanizmom 
nazewniczym opisanym w niniejszym artykule.

Podstawę materiałową stanowią speleonimy wy-
ekscerpowane z inwentarza jaskiń sudeckich3 oraz 
prac naukowych, poświęconych temu zagadnieniu4. 
Część przykładów pochodzi także z następujących 
czasopism o tematyce speleologicznej: «Eksploran-
cik», «Gacek – Biuletyn Informacyjny Sekcji Ta-
ternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego», 
«Jaskinie», «Speleologia», ale także materiału karto-
graficznego poszczególnych jaskiń5.

***
Podobnie jak w innych regionach Polski, także w 

Sudetach bardzo wyraźne są dwie grupy speleoni-
mów: nazwy tradycyjne, np. Jaskinia Rischmanna, 
Pustelnia, Złota Sztolnia, znane z przekazów ludo-
wych oraz nazwy sztuczne (nieludowe)6, nadawane 
przez odkrywców bądź badaczy jaskiń, np. Partie 

1  Definicje podstawowych pojęć, dotyczących na-
zewnictwa elementów jaskiń oraz terminy geo-
logiczne przytoczone zostały w słowniczku na 
końcu artykułu.

2  Często przeszkody wodne są próżniami skalny-
mi, wypełnionymi wodą (np. syfony).

3  Jaskinie Sudetów, praca zbiorowa pod red. na-
ukową M. Puliny, Polskie Towarzystwo Przyjaźni 
Nauk o Ziemi, Warszawa 1996.

4  Zob. m.in. Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Ba-
dania i udostępnianie, pod red. A. Jahna, S. Ko-
złowskiego i T. Wiszniowskiej, Polska Akademia 
Nauk Oddział we Wrocławiu, Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej 
Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-
-Gdańsk-Łódź 1989; Przewodnik geologiczny po 
Sudetach, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 
1969; M. Pulina, Zjawiska krasowe w Sudetach, 
Instytut Geografii PAN, Warszawa 1964.

5 Materiał nazewniczy, który posłużył do badań, 
obejmuje 205 nazw własnych zarówno istnieją-
cych obiektów, jak i zasypanych lub zniszczo-
nych przez eksploatację bogactw naturalnych.

6  W Sudetach nazwy nieludowe stanowią więk-
szość speleonimów.

УДК 81’373.2+217(23) 

SPELEONIMY SUDECKIE – PRÓBA 
KLASYFIKACJI

Streszczenie. Ten artykuł stara się opisać i sklasy-
fikować speleonimy sudeckie – nazwy jaskiń oraz ich 
części (Sudety – góry w Polsce i Czechach, ciągną-
ce się z północnego zachodu na południowy wschód 
na długość 310 km). Użyty materiał obejmuje 205 
nazw istniejących jaskiń oraz zniszczonych i wyeks-
ploatowanych zasobów naturalnych. W tej pracy, 
choć z modyfikacjami, wykorzystano klasyfikację se-
mantyczną Witolda Taszyckiego i strukturalną Sta-
nisława Rosponda, jednocześnie biorąc pod uwagę 
propozycję Mariusza Rutkowskiego.

Słowa klucze: jaskinia, gramatyka, onomastyka, 
nazwa własna.

Grzegorz Seroczyński
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Biało-Czerwone, Jaskinia Pluszowych Nacieków, 
Sala Wyrostków, Zacisk Wymoczka, Sala Dziada, 
Jaskinia Ostrych Kantów, Korytarz Mis Martwico-
wych, Korytarz Wodny, Sala Dziwna. Pierwsza grupa 
zawiera w większości nazwy całych obiektów, druga 
zaś również nazwy poszczególnych sal, korytarzy itp.

Polskie prace onomastyczne niewiele miejsca 
poświęcają speleonimii, tj. toponimii jaskiniowej7. 
Stosowane w nich klasyfikacje: semantyczna, opra-
cowana przez Witolda Taszyckiego, która za podsta-
wę przyjmuje treści znaczeniowe nazw8 oraz struk-
turalna, zaproponowana przez Stanisława Rospon-
da9, odnoszą się w zasadzie do nazw miejscowych. 
Przystosowanie ich do potrzeb tego działu toponi-
mii, nastręcza więc wiele trudności, gdyż system 
podziału nazw miejscowych nie w pełni odpowia-
da specyfice omawianego materiału nazewniczego. 
Niemniej, również w niniejszym opracowaniu, choć 
z modyfikacjami, wykorzystano klasyfikacje obu au-
torów. Uwzględniono także (ze względu na analogie 
nazewnicze) propozycje Mariusza Rutkowskiego, 
odnoszące się do przestrzeni wspinaczkowej10.

1. KlasyfiKacja struKturalna
Większość nazw jaskiń oraz ich części to nazwy 

złożone, zawierające rzeczownik pospolity, nazy-
wający typ próżni skalnej (człon określany), np. 
schronisko, komora, studnia, komin, sala, korytarz 
oraz określenie tegoż rzeczownika (człon określa-
jący), np. przymiotnik, rzeczownik w dopełniaczu, 
wyrażenie przyimkowe, m.in. charakteryzujące typ 
danej pustki skalnej. O użyciu konkretnego terminu 
(członu określanego) rozstrzyga charakter próżni: 
wielkość, kształt, zasięg światła dziennego itp.11 Za-
tem o doborze członu określanego nazwy decydują 
względy czysto formalne12. Człon określający pod-

7  Dotychczas bardzo rzadko prowadzono badania 
nad speleonimami zarówno sudeckimi, jak i wy-
stępującymi w innych regionach Polski. Literatura 
przedmiotu jest nieliczna, zob. m.in. M. Kapełuś, 
Toponimia jaskiniowa, «Onomastica», XXXIV, 
1989, s. 83-91; G. Seroczyński, Uwagi o spele-
onimach sudeckich, «Prace Filologiczne», XLV, 
2000, s. 513-518; tenże, Speleonimy świętokrzy-
skie, «Młoda Polonistyka», nr 3, 1999, s. 164-171.

8  W. Taszycki, Słowiańskie nazwy miejscowe. 
Ustalenie podziału, Kraków 1946.

9  S. Rospond, Klasyfikacja strukturalno-grama-
tyczna słowiańskich nazw geograficznych, Wro-
cław 1957.

10  M. Rutkowski, Mikrotoponimia przestrzeni wspi-
naczkowej. Studium socjolingwistyczne, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Olsztyn 2001.

11  Por. Jaskinie regionu świętokrzyskiego, red. 
J. Urban, Warszawa 1996, s. 3.

12  Odnosi się to jedynie do nazw sztucznych (nie-
ludowych), które jednak stanowią zdecydowaną 
większość wśród speleonimów.

lega innym mechanizmom, które zostaną opisane w 
następnym rozdziale niniejszego artykułu.

Wśród nazw zarówno jaskiń, jak i ich części 
przeważają twory wielowyrazowe, np. Sala z Dziu-
rawym Dnem, Korytarze Diamentowe, Jaskinia przy 
Rzece, Komin pod Wiszącą Wantą, Korytarz Czło-
wieka Pierwotnego, Muszka-Szczerbinka (jest ich 
około 90% wszystkich speleonimów sudeckich).

Zdecydowaną większość stanowią twory dwu-
członowe (ok. 80%), wśród których wyróżnia się 
pięć grup ze względu na sposoby tworzenia nazw. 
Do najliczniejszej grupy należą zestawienia rze-
czownika – zazwyczaj nazywającego typ pustki 
skalnej – z jego określeniem, najczęściej jest nim 
przymiotnik (również w odwrotnej kolejności, tj. ze-
stawienia przymiotnika z rzeczownikiem), np. Jaski-
nia Błotna, Sala Pałacowa Schronisko Krótkie Ciąg 
Błotny, Jaskinia Czerwona, Jaskinia Dolna, Jaskinia 
Głęboka, Jaskinia Gwiaździsta, Jaskinia Komarowa, 
Jaskinia Kominowa, Jaskinia Kontaktowa, Jaskinia 
Lisia, Jaskinia Pierwszomajowa, Jaskinia Porce-
lanowa, Jaskinia Przechodnia, Jaskinia Śmiertel-
na, Jaskinia Ukośna, Jaskinia Walońska, Jaskinia 
Wałbrzyska, Jaskinia Wodna, Jaskinia Zaciskowa, 
Korytarz Biwakowy, Korytarz Główny, Korytarz 
Stalaktytowy, Korytarz Suchy, Korytarz Wantowy, 
Korytarz Wichrowy, Korytarze Kryształowe, Partie 
Afrykańskie, Partie Poziome, Partie Wrocławskie, 
Sala Blokowa, Sala Dziwna, Sala Fotografów, Sala 
Marmitowa, Sala Marmurowa, Sala Pochyła, Sala 
Szampańska, Salka Przejściowa, Salki Naciekowe, 
Schron Frankowy, Schronisko Krótkie, Schronisko 
Potrójne, Studnia Wejściowa, ale także Boczny Ciąg, 
Dalekie Sale, Długa Szczelina, Duża Komora, Duża 
Sala, Dziurawy Korytarz, Kalcytowe Kaskady, Kru-
cha Studnia, Mała Salka, Naciekowy Korytarzyk, 
Niedźwiedzia Jama, Perłowy Korytarz, Piaskowy 
Korytarz, Psia Studnia, Sądejowa Szczelina, Skalny 
Mostek, Solna Jama, Ślepa Studnia, Wielka Szczeli-
na, Wilcza Jama, Wysoki Korytarz, Zasypana Stud-
nia, Złota Sztolnia (w Sudetach ten typ nazw powta-
rza się 112 razy).

Żywotnym typem nazw jest również połączenie 
rzeczownika z rzeczownikiem w dopełniaczu, np.: 
Jaskinia Kozłowskiego, Jaskinia Rischmanna, Ko-
min Maurycego, Partie Zająca, Sala Buddy, Sala 
Dziada, Sala Kuny, Sala Lwa, Ściana Płaczu, Zacisk 
Wymoczka, Jaskinia Pandurów, Jaskinia Warsza-
wiaków, Korytarz Nietoperzy, Sala Olbrzymów, Sala 
Wyrostków, Sala Złomisk, Zaułek Kaskad, a także 
rzeczownika z wyrażeniem przyimkowym, np.: Ja-
skinia na Ścianie, Salka na Wantach, Jaskinia nad 
Potokiem, Jaskinia nad Skrajnią, Sala nad Organa-
mi, Salka nad Progiem, Jaskinia obok Wschodniej, 
Jaskinia pod Torami, Jaskinia pod Nową, Jaskinia 
przy Rzece, Schron przy Nowej, Aven w Miłku, Aven 
w Połomie, Dziura w Brzezinach, Jaskinia w Bielcu, 
Jaskinia w Granicznej, Jaskinia w Kletnie, Jaski-
nia w Podgórkach, Jaskinia w Różance, Jaskinia w 
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Wapniarce, Schronisko w Chojniku, Komin z Misą, 
Komora z Płytą, Sala z Wantą, Sala z Zawaliskiem, 
Salka z Grzybkami, Salka z Okienkiem, Salka z Wo-
dospadem, Studnia z Kaskadami, Studnia z Pochyl-
nią, Jaskinia za Sztolnią (do najczęściej stosowa-
nych przyimków zaliczyć należy: “w”, “na”, “nad”, 
“pod” i “z”).

Zgoła inaczej rzecz się ma z nazwami wieloczło-
nowymi. Mimo, że sposobów, w jaki się je tworzy, 
jest znacznie więcej, to jednak grupy te nie są licz-
ne. W zgromadzonym materiale wszystkich tworów 
tego typu jest zaledwie 14 (np. Korytarz Człowieka 
Pierwotnego, Korytarz Mis Martwicowych, Jaskinia 
Zimna Dziura, Jaskinia Ostrych Kantów, Jaskinia 
Pluszowych Nacieków, Korytarz Błotnego Progu, 
Korytarz Kalcytowego Potoku, Jaskinia Biała Ma-
rianna, Jaskinia Biały Kamień, Jaskinia Dziurawy 
Kamień, Schronisko Miłek I i Schronisko Miłek II).

Nazwy jednowyrazowe (ok. 12% speleonimów 
sudeckich) są z reguły nazwami przeniesionymi z 
innych desygnatów (np. Biwak, Buduar, Galeria, 
Galeryjka, Kapliczka, Koń, Labirynt, Meander, Mu-
zeum, Rondo, Rozdroże, Rozszerzenie, Szuflada, Ta-
fle, Trupiarnia). 

2. KlasyfiKacja semantyczna
Jak wykazała analiza strukturalna, większość 

speleonimów to nazwy złożone, zawierające rze-
czownik pospolity, nazywający typ próżni skalnej. 
Na uwagę zasługuje różnorodność określanych czło-
nów nazw całych obiektów. Oprócz bardzo częstych 
jaskinia czy schronisko wykorzystywane są niefa-
chowe, zaczerpnięte z języka potocznego (najczę-
ściej nieakceptowane przez naukowców), np. jama, 
dziura oraz terminy naukowe określające charakter 
próżni skalnej, np. komin, studnia, czy awen (w na-
zwach jaskiń sudeckich zapisywany zgodnie z obcą 
ortografią aven, np. Aven w Miłku).

Bogate jest również nazewnictwo części jaskiń. 
Obok najbardziej rozpowszechnionych: sala, komo-
ra, będących synonimami, występują: korytarz, salka 
(=mała sala), komin, studnia, ciąg, partie, próg i inne.

Tworząc nazwy własne, odkrywcy (badacze) 
jaskiń biorą pod uwagę wiele czynników. O wybo-
rze członu określanego decydują, o czym była już 
mowa, cechy danej próżni skalnej, tj. jej wielkość, 
zasięg światła dziennego itp.13 Nieco inaczej przed-
stawiają się mechanizmy doboru członu określające-
go. Najczęściej na jego wybór mają wpływ:
∼	 znajdujący się w jaskini charakterystyczny 

obiekt (może to być na przykład ciekawa szata 
naciekowa, czy rumowisko skalne itp.), np. Sala 
pod Wiszącą Wantą, Korytarz Kalcytowego Po-
toku, Salka z Wodospadem;

∼	 nazwy własne wzniesień lub miejscowości, na 
których bądź w których znajduje się jaskinia 
(wejście do jaskini), np. Schronisko w Chojniku, 

13  Por. przyp. 11 oraz Wytyczne wykonywania walo-
ryzacji jaskiń, MOŚZNiL, Warszawa 1996.

Jaskinia w Różance, Szczelina Wojcieszowska, 
Aven w Miłku;

∼	 położenie względem innych obiektów, np. Ja-
skinia przy Rzece, Górny Korytarz, Jaskinia za 
Sztolnią;

∼	 warunki panujące w danej próżni skalnej, np. Ko-
rytarz Wichrowy, Jaskinia Błotna, Korytarz Suchy;

∼	 odnalezione szczątki lub tropy zwierząt, np. Jaski-
nia Lisia, Korytarz Nietoperzy, Jaskinia Pajęcza;

∼	 wydarzenia historyczne, legendy (także wierzenia 
ludowe) łączone z jaskinią, np. Jaskinia Waloń-
ska14, Jaskinia Śmiertelna15, Jaskinia Pandurów16, 
Jaskinia Rischmanna17;

∼	 chęć upamiętnienia własnej osoby (np. Jaskinia 
Kozłowskiego, Sądejowa Szczelina) oraz waż-
nych wydarzeń z historii eksploracji danej pustki 
skalnej (np. Jaskinia Pierwszomajowa, Biwak);

∼	 emocje odkrywców towarzyszące poznawaniu 
określonych próżni skalnych, np. Sala Dziwna;

∼	 skojarzenia wywołane przez wygląd zewnętrzny 
badanego obiektu, np. Muszka-Szczerbinka, Sala 
Pałacowa, Ściana Płaczu;

Z pięciu podstawowych grup nazewniczych naj-
liczniejszą stanowią nazwy topograficzne (ok. 70% 
zgromadzonych przykładów), podczas gdy nazw pa-
miątkowych jest około 15%, nazw metaforycznych 
niewiele ponad 8%, a kulturowych – tylko 3%. Nazw 
o niejasnym pochodzeniu jest ok. 4%.

a. nazwy topograficzne
Wśród nazw topograficznych znalazły się te, które 

opisują obiekt albo ze względu na jego charaktery-
styczne cechy fizyczne, albo ze względu na jego po-
łożenie. Wykorzystując podobieństwo opisywanego 
w niniejszym artykule materiału nazewniczego do 
mikrotoponimii przestrzeni wspinaczkowej można 
wyróżnić (za M.Rutkowskim) nazwy charakteryzu-
jące i lokalizujące18.

14 Jaskinia znana od dość dawna – prawdopodob-Jaskinia znana od dość dawna – prawdopodob-
nie od XVII w. – i licznie odwiedzana przez Wa-
lończyków (górników i poszukiwaczy skarbów i 
kamieni szlachetnych, pochodzących z terenów 
północnych Niemiec, Holandii i Belgii), stąd też 
nazwa najprawdopodobniej nadana przez owych 
poszukiwaczy.

15 Jaskinia znajduje się w starym, nieczynnym ka-Jaskinia znajduje się w starym, nieczynnym ka-
mieniołomie «Śmierci», eksploatowanym jeszcze 
w czasie II wojny światowej (pracowali tu więź-
niowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen).

16 Jaskinia znana miejscowej ludności od dawna. 
Nazwa związana z przemarszem i szlakiem II 
Armii Wojsk Napoleońskich. W jaskini prawdo-
podobnie ukrywał się oddział pandurów (pandu-
rzy – austro-węgierskie, nieregularne oddziały 
piechurów).

17 Według legendy jaskinia ta w XVII w. służyła 
za schronienie mędrcowi-pustelnikowi Hansowi 
Reichmannowi.

18  Por. M. Rutkowski, op. cit., s. 46-59.
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a) Nazwy charakteryzujące
Nazwy charakteryzujące motywowane są cecha-

mi topograficznymi próżni skalnych. Cechy, które 
najczęściej wykorzystywane są przy tworzeniu nazw 
tego typu to: charakterystyczny obiekt występujący 
w jaskini, kształt pustki skalnej, jej wielkość i barwa.

Charakterystyczny obiekt
Najliczniejszą grupę semantyczną stanowią spe-

leonimy, które utworzone zostały od charaktery-
stycznego obiektu występującego w jaskini, sali, czy 
korytarzu (stropie, namulisku, ścianach). Może to 
być interesująca szata naciekowa, np. Jaskinia Na-
ciekowa, Jaskinia Pluszowych Nacieków, Naciekowy 
Korytarzyk, Studnia z Kaskadami, Korytarz Kalcy-
towego Potoku, Sala z Grzybkami (=nacieki skalne 
w kształcie grzybów), Korytarz Mis Martwicowych, 
Studnia z Kaskadami, Korytarz Stalaktytowy, gruz 
skalny pokrywający dno pustki, np. Sala z Zawa-
liskiem, Zasypana Studnia, Sala Złomisk, czy inny 
obiekt, np. przełaz, zacisk, głaz: Jaskinia Kominowa, 
Jaskinia Zaciskowa, Jaskinia z Płytą, Sala Olbrzy-
mów, Sala pod Wiszącą Wantą (wanta – gwarowo 
‘wielki kamień, głaz, skała’), Sala z Wantą, Komin 
pod Wiszącą Wantą, Salka na Wantach, Korytarz 
Wantowy, Sala z Głazami, Salka z Okienkiem, Salka 
z Wodospadem, Studnia z Pochylnią.

Wielkość (rozmiary) pustki skalnej
Nazwy te opisują pustkę skalną ze względu na jej 

wielkość. Tę cechę można określić w odniesieniu do 
innych obiektów tego samego typu albo w sposób 
bezpośredni, np. Długa Szczelina, Duża Komora, 
Duża Sala, Jaskinia Głęboka, Jaskinia Miniaturka, 
Jaskinia Wysoka, Mała Sala, Mała Salka, Sala Wyso-
ka, Schronisko Krótkie, Wielka Sala, Wielka Szczeli-
na, Wysoki Korytarz.

Kształt pustki skalnej
Częstą grupą nazw charakteryzujących są te, 

które określają kształt pustki skalnej, np. Jaskinia 
Meanderek, Jaskinia Ukośna, Partie Poziome, Sala 
Pochyła, Stromy Korytarz.

Barwa pustki skalnej
Nazwy te charakteryzują daną próżnię skalną na 

podstawie barwy, która wyróżnia ją z otoczenia. Bar-
wa jest najczęściej następstwem właściwości budul-
ca skalnego oraz szaty naciekowej, np. Partie Biało-
-Czerwone, Jaskinia Czerwona.

Warunki panujące w danej pustce skalnej
Kolejną grupę nazw charakteryzujących stanowią 

jednostki, które określają warunki panujące w danej 
jaskini, czy jej części, np. Ciąg Błotny, Jaskinia Błot-
na, Jaskinia Jasna, Jaskinia Wodna, Zimna Dziura, 
Korytarz Błotny, Korytarz Suchy, Korytarz Wichro-
wy, Korytarz Wodny (12 nazw).

b) Nazwy lokalizujące
Motywem nazwotwórczym jest tu położenie 

obiektu względem innych, jego orientacja geogra-
ficzna, kierunek przebiegu. Nazwy lokalizujące 
mogą być utworzone również od nazwy wzniesienia, 
na którym znajduje się wejście do jaskini lub miej-

scowości, w okolicach której znalazł się otwór wej-
ściowy do jaskini.

Położenie (relacje) danej próżni skalnej wzglę-
dem innych obiektów

Do tej grupy zaliczyć należy nazwy określające 
relacje danej próżni skalnej do innych obiektów ja-
skiniowych, np. Boczny Ciąg, Dalekie Sale, Górne 
Partie, Górny Korytarz, Jaskinia Dolna, Jaskinia 
Górna, Jaskinia Środkowa, Korytarz Główny, Par-
tie Wstępne, Sala Główna, Sala Końcowa, Salki 
Końcowe, Studnia Wejściowa, ale także położenie 
względem innych obiektów: Dziura w Brzezinach 
(w lesie brzozowym), Jaskinia na Ścianie, Jaskinia 
nad Potokiem, Jaskinia nad Skrajnią, Jaskinia obok 
Wschodniej (por. Jaskinia Wschodnia), Jaskinia pod 
Torami, Jaskinia przy Rzece, Jaskinia za Sztolnią, 
Schron przy Nowej (por. Jaskinia Nowa), Studnia 
pod Nową.

Orientacja geograficzna
W funkcji członów odróżniających (członów 

określających) mogą występować określenia kierun-
ku geograficznego, np. Jaskinia Południowa, Jaski-
nia Północna, Jaskinia Wschodnia.

Nazwa miejscowości
Lokalizacja obiektu może być także określona za 

pomocą wyrażenia przyimkowego, zawierającego 
nazwę własną miejscowości, w której (lub jej oko-
licach) znajduje się wejście do jaskini, np. Jaskinia 
w Podgórkach, Jaskinia w Granicznej, Jaskinia w 
Rogóżce, Jaskinia w Różance, Jaskinia w Kletnie 
lub za pomocą przymiotnika utworzonego od nazwy 
tej miejscowości, np. Jaskinia Radochowska, Roma-
nowska Studnia, Szczelina Wojcieszowska.

Nazwa wzniesienia
Kolejną grupą nazw lokalizujących stanowią jed-

nostki zawierające nazwę wzniesienia, na którym 
znajduje się otwór wejściowy jaskini, np. Jaskinia w 
Wapniarce, Aven w Połomie, Aven w Miłku, Jaskinia 
w Bielcu, Schronisko w Chojniku.

Nazwa kamieniołomu
Lokalizowanie próżni skalnych może odbywać 

się również poprzez zacytowanie nazwy kamienio-
łomu, w którym znajduje się jaskinia: Jaskinia Biała 
Marianna19, Jaskinia Silesia.

B. Nazwy pamiątkowe
Drugą pod względem liczebności grupę speleoni-

mów sudeckich stanowią nazwy pamiątkowe (bez 
mała 15%). Najczęściej upamiętniane są wszelkie 
okoliczności odkrycia i eksploracji danej pustki skal-
nej (osoba odkrywcy, badacza, zewnętrzne warunki 

19 Trudności w jednoznacznym ustaleniu etymolo-Trudności w jednoznacznym ustaleniu etymolo-
gii tej nazwy wynikają z tego, że Biała Marianna 
to nazwa kamieniołomu marmuru w Stroniu Ślą-
skim; handlowa nazwa surowców węglanowych, 
wydobywanych m.in. w tym kamieniołomie; oraz 
biały marmur ze smugami i plamami o różnych 
barwach m.in. wydobywany ze złoża w tym ka-
mieniołomie.
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eksploracji itp.). Nazwa próżni skalnej może ponadto 
upamiętniać wydarzenia o bardziej ogólnym, szero-
kim zasięgu. Może odnosić się do wydarzeń histo-
rycznych lub legendarnych wiązanych z daną jaskinią.

a) Nazwy ododobowe
Pierwszą dużą grupę nazw pamiątkowych stano-

wią nazwy utworzone od nazwisk, imion, przezwisk 
odkrywców (badaczy), np. Schron Frankowy20, Ko-
min Maurycego, Sądejowa Szczelina, Jaskinia Ko-
złowskiego21.

Rzadkim typem w sudeckiej toponimii jaskinio-
wej są nazwy upamiętniające osoby, które nie mają 
związku z daną jaskinią, np. Sala Buddy.

b) Nazwy okolicznościowo-sytuacyjne
Inną grupą nazw pamiątkowych są nazwy, których 

funkcją jest upamiętnienie różnego rodzaju czynni-
ków zewnętrznych, towarzyszących eksploracji bądź 
historii danej jaskini. 

Nazwa próżni skalnej może upamiętniać region 
lub miasto, z którego pochodzą odkrywcy, np. Jaski-
nia Wałbrzyska, Jaskinia Warszawiaków, Partie Wro-
cławskie.

Motywy nadania nazwy może też pochodzić od 
daty odkrycia lub zbadania, np. Jaskinia Pierwszo-
majowa22, Schron Sierpniowy23.

Nazwy pamiątkowe mogą być także utworzone 
od zwierząt, których ślady bytności odnaleziono w 
jaskini, np. Sala Lwa, Jaskinia Niedźwiedzia, Jaski-
nia Lisia, Sala Kuny.

Bardzo produktywne są nazwy próżni skalnych, 
związane z wydarzeniami historycznymi lub legen-
darnymi, związanymi z daną jaskinią, np. Jaskinia 
Śmiertelna, Jaskinia Rischmanna, Pustelnia24, Jaski-
nia Walońska.

c. nazwy metaforyczne
Nazwy metaforyczne to głównie nazwy sko-

jarzeniowe, np. Buduar, Galeria, Galeryjka, Koń, 
Korytarz Kolorado, Jaskinia Ucho Igielne, Musz-
ka-Szczerbinka, Próg Ryżowy, Sala Pałacowa, Sala 
Szampańska, Szuflada, Ściana Płaczu, rzadziej poja-
wiają się nazwy symboliczne (Korytarz Nadziei) lub 
oddające emocje odkrywców (Sala Dziwna).

D. nazwy Kulturowe
Najmniej liczną grupą są nazwy kulturowe, np. 

Kapliczka.
Etymologii 4 nazw (Partie Afrykańskie, Zacisk 

Wymoczka, Tafle Trupiarnia) autorowi niniejszego 
artykułu nie udało się ustalić.

3. Uwagi końcowe
Speleonimy, toponimy jaskiniowe to głównie 

nazwy sztuczne, nadawane przede wszystkim przez 

20  Nazwa od imienia osoby, która wykonała pomia- Nazwa od imienia osoby, która wykonała pomia-
ry i plan jaskini (Franciszek Kramek).

21  S. Kozłowski – odkrywca jaskini.
22  Jaskinia odkryta 1 maja 1977 r.
23  Schron odkryty w sierpniu 1993 roku.
24 Prawdopodobnie było to schronienie pustelnika 

Rischmanna.

odkrywców, którzy często nie konsultując się z oso-
bami kompetentnymi, znającymi dany teren jaski-
niowy, wymyślają nazwy nierzadko niedorzeczne, 
infantylne, a niekiedy wręcz wulgarne (Przykładem 
może być nazwa zacisku Cipa w jaskini Szczelina 
Wojcieszowska25).

Nie ujednolicono także zasad tworzenia speleoni-
mów, np. w przypadku compositów, m.in. zestawień 
rzeczownika z przymiotnikiem – często jako nazwy 
własne traktowane są tylko określenia przymiotniko-
we, np. nie Jaskinia Niedźwiedzia, ale tylko: Niedź-
wiedzia. Inaczej rzecz się ma przy tworzeniu nazw 
rzeczownikowych – jako nazwę własną często trak-
tuje się rzeczownik: jaskinia, schronisko itp. Wraz 
z innym rzeczownikiem w mianowniku, np. Jaski-
nia Pustelnia, zamiast jaskinia Pustelnia. Niekonse-
kwencje dotyczą także ortografii (głównie przymiot-
ników, pisanych raz wielką, raz małą literą).

Dlatego należałoby uporządkować i ujednolicić 
zasady tworzenia nazw obiektów jaskiniowych (tę 
potrzebę zauważają także specjaliści z zakresu geo-
logii, również speleolodzy26. Aby tego dokonać na-
leżałoby:
1) eliminować nazwy absurdalne, zastępując je po-

prawnymi, oddającymi lokalne tradycje lub ce-
chy obiektu;

2) zgodnie z zasadami pisowni polskiej27, jeśli na-
zwa własna składa się z dwu członów a człon 
drugi jest rzeczownikiem w mianowniku (nie od-
mieniającym się), np. jaskinia Pustelnia, jaskinia 
Oaza, wtedy człon pierwszy (wyraz pospolity) 
pisać małą literą, natomiast człon drugi – wielką 
(czyli za nazwę własną uznać tylko drugi wyraz). 
Jeżeli zaś drugi człon jest rzeczownikiem w do-
pełniaczu, np. Sala Olbrzymów, lub przymiotni-
kiem w mianowniku, np. Jaskinia Głęboka – to 
jako nazwę własną należy traktować całość ze-
stawienia (czyli oba wyrazy należy pisać wielką 
literą);

3) ujednolicić ortografię speleonimów zawierają-
cych wyrażenia przyimkowe – zgodnie z zasada-
mi tworzenia nazw własnych28przyimki wystę-

25  Jaskinie Sudetów, op. cit.., s. 138.
26 Por. dyskusję na ten temat na łamach pism o te-Por. dyskusję na ten temat na łamach pism o te-

matyce speleologicznej, np. M. Gradziński, O 
wykazach jaskiń uwag kilka, [w:] „Gacek”, nr 25 
(46), Kraków 1996, s. 54; J. Baryła, Niezbędne 
wyjaśnienia, [w:] ibidem, s. 55-56; M. Gradziń-
ski, O wyjaśnieniu wielce Szanownego Autora i 
Redaktora w jednej osobie, [w:] ibidem, s. 56, a 
także Wytyczne wykonywania waloryzacji jaskiń, 
op. cit., s 12.

27 Por. zasady użycia wielkiej litery ze względów 
znaczeniowych [w:] Nowy słownik ortograficzny 
PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, pod red. 
E. Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1998, s. XLI.

28  Por. ibidem, s. XLII.
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pujące wewnątrz tych nazw należy pisać małymi 
literami (np. Jaskinia za Sztolnią, Sala nad Or-
ganami);

4) konsekwentnie stosować przyimki “na¨ i “w” w 
połączeniach z nazwami własnymi – pierwszego 
używać przed nazwą wzniesienia, drugiego – 
miejscowości, w której znajduje się jaskinia.

SŁOWNICZEK 29

Awen – zob. studnia krasowa.
Ciąg – system kilku pustek skalnych.
Draperia naciekowa, zasłona naciekowa – na-

ciek jaskiniowy w postaci pionowej cienkiej zasło-
ny zwisającej ze sklepienia, nachylonej ściany lub 
występu skalnego; powstaje wskutek sączenia się 
wody u wylotu szczeliny lub jej ściekania wzdłuż 
krawędzi skalnej.

Dziura, grota, pieczara – niefachowe określenia 
jaskini.

Jaskinia – naturalna próżnia skalna lub system 
takich próżni, o rozmiarach umożliwiających eks-
plorację przez człowieka. Pochodzenie próżni 
może być krasowe, tektoniczne, wulkaniczne, abra-
zyjne. Jaskinia może być częściowo lub częściowo 
wypełniona osadami, wodą, lodem bądź śniegiem.

Komin krasowy – pionowy lub stromo po-
chylony kanał krasowy biegnący ku górze; może 
łączyć korytarze jaskiniowe położone na różnych 
poziomach, również z powierzchnią Ziemi.

Makaron, rurka naciekowa – inicjalna, 
rurkowata forma stalaktytu, przeważnie prosta, 
o długości do 2 m i mniej więcej stałej średnicy 
0,5 cm.

Naciek jaskiniowy – naciek na stropie, ścianach 
lub dnie jaskini krasowej; powstaje w wyniku strąca-
nia się lub krystalizacji minerałów (głównie kalcytu, 
rzadziej gipsu i aragonitu, inne minerały stanowią je-
dynie domieszki) z wód krasowych.

Okap skalny – przewieszony występ skalny; po-
wstaje wskutek podcięcia dolnej części ściany skal-
nej, np. przez korozję, erozję boczną i in.

Partie – fragment jaskini, zazwyczaj większy niż ciąg.
Próg skalny, rygiel skalny – niska przegroda 

skalna biegnąca w poprzek jakiegoś podłużnego ob-
niżenia.

Próżnia skalna, pustka skalna – synonimiczne 
terminy używane przez geologów na nazwanie pu-
stej przestrzeni (krasowej lub pseudokrasowej) w 
skałach, często bez przymiotnika “skalna”.

Sala jaskiniowa, komora jaskiniowa – wyraźne 
rozszerzenie jaskini, mające znaczne rozmiary.

Schron – nazwa stosowana podobnie do nazwy: 
schronisko.

Schronisko skalne – rozumiane jest jako mniej-
sza (od jaskini – przyp. G.S.) pustka ograniczona 
stropem, spągiem i ścianami co najmniej z dwu (np. 
w przypadku bram i  tuneli skalnych) lub trzech 
stron, w której światło dzienne dociera praktycznie 
do każdego miejsca.

Stalagmit – naciek na dnie jaskini, powstały z 
węglanu wapnia strąconego z kropel spadających 
ze stropu.

Stalaktyt – wapienny naciek w kształcie wydłu-
żonego sopla, zwisający od stropu jaskini; tworzy się 
w wyniku parowania mineralizowanych roztworów 
wodnych.

Studnia krasowa, awen – pionowy lub stromo 
pochylony kanał krasowy biegnący w dół; może łą-
czyć korytarze jaskiniowe położone na różnych po-
ziomach między sobą lub powierzchnią Ziemi.

Syfon – miejsce w jaskini, w którym jej strop 
schodzi poniżej poziomu wody płynącej lub stojącej 
w jaskini.

Zacisk – zwężający (zaciskający) się przełaz 
(przejście w kształcie, np. rury) w jaskini.

29  Definicje pojęć geologicznej za: W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski, Słownik geologii dynamicznej, 
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985; W. Ryka, A. Maliszewska, Słownik petrograficzny, Wydaw-
nictwo Geologiczne, Warszawa 1991; Jaskinie regionu świętokrzyskiego, red. J. Urban, Polskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Warszawa 1996.
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Серочинськи Гжегож

СУДЕТСКИЕ СПЕЛЕОНИМЫ – ПОПЫТКА КЛАССИФИКАЦИИ

С статье сделана попытка классификаци судетских спелеонимов – названий пещер и отдельных их 
частей (Судеты – горы на территории Польши и Чехии, протянувшиеся с северо-запада на юго-восток 
на 310 км).  Названия проанализированы с точки зрения их построения (структурная классификация) 
и значения (семантическая классификация). Разнородность названий пещер подтверждает, что не су-
ществует универсальных правил построения. Это, как правило, искусственные образования, которые 
им присваивают авторы. Следует элиминировать абсурдные названия и упорядочивать их с граммати-
ческой и орфографической точки зрения («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 33-39).

Ключевые слова: грамматика, имя собственное, пещера, спелеонимы, ономастика.

Serochynsky Gzhegozh

SUDETEN SPELEONYMS – ATTEMPT OF CLASSIFICATION

The article is an attempt to classify the Sudeten speleonyms. Names have analyzed in terms of their 
construction (structural classification) and value (semantic classification). Heterogeneity of cave names 
confirms that there are no universal rules of construction. These are usually artificial formations which are 
given by the authors. It should eliminate the absurd names and arrange them from the grammatical and 
orthographic points of view («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 33-39).

Key words: cave, grammatics, onomastics, proper name, speleonyms.
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КОГНИТИВНАЯ ОНОМАСТИКА

Головним завданням когнітивної лінгвісти-
ки є дослідження когнітивних структур у мові і 
будування моделей та схем знання, які людина 
використовує в повсякденному житті. Знання, 
які  отримує людина і  зберігає  в пам’яті, не є 
об’єктивними. Вони лише є відображенням ото-
чуючого людину світу. Таким чином, не можна 
точно зобразити, як людина мислить, які структу-
ри знання використовує, яким чином ці структури 
репрезентуються в свідомості та як корелюють 
між собою. Отже, актуальним постає питання: 
що лежить в основі організації лексикона і що є 
його найменшою одиницею? Метою нашої роз-
відки є виявити і проаналізувати основні струк-
тури репрезентації хрематонімійної лексики в 
ментальному лексиконі індивіда.

Згідно з твердженням Дж. Андерсена “репре-
зентація знань (knowledge representation) – спо-knowledge representation) – спо- representation) – спо-representation) – спо-) – спо-
сіб пояснення того, як кодуються та обробля-
ються різні типи інформації” [1, с. 445]. Поміж 
базових структур репрезентації знань дослідники 
виокремлюють наступні: концепт, фрейм, скрипт, 
схема, сцена, сценарій. Усі ці структури є осно-
вними елементами більш ширшого поняття – 
ментального простору. На думку О. О. Залев-
ської “ментальний простір трактується як віднос-
но невеликий концептуальний набір (conceptual 
packet), створений для приватних цілей розумінь 
та дій” [3, с. 132]. Ментальний простір утворю-
ється завжди, коли ми мислимо, розуміємо та ви-
словлюємось. Існує навіть не один ментальний 
простір (М. Тернер, Ж. Фоконьє).

Схематична структура репрезентації знань 
представляє для лінгвопсихологів одну з найваж-
ливіших загадок людства та привертає велику 
увагу у сучасній парадигмі наукових знань. Осо-
бливий інтерес викликають структурні організа-
ції хрематонімів та принципи їх функціонуван-
ня в ментальному лексиконі індивіда, які дають 
змогу людині “розуміти відтворюване ним слово 
і знаходити в пам’яті саме те слово, яке найбільш 
повно відповідає задуму його висловлювання” 
[4, с. 5]. Питання організації лексикону займа-
ють велике місце в сучасних наукових уявленнях 
когнітивної лінгвістики, лінгвопсихології, зокре-
ма, когнітивної ономастики. Розробкою моделей 
лексикону розпочали займатися в другій половині 
ХХ ст. Для розробки теорії організації різних мо-
делей лексикону виникає необхідність постанов-
ки експериментів, а для інтерпретації результатів 
цих методик необхідно розробляти принципи, які 
пояснюють та забезпечують специфіку лексичної 
побудови слів в лексиконі людини [18, p. 527-528].

Оскільки одиницею, яка досліджується явля-
ються хрематоніми як компонент мовленнєвої 
здатності людини є всі підстави вийти за межі 
тільки лінгвістики і зв’язати її з психологією. 
Для дослідження лексикону людини необхідно 
водночас враховувати дані, отримані в результаті 

УДК 811.111’1’373.22

КОГНІТИВНІ СТРУКТУРИ 
РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ХРЕМАТОНІМІЙНИХ 
ЗНАНЬ

Реферат: в запропонованій статті розгля-
даються основні структури репрезентації хре-
матонімів в ментальному лексиконі індивіда. 
Питання побудови моделей та схем організації 
ментального лексикону привертає велику увагу 
лінгвістів сьогодні.

Ключові слова: репрезентація знань, хрема-
тонім, ментальний лексикон, фрейм.
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вивчення в різних наукових сферах (лінгвістики, 
психології, когнітології, фізіології та ін.), так як 
ця розвідка потребує широти погляду і різних ду-
мок: “дослідження специфіки лексикону людини 
повинно бути міждисциплінарним та потребує 
об’єднання зусиль представників широкого кола 
наук” [4, с. 8]. Лінгвісти та психологи водночас 
прийшли до висновку про необхідність побу-
дови моделі мовленнєвої здатності [7, с. 106; 5, 
с. 91-92; 4]. “Появі гіпотез організації лексикону 
передував широкий круг робіт, в яких було ви-
явлено різноманіття різних по силі та по своєму 
характеру зв’язків між словами в пам’яті люди-
ни” [4, с. 15].  Ю. С. Степанов висуває таке ствер-” [4, с. 15].  Ю. С. Степанов висуває таке ствер- [4, с. 15].  Ю. С. Степанов висуває таке ствер-4, с. 15].  Ю. С. Степанов висуває таке ствер-, с. 15].  Ю. С. Степанов висуває таке ствер-
дження, що для того, щоб знайти в пам’яті необ-
хідне слово, людина  дотримується зразку якоїсь 
моделі, яка включає в себе систему асоціативних 
і логічних схем, які підлягають гіпонімічним від-
ношенням. Асоціації взаємозв’язані між собою та 
структуровані. Дана гіпотеза знаходить підтвер-
дження в працях У. Боусфілда [17]. Він з’ясував, 
що весь мовленнєвий матеріал об’єднується в 
елементи, які відносяться до однієї категорії, яка 
в свою чергу, можливо, є частиною якоїсь супер-
системи, яка побудована на принципах гіперо-гі-
понімійних відносин, які формують певні мережі 
(сітки). Асоціація з даної сітки взаємодіє з  асоці-
ацією з другої сітки, ідентифікує слово за наявни-
ми ознаками та готує для використання. Дж. Діз 
спробував з’єднати психологічний та лінгвістич-
ний аспекти при аналізі асоціацій. За думкою Дж. 
Діза для вивчення глибинних когнітивних струк-
тур більш за все підходить дослідження віль-
них асоціацій. Дослідник прийшов до висновку, 
що асоціативний зв’язок являється індикатором 
структури лексикону, а метод асоціативного екс-
перименту дозволяє розкрити цю структуру і по-
яснити способи формування внутрішньої систе-
ми когнітивних відношень в свідомості людини 
[19, p. 176-177]. Отже, за наявною інформацією 
можемо зробити висновок, що внутрішній лек-
сикон людини структурований за певними прин-
ципами та ознаками. В той самий час проблему 
асоціацій досліджував Ч. Осгуд. За його думкою, 
асоціативна реакція може прямо взаємодіяти з 
вихідним словом або може бути скритою відпо-
віддю [26, p. 194-195]. В свою чергу розробкою 
форм репрезентації лексичної інформації за-
ймалися Дж. Катц і Дж. Фодор [20, p. 170-210]. 
Згідно з висновком, який було зроблено у ході 
дослідження, семантичні та синтаксичні маркери 
беруть участь в характеристиці будь-якої лексич-
ної одиниці та дозволяють сформувати необхідне 
слово або словосполучення. Також існує думка, 
що такі маркери дозволяють пояснити усі види 
семантичного зв’язку (М. Маршалл).

Особливу важливість у вивченні питання фор-
мування ментального лексикону являє  структура 
його організації. Ряд дослідників вважають, що 

елементи лексикону побудовані за ієрархічним 
принципом, який часто поєднується з лінійним 
зв’язком [14; 15]. За даним принципом асоціатив-
ний зв’язок реалізується згідно кроків-переходів: 
перехід від одного концепта до іншого відбуваєть-
ся через верхні та нижні рівні ієрірхії, де концепти 
асоціативно пов’язані між собою. Деякі дослідни-
ки запропонували математичну модель побудови 
асоціативного поля [10, с. 68-69]. Дж. Мендлер 
також надав спробу побудови структури моделі 
лексикону, яка у своїй більшості схожа із попе-
редньою моделлю [22, p. 109-119]. Згідно його 
думки, модель структури ментальної організації 
лексикону виглядає наступним чином: менталь-
ний лексикон – ієрархічна система, яка утримує 
велику кількість рівнів, кожний з яких має бло-
ки, які нараховують п’ять одиниць, об’єднаних 
загальними категоріями; другий рівень має п’ять 
категорій, які зв’язані категоріями більш високо-
го рівня. Одиницями даної системи Дж. Мендлер 
вважає ті, які Дж. Мортон називає “логогенами” 
[25, p. 40-70]. 

Інший дослідник, Дж. Міллер, схиляється до 
трактовки, що одиниці ментального лексикону 
формують сітки  [24, p. 43]. В своїх подальших 
працях Міллер висуває шість гіпотез, незалеж-
них одна від одної, в яких лексична пам’ять по-
дається як: 1) сховище реакцій; 2) перелік асоці-
ативних пар; 3) картинна галерея уявних образів;  
4) таксономічне дерево;  5) каталог семантичних 
понять; 6) частина механізму для створення ре-
чень [23, p. 167-173]. Спроба побудувати модель 
організації ментального лексикону була розпоча-
та в роботах Дж. Кіша [21]. Вчений визначив, що 
лексикон людини складається із сітки висловле-
них репрезентацій і зв’язків між ними. Слова, а 
отже і хрематоніми, є одиницями організації до-
свіду, які повинні бути доступні для розуміння. У 
свідомості людини хрематоніми репрезентують 
концепти. Поняття концепту є вельми важли-
вим та необхідним. Існує багато різнотлумачень 
цього термінопоняття: 1) одиниця, яка утримує 
усі знання в межах культури, свідомості та мови 
(Г. Г. Слишкін); 2) усі знання людини про об’єкт 
(В. Н. Телія); 3) одиниця свідомості, яка пов’язує 
мислення та мову (О. С. Кубрякова) та ін.

Не менш вагомим для нашої розвідки є тер-
мін ментальний лексикон, який виник в кінці 
ХХ ст. з появою когнітивної науки, зокрема таких 
самостійних галузей як когнітивна граматика, 
когнітивна психологія, лінгвопсихологія та ін. За 
загальновідомим визначенням ментальний лек-
сикон – “складник мовної компетенції людини, 
який містить знання словникового складу мови 
й зафіксованих за формами номінативних оди-
ниць смислів, що репрезентують інтеріоризовані 
у свідомості об’єкти та явища дійсності і кон-
цептуальну структуру внутрішнього рефлексив-
ного досвіду” [13, с. 319]. Вивчення ментальної 
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складової мовного наповнення людини має вели-
ке значення, адже це – багаторівнева внутрішня 
будова, яка віддзеркалює ментальний засіб орга-
нізації онімійної лексики в свідомості окремого 
індивіда або в етносвідомості. Отже ментальний 
лексикон містить інтеріоризовану інформацію, 
яка охоплює знання про зовнішній світ. 

Різні люди мають різний онімійний  запас, 
тому, якщо індивід певний онім не знає, це озна-
чає, що цей онім не існує в ментальному лекси-
коні даної людини. Але кожен день людина му-
сить зустрічатися із новою кількістю онімів та 
поповнювати свій активний ментальний лекси-
кон [8, с. 235]. Варто зазначити, що ще не існує 
методів безпосереднього вивчення ментального 
лексикону, але спроби дослідження мови моз-
ку все ж таки були. Таких шляхів налічено три: 
а) аналіз актів мовлення, тобто компонування 
(будування онімійних концептів наявних у мен-
тальному лексиконі); б) проведення експеримен-
тів, зокрема психолінгвістичних; в) самоспосте-
реження дослідника, спроба проаналізувати свій 
власний ментальний лексикон [8, с. 359]. В своїй 
роботі О. Ю. Карпенко вперше зобразила форми 
репрезентації власної назви у свідомості людини. 
Згідно з цією теорією, ономастичні фрейми є гру-
пами власних назв, які  структуруються в окремі 
конструкції, що об’єднують й утримують онімні 
концепти [8, с. 123].

Термін фрейм останнім часом часто викорис-
товується в роботах із когнітивної лінгвістики. 
Сьогодні більшість дослідників трактують його 
по-різному, немає єдиної думки про те, як позна-
чити це поняття, а також не зовсім зрозуміло, що 
насправді є фреймом [6,  с. 155]. Однак беззапе-
речним є той факт, що в даному випадку порушу-
ється проблема способів та структури репрезен-
тації знань. Вперше ввів цей термін у когнітивну 
лінгвістику Марвін Мінський [11, с. 151]. Слідом 
за американським лінгвістом розвиток цієї кон-
цепції продовжив Ч. Філлмор [16, с. 62]. Фрейми 
утворюються в ментальному лексиконі (в мозку) 
шляхом об’єднання знань про позамовну дій-
сність. Тобто це – база, яка необхідна для визна-
чення ситуації, також система понять, в якій для 
засвоєння одного з них потрібно усвідомити всю 
структуру, в яку воно входить, одиниця знань, що 
обволікає певне поняття.

Згідно з розрядом денотатів існує дев’ять  
фреймів [8]. Нас безпосередньо цікавить один – 
хрематонімійний. Хрематонімію розуміємо як 
сукупність власних назв предметів матеріаль-
ної культури, здобуті або створені людиною. 
Так  структура індивідуального хрематонімійно-
го фрейму складається з чотирьох кіл: в перше 
коло тут входять назви предметів для  власників 
цих предметів та для людей, що присвятили бага-
то часу, зусиль та думок предметам-носіям хре-
матонімів – вчених, колекціонерів, працівників 

музеїв та сховищ, водіїв транспортних засобів 
тощо. Хрематоніми першого кола міцно зафік-
совані в пам’яті людини (Imperial State Crown, 
Saint Grail, Tree of Knowledge). Друге коло вклю-
чає назви предметів для людей, які мали нагоду 
особисто познайомитись, побачити носіїв від-
повідних хрематонімів, або зіткнулися з ними, 
але ці хрематоніми не відбилися в пам’яті та не 
стали невід’ємною частиною їх життя (Table of 
the Grand Commanders, Victory, an Angel Coin). 
У третє коло потрапляють хрематоніми, про які 
людина чула, знає щось про них, але предметів, 
наділених цими хрематонімами, не бачила, не 
знайомилася з ними. Такі предмети зустрічають-
ся дуже рідко в повсякденному житті (Goblet of 
Fire, the Welsh Dragon, Cardillac Fleetwood). Від-
повідно, хто не чув і не знає нічого про його іс-
нування, для того це сфера четвертого кола, що 
знаходиться за межами ментального лексикону. 
Але зона цього кола є вельми рухомою, адже звід-
си хрематоніми можуть потрапляти в перші три.

Скрипт – “структура репрезентації знань, 
які стосуються конкретних учасників ситуацій” 
[12, с. 402]. У даному випадку необхідно від-
значити, що скрипт “засвоюється з дитинства, в 
результаті безпосереднього досвіду або співпере-
живання під час спостереження за іншими людь-
ми” [9, с. 172]. Скрипти пояснюють “автоматич-
ність дій людини, коли інформація виймається 
з довготривалої пам’яті миттєво та полегшує 
сприйняття певних скриптів текстових фрагмен-
тів” [13,  с. 559]. Вони дозволяють людині від-
чувати себе комфортно і поводити себе звичайно 
у повсякденних ситуаціях. Скрипти передають 
знання “про стереотипні зміни ситуацій, про-
цесів, подій” [6, с. 156]. Отже, скрипти – струк-
тура уявлення знань про те, як і що робиться, 
вони служать для збереження отриманої інфор-
мації про певні  повсякденні ситуації, тобто є на 
кшталт боксів, куди до старих знань додаються 
нові [2, с. 71].  

Сцена дозволяє виділити функції учасників: 
одні виступають вперед, інші залишаються на 
задньому плані  [2, с. 62]. В даному випадку ми 
акцентуємо увагу не тільки на зоровому образі, 
але і на інших видах внутрішніх уявних образів.

Часто сценарій порівнюють  зі скриптами, од-
нак між ними є істотна відмінність. Сценарій не 
прив’язаний до конкретних учасників і до локалі-
зації ситуації в часі та просторі. Він “виробляєть-
ся в результаті інтерпретації тексту, коли слова 
та ідеї тексту створюють тематичні (“сценарні”) 
структури …” [9, с. 181]. Сценарій показує неав-
томатичну життєву ситуацію і правила поведін-
ки в ній. Він змальовує послідовність сцен, які 
“здійснюють учасники сюжету для досягнення 
мети” [13, с. 596].

Схема – “структура уявлення знань, альтер-
нативна фрейму”  [12, с. 400]. Американський 
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учений У. Найсер вважає схему “основним ког-
нітивним засобом сприйняття, яке формується за 
допомогою накопичення досвіду”. Інформація, 
яка надходить, взаємодіє з формантом схеми, що 
допомагає  сприймати повідомлення. Схема зо-
бражується як мережа зв’язків між елементами 
(вузлами), кожний з яких може бути з’єднаний з 
наступним або попереднім, в залежності від си-
туації, що розглядається [12, с. 595]. Схеми, по-
іншому, – контури понять, об’єднані в систему, 
“яка надає зв’язності тому чи іншому аспекту 
людської діяльності” [2, с. 62].

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, мо-
жемо зробити висновок, що в свідомості людини 
наявні наступні структури репрезентації знань: 
концепт, фрейм, скрипт, схема, сцена, сценарій, 
які є базовими елементами ментальної ієрархії 
мовної свідомості людини та плідно взаємодіють 
між собою. Індивідуальний хрематонімійний 
фрейм структурує хрематоніми, а за допомогою 
сцени, схеми, скриптів та сценаріїв людина спро-
можна виділяти необхідний з поміж усіх наявних 
та використовувати за її потребами. 
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КОГНИТИВНЫЕ СТРУКТУРИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ХРЕМАТОНИМИЧЕСКИХ  
ЗНАНИЙ

В предложенной статье рассмариваются основные структуры репрезентации хрематонимов в мен-
тальном лексиконе индивида. Вопрос построения моделей и схем организации ментального лексико-
на привлекает огромное внимание лингвистов («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 40-44).
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STRUCTURES 

The article deals with the main representation structures of chrematonyms in the mental lexicon of an 
individual. The task of model construction and scheme organization of mental lexicon attracts much attention 
of linguists today («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 40-44).

Key words: knowledge representation, chrematonym, mental lexicon, frame.



 № 4, 2012

45

Музыкальный мир тесно соприкасается и вза-
имодействует с миром словесным. Сошлемся в 
этой связи на В. В. Кожинова, который отмеча-
ет, что в русской песне “слово, или, вернее, пе-
сенное воплощение слова играет огромную или, 
быть может, даже главную (как полагал Толстой) 
роль” [1, c. 36]. Среди языковых форм, с помо-c. 36]. Среди языковых форм, с помо-. 36]. Среди языковых форм, с помо-
щью которых осуществляется и через которые 
проявляется это взаимодействие, свое место за-
нимают имена собственные различных разрядов. 
Один из них – названия коллективов исполните-
лей музыкальных произведений.

В современной жизни такие коллективы ха-
рактеризуются значительным разнообразием, 
обусловленным разнообразием музыкальных 
направлений и течений, жанров, музыкальных 
вкусов и пристрастий, составом исполнителей и 
творческим диапазоном, профессиональным или 
самодеятельным статусом. В соответствии с этим 
и проприальные именования указанных коллек-
тивов (эргонимы) составляют весьма неодно-
родную в лингвистическом отношении совокуп-
ность единиц. Вместе с тем в каждом отдельном 
секторе данного онимного поля (названия хоров, 
капелл, вокально-инструментальных ансамблей 
и т. д.) вполне очевидно наличие определенных 
номинационных правил и предпочтений мотива-
ционного и структурного порядка.

В разнородной массе отмеченных эргонимов 
свою нишу занимают названия самодеятельных 
и профессиональных коллективов, исполняю-
щих произведения традиционного народного 
музыкального творчества (песни, частушки, наи-
грыши, танцы) и/или произведения, созданные 
конкретными авторами в русле народной тради-
ции. Анализ производящей лексической базы по-
казывает, что данная часть русской музыкальной 
эргонимии в значительно большей степени, чем 
другие ее части, ориентирована на отражение 
основных и непреходящих ценностей традици-
онной народной культуры. Кроме этого, данные 
эргонимы ярко свидетельствуют о дискурсивной 
природе проприальных именований. Эта приро-
да очень наглядно проявляется, например, в теле-
программе «Играй, гармонь любимая!» (1 канал 
российского телевидения). В этом телевизион-
ном действе во всей своей естественности пред-
стает нерасторжимая связь музыки, слова, танца, 
костюма, их органическая включенность в этно-
географическую и социально-историческую сре-
ду. А с другой стороны, в нем хорошо видно, что 
это единство является важным фактором, форми-
рующим номинационные приоритеты, направ-
ляющим и во многом обусловливающим выбор 
конкретных производящих единиц. Указанная 
телепрограмма – один из основных источников 
анализируемых в статье названий; они собира-
лись в ходе просмотра конкретных телепередач. 
Подобный способ сбора материала является для 
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КОЛЛЕКТИВОВ (на материале русского языка) 
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автора принципиально важным, поскольку дает 
возможность как бы непосредственно “погру-
зиться” в соответствующую дискурсивную сре-
ду (в передаче участвуют сегодняшние реальные 
люди разных возрастов и профессий, с реаль-
ными именами и фамилиями, реальным местом 
жительства, а не вымышленные или сыгранные 
актерами персонажи).

 Наблюдения показывают, что при номинации 
музыкальных коллективов производящими чаще 
всего избираются лексемы, соотносящиеся с кон-
цептуальными полями ‘человек’, ‘родина’, ‘му-
зыка’ (с выделением зоны ‘песня, пение’): «До-
бры молодцы», «Бедовые ребята», «Девчата», 
«Сударушка», «Сестрицы»; «Держава», «Русь», 
«Сибирь», «Русские узоры», «Уральский листо-
пад»; «Родные напевы», «Поет гармонь», «Ба-
рыня», «Рассыпуха» и др. Избираемая лексема 
может соотноситься не с одним, а с двумя и 
более полями, ср.: «Северяночка», «Волжаноч-
ка», «Гармонисты», «Веселые музыканты», 
«Скоморохи». 

Самой востребованной среди этого лексиче-
ского массива является лексика, обозначающая 
те или иные элементы концептуального поля 
‘человек’, а в ее рамках – прежде всего апелля-
тивные лексемы со значением лица, употребля-
емые в форме как единственного, так и множе-
ственного числа: ребята, ребятушки, молодцы, 
казаки, старики, старички, ровесники, непоседы, 
ухажеры, кумовья, соседи, станичники, девчата, 
сударушка, берегиня, ветеран и др. Ср.: «Посад-
ские ребята», «Ребятушки», «Добры молодцы», 
«Казаки прикамские», «Веселые старички», «Ро-
весники», «Непоседы», «Ухажеры», «Кумовья», 
«Соседи», «Станичники», «Воронежские девча-
та», «Сестрицы», «Сударушка», «Обская жен-
щина», «Добродея», «Берегиня» и т. д. Некоторые 
апеллятивы со значением лица обладают до-
вольно высоким коэффициентом регулярности и 
фактически являются типовыми производящими 
единицами в данном секторе эргонимии. К ним 
относятся такие лексемы, как ребята, казаки, 
гармонисты, сударушка – «Посадские ребята», 
«Ребята из Орла», «Ярославские ребята», «Ка-
рабалыкские ребята», «Солидные ребята»; «Ка-
заки России», «Некрасовские казаки», «Казаки 
прикамские», «Горячеводские казаки»; «Гармо-
нисты», «Котласские гармонисты», «Юные гар-
монисты»; «Сударушка» (название встретилось 
нам в Вологодской, Московской, Саратовской, 
Курганской областях РФ).

Обращает на себя внимание относительно 
редкое использование в качестве производящих 
единиц антропонимов – личных имен и отчеств, 
которые, как правило, вводятся в состав эргони-
ма только в виде однокомпонентных антропо-
нимных формул, при этом отбираются формы, 
обладающие положительной коннотацией в рам-

ках народного речеупотребления, ср.: «Любава», 
«Любавушка», «Любомир», «Митрофановна», 
«Макаровна». О важности для номинаторов кон-
нотативного компонента свидетельствует назва-
ние «Иван да Марья».

 Преобладание апеллятивов в качестве про-
изводящих слов обусловлено тем, что они дают 
возможность прямо выразить в названии акту-
альные с точки зрения номинаторов признаки 
своего коллектива, его включенность в музы-
кальный и этно-социальный дискурс. Анализ 
семантики названий лица, используемых в роли 
производящих единиц, показывает, что каче-
ство таких признаков разное: пол – «Фабрич-
ные ребята», «Ребятушки», «Девчата», воз-
раст – «Веселые дедушки», «Млада», «Ветеран», 
«Казачок», коллективная форма существования 
(обычно этот признак эксплицируется формой 
мн.ч.существительного) – «Казаки прикамские», 
«Ухажеры», «Сестрицы», «Кумовья», «Соседи», 
опорный музыкальный инструмент – «Гармони-
сты», «Юные гармонисты», «Волжские гусля-
ры», «Воронежские балалаечники», особенности 
репертуара и исполнения – «Скоморохи», «Охаль-
ники», «Оптимисты», «Откровенные ребята», 
место жительства – «Северяночка», «Чернозе-
мочка», «Рязаночка», «Веселые волгари», «Хуто-
ряне», «Селяночка».

 В этой части анализируемой эргонимии впол-
не отчетливо проявляется тенденция гендерного 
разграничения объектов номинации, что сбли-
жает эту часть эргонимии с антропонимией, для 
которой данное разграничение является базо-
вым. Свидетельством актуальности данного при-
знака номинации выступает название «Иван да 
Марья», прямо указывающее на смешанный ха-
рактер ансамбля. Однако отмеченная тенденция 
не является ведущей; более важным для номи-
наторов является эксплицирование (прямое или 
косвенное) идеи коллективности как таковой. И 
эксплицирование это осуществляется не только 
посредством использования плюральных форм 
наименований лица. Ср. такие названия, как «Все 
свои», «Веселый дворик», «Посиделки», «Зава-
линка», «Симбирские беседы», «Беседушка», в 
которых указанная идея выступает компонентом 
семантической структуры апеллятивов свои, бе-
седа, беседушка, дворик, завалинка, посиделки.

При создании названий женских коллективов 
обнаруживается стремление отбирать производя-
щие лексемы и форманты с подчеркнуто положи-
тельной коннотацией: «Радеюшка», «Добродея», 
«Сударушка», «Сударыня», «Ладушка», «Люба-
вушка», «Махоня», «Младешенька». Эта установ-
ка реализуется и путем использования лексем, 
связанных с традиционной “женской” народно-
поэтической символикой , например, «Белая ле-
бедушка», «Ивушка», «Рябинушка», «Зоренька». 
Нельзя не заметить, что их выбор осуществляет-
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ся в режиме включенности языкового сознания 
номинаторов в широкий и привычный для них 
народнопоэтический дискурс, основу которого 
составляет традиционная народная и советская 
лирическая песня (о последнем свидетельствует 
возраст большинства исполнителей и их репер-
туар). Ср. некоторые фрагменты этого дискурса: 
ты ему навстречу, Анна, белым лебедем плы-
вешь; ивушка зеленая, над рекой склоненная, ты 
скажи, скажи, не тая, где любовь моя; мне тебя 
сравнить бы надо с песней соловьиною, с легким 
утром, с майским садом, с гибкою рябиною; но 
нельзя рябине к дубу перебраться; ой, рябина 
кудрявая, белые цветы, ой, рябина-рябинушка, 
сердцу подскажи; где же ты, подружка, яблонь-
ка моя; русая девушка в кофточке белой, где 
ж ты, ромашка моя; ой, цветет калина в поле 
у ручья, парня молодого полюбила я; ты во сне 
снишься мне незабудкой на светлом лугу; и тебя 
назвал бы только незабудкой, голубым и нежным 
солнечным цветком; я назову тебя зоренькой; 
услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая, 
заря моя вечерняя, любовь неугасимая.

В аналогичном эмоциональном регистре соз-
дается и заметное количество названий детских 
и подростковых коллективов – «Яблонька», «Жу-
равушка», «Жемчужинка», «Ладушки», причем 
тенденция отбора положительно окрашенной 
производящей лексики распространяется на раз-
ные семантические группы, ср.: «Потешки», 
«Семицветик», «Веснушки», «Лапоток», «Ко-
локольчик», «Васильки», «Акварельки», «Соло-
вушка», «Проталинки», «Бусинка», «Родничок». 
Названия же мужских коллективов создаются в 
ином коннотативном ключе: они либо близки к 
нейтральным («Посадские ребята», «Горячевод-
ские казаки», «Оптимисты»), либо имеют шут-
ливо-ироническую окраску («Охальники», «Ско-
морохи»).

Одной из ярких ономасиологических осо-
бенностей рассматриваемой группы эргонимов 
является отражение в названии коллектива кон-
кретной территории, где он возник. Данный при-
знак номинации реализуется путем использова-
ния катойконимов – «Калужанка», «Себежан-
ка», «Рубцовчанка», «Куряночка», «Рязаночка», 
«Кубанцы», или путем объединения названия 
лица с топонимом /оттопонимным прилагатель-
ным – «Ребята из Орла», «Ярославские ребята», 
«Воронежские девчата», «Котласские гармо-
нисты». В ряду таких названий находятся и те, 
которые связаны с хоронимом Россия – «Казаки 
России», «Россиянка», «Россияночка». Все пере-
численные эргонимы по своему ономасиологи-
ческому статусу являются двуплановыми: в их 
внутренней форме находит отражение представ-
ление о неразрывной связи человека с родиной 
(ср. поговорку где родился, там и пригодился); 
в общем массиве анализируемых в статье эрго-

нимов они образуют переходную зону между на-
званиями, репрезентирующими концептуальные 
поля ‘человек’ и ‘родина’.

Производящая лексика, соотносящаяся с 
концептуальным полем ‘родина’, связана как с 
онимной сферой – топонимы и оттопонимные 
прилагательные, так и с апеллятивной – названия 
этнокультурных концептов. При именовании му-
зыкальных коллективов с опорой на топонимию 
обращаются в основном к хоронимам – «Русь», 
«Россия», «Сибирь», «Цветок Сибири», «На 
просторах Алтая», «Беловодье», «Белогорье», 
гидронимам – «Волга», «Усерд», «Бузулук», «Хо-
пер», ойконимам – «Ребята из Орла», «Рязань», 
«Парабель», «Старая Бичура». Во всех топоним-
ных единицах при их перемещении в эргоним-
ную сферу происходит усложнение содержатель-
ной структуры: хоронимы получают добавочную 
сему ‘люди’, а гидронимы и ойконимы – две 
семы: ‘территория’ и ‘люди, живущие на этой 
территории’. Указанная трансформация хоро-
шо видна, например, в названии «Православный 
Дон». С этими же разрядами топонимов соотно-
сятся и используемые прилагательные: с хорони-
мами – «Кузбасские зори», «Сибирские узоры», 
«Уральский листопад», «Удмуртские соловьи», 
гидронимами – «Камские голоса», «Казаки при-
камские», ойконимами – «Ярославские ребята», 
«Александровские узоры», «Константиновские 
голоса», «Воронежские девчата». 

Идея ‘родина’ экcплицируется и путем ис-cплицируется и путем ис-плицируется и путем ис-
пользования апеллятива держава – «Держава».

Названия, отражающие этнокультурные кон-
цепты, придают анализируемой эргонимии яркий 
национальный колорит. Номинаторы ориентиру-
ются на концептуальные сферы ‘природа’, ‘реа-
лии старого деревенского быта’, ‘традиционный 
уклад сельской жизни’, ‘народные праздники’. 
Родная природа является “ономасиологическим 
основанием” для таких эргонимов, как «Раздо-
лье», «На просторах Алтая», «Долинушка», «Ре-
ченька», «Родник», «Волгорский родник», «Родни-
чок», «Истоки», «Дубрава», «Дубравушка», «Бе-
резка», «Радуга», «Зарница», «Кузбасские зори», 
«Соловьиные зори», «Весенние зори», «Северные 
зори», «Метелица». Разные стороны старого де-
ревенского быта и социального уклада, отноше-
ние к ним отражаются в названиях «Родная ста-
рина», «Лучинушка», «Веретено», «Веретенце», 
«Кудельюшка», «Горенка», «Светлая горница», 
«Каравай», «Русский квас», «Лапоток», «Ло-
дья», «Тройка», «Завалинка», «Плетень», «Око-
лица», «Посиделки», «Беседушка», «Калиточка», 
«Ярмарка», «Субботея», «Разгуляй», «Коляда», 
«Каравон», «Радуница», «Благовест», «Тавриче-
ский благовест», «Малиновый звон», «Купина», 
«Ладанка». Встречаются названия, связанные со 
значимыми символами и понятиями духовной 
культуры, например: «Лад», «Русская душа», 
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«Воскресение», «Надежда», «Надежа», «Отра-
да», «Радость», «Веселый дворик», «Неугаси-
мые сердца», «Цветок лазоревый», «Мал зо-
лотник», «Ларец», «Вольница», «Задоринка», 
«Народный праздник», «Мастерство» и др. В 
этих названиях вполне определенно обозначе-
ны духовные опоры тех, кто хранит и пропа-
гандирует народную музыку и культуру.

Отбор производящих лексем, соотносящихся 
с концептуальным полем ‘родина’, также осу-
ществляется в режиме погруженности языкового 
сознания в песенную стихию. Название коллек-
тива часто носит характер как бы цитаты из пе-
сенного текста. Приведем только некоторые при-
меры подобного рода. «Дубравушка» – не шуми, 
мати, зеленая дубравушка; «Тройка» – вот 
мчится тройка почтовая по Волге-матушке зи-
мой; была бы только тройка да тройка порезвей; 
«Ярмарка» – с ярмарки ехал ухарь-купец, ухарь-
купец, удалой молодец; «Лучинушка» – что же 
ты, лучинушка, неясно горишь; «Субботея – у нас 
нынче субботея, а назавтра воскресенье, барыня 
ты моя, сударыня ты моя, воскресенье; «Малино-
вый звон» – малиновый звон на заре, скажи моей 
милой земле, что я в нее с детства влюблен, как 
в этот малиновый звон; «Березка» – то березка, 
то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, 
навек любимый, где найдешь еще такой; «Исто-
ки» – к нашим истокам даже во мгле снова вер-
немся; «Надежда» – надежда – мой компас зем-
ной.

Очень богатой является семантическая пали-
тра производящей лексики, соотносящейся с кон-
цептуальным полем ‘музыка’. В самом общем 
виде используемые лексемы можно разделить на 
две основные части, связанные с идеями ‘петь’ 
и ‘играть (на инструменте)’– «Русь поющая», 
«Певчая слобода», «Русская песня», «Бабушкины 
песни», «Родные напевы», «Частушка», «Мата-
нечка», «Камские голоса», «Константиновские 
голоса», «Соловейко», «Соловушки», «Калинка»; 
«Русская гармонь», «Русская гармоника», «Гар-
мошка-говорушечка», «Играй, гармонь», «Поет 
гармонь», укр.«Киньте все, гармошка грає»», 
«Тальяночка», «Жалейка», «Веселые ложки», 
«Звонкие палочки», «Живой аккордеон», «Весе-
лые музыканты», «Волжские гусляры», «Озор-
ные переборы», «Рассыпуха», «Барыня». В этих 
названиях отражаются разные ракурсы восприя-
тия песни, музыки, исполнения. 

В целом вся анализируемая в данной ста-
тье группа эргонимов представляет несомненный 
интерес в плане исследования дискурсивной 
природы и этно-культурной маркированнос-
ти онимной номинации. А. К. Матвеев отме-
чает, что одно из свойств ономастических сис-
тем – “хранить историческую память, содержать 
языковую информацию о прошлом…” [2, с. 92]. 
Рассмотренные названия позволяют добавить, что 
в собственных именах отражается не только про-
шлое, но и настоящее, воспринимаемое носителя-
ми языка в неразрывной связи с прошлым.
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Першина К. В.

ВЛАСНІ НАЗВИ І НАРОДНА КУЛЬТУРА : НАЗВИ МУЗИЧНИХ КОЛЕКТИВІВ (НА 
МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ)

Музика взаємодіє зі словом. Серед мовних форм, які беруть участь у цій взаємодії, певне місце 
посідають власні назви різних розрядів. Один із них – назви колективів виконавців музичних творів 
різних жанрів. Ці ергоніми складають неоднорідну за лінгвістичними характеристиками сукупність 
одиниць, котрі співвідносяться з різними концептуальними полями. Твірна лексика для цих назв 
добирається з орієнтацією на традиційні цінності народної культури («Λογος όνομαστική»,  № 4, 
2012, с. 45-49).

Ключові слова: ергонім, твірна база, топонім, народна культура.
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Pershina K. V.

PROPER NAMES AND FOLK CULTURE: NAMES OF MUSIC GROUPS(on Russian 
language material)

A music cooperates with a word. Among linguistic forms which participate in this cooperation, the seat 
is taken by the names own of different digits. One of them – the names of musical collectives. A productive 
vocabulary for these ergonimov reflects the traditional values of folk culture («Λογος όνομαστική»,  № 4, 
2012, с. 45-49).

Key words ergonym, toponym, productive vocabulare, folk culture.



Λογος όνομαστική              
 

                              

50

ПОЭТОНИМОЛОГИЯ 

Антропоцентрична парадигма, що є панівною 
на сучасному етапі наукових досліджень, перед-
бачає  вивчення наукових об’єктів крізь призму 
людської свідомості. Відповідно сутність топо-
німії  полягає в опосередкованому  зв’язку між 
топонімом і географічним об’єктом, позначеним 
ним. Так, у межах тексту  топоніми функціонують 
не лише як маркери просторового континууму, а 
й як фіксатори історико-культурної інформації. 
На нашу думку, топонімічний простір твору, екс-
плікуючи мовну свідомість письменника, його 
ментальність, є релевантною ознакою авторсько-
го ідіостилю.   

Вивчення топоніма як компоненту образ-
них засобів знаходимо у фундаментальних 
ономастичних дослідженнях (В. Д. Бєлєнька, 
В. І. Болотов, Ю. О. Карпенко, О. Ю. Карпенко, 
О. К. Матвєєв, В. А. Ніконов, А. В. Суперанская, 
A. Gardiner та ін.), у роботах з теорії образності 
(Е. С. Азнаурова, Н. Д. Арутюнова, С. М. Мезе- С. Азнаурова, Н. Д. Арутюнова, С. М. Мезе-С. Азнаурова, Н. Д. Арутюнова, С. М. Мезе- Д. Арутюнова, С. М. Мезе-Д. Арутюнова, С. М. Мезе- М. Мезе-М. Мезе-
нін, В. К. Харченко та ін.). Досліджуються функ- К. Харченко та ін.). Досліджуються функ-К. Харченко та ін.). Досліджуються функ-
ції топоніма у мові і мовленні, особливості мета-
форичного і метонімічного перенесення на осно-
ві топоніма (С. В. Пєркас, Д. І. Руденко). Значна 
увага приділяється вивченню структури значення 
топоніма (Є. С. Отін, В. М. Калінкін, В. Ю. Кан- С. Отін, В. М. Калінкін, В. Ю. Кан-С. Отін, В. М. Калінкін, В. Ю. Кан- М. Калінкін, В. Ю. Кан-М. Калінкін, В. Ю. Кан- Ю. Кан-Ю. Кан-
на, Т. М. Вінтонів, Г. П. Лукаш, К. М. Ірісхано- М. Вінтонів, Г. П. Лукаш, К. М. Ірісхано-М. Вінтонів, Г. П. Лукаш, К. М. Ірісхано- П. Лукаш, К. М. Ірісхано-П. Лукаш, К. М. Ірісхано-
ва, С. В. Перкас, Н. К. Ітченко, О. А. Вартано- В. Перкас, Н. К. Ітченко, О. А. Вартано-В. Перкас, Н. К. Ітченко, О. А. Вартано- К. Ітченко, О. А. Вартано-К. Ітченко, О. А. Вартано- А. Вартано-А. Вартано-
ва, І. Е. Ратнікова, М. Е. Рут та ін.). Конотатив- Е. Ратнікова, М. Е. Рут та ін.). Конотатив-Е. Ратнікова, М. Е. Рут та ін.). Конотатив- Ратнікова, М. Е. Рут та ін.). Конотатив-Ратнікова, М. Е. Рут та ін.). Конотатив- Е. Рут та ін.). Конотатив-Е. Рут та ін.). Конотатив-Конотатив-
ний компонент лексичного значення слова на 
матеріалі власних назв виявив і зробив предметом 
аналізу проф. Є. С. Отін (вчення про конотонім). 
Учень і послідовник Є. С. Отіна проф. В. М. Ка- С. Отіна проф. В. М. Ка-С. Отіна проф. В. М. Ка- Отіна проф. В. М. Ка-Отіна проф. В. М. Ка-проф. В. М. Ка- М. Ка-М. Ка-
лінкін став досліджувати формування поетоні-
мів – власних назв (зокрема топонімів), які втра-
чають локальну і взагалі будь-яку конкретику, 
абсолютизуючи конотативний компонент, тобто 
розглядав конотоніми як базу поетонімії: “коно-
тонім – явище мови, поетонім – феномен худож-
нього мовлення” [5, с. 202]. Проф. А. С. Зеленько 
розрізнив денотативний і конотативний компо-
ненти у структурі лексичного значення слова, за-
уважив щодо співвідношення їх в апелятивах та 
онімах. Н. Д. Арутюнова відносла конотоніми до 
псевдоідентифікацій у складі власних імен.

Актуальність нашого дослідження полягає в 
тому, що воно перебуває у площині сучасних по-
шуків в галузі літературної ономастики, лінгво-
культурології та прагмалінгвістики щодо проблем 
образності в цілому та до вивчення топонімів у 
складі образних засобів зокрема. Аналіз вітчиз-
няних і зарубіжних джерел виявив відсутність 
дослідження топопоетоніма як образного засобу 
в прозовому дискурсі Марії Матіос, що визначи-
ло наукову новизну представленої розвідки. Мета 
дослідження – простежити специфіку образних 
засобів із топонімним компонентом в прозі Марії 
Матіос, визначити місце  топопоетоніма у складі 
компаративем, метафори та метонімії, з’ясувати 

УДК 81’373.21

ТОПОПОЕТОНІМ ЯК ЗАСІБ ОБРАЗНОСТІ 
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вплив образного контексту на семантику топоні-
ма. Синтез комунікативно-прагматичного і лінг-
вокультурологічного підходів до розгляду топоні-
мії різножанрових прозових творів Марії Матіос 
дає можливість виявити конотативні можливості 
онімів, виділити групу  асоціативних топонімів, 
зокрема логоепістем, під якими ми розуміємо то-
поніми із цінним національно-культурним, лінг-
вокраїнознавчим сегментом і наявною груповою 
інформацією у комунікативному просторі носіїв 
мови. “Топонім-логоепістема – це знакове ім’я, 
за яким стоїть певного роду інформація, певний 
когнітивний смисл. Це (…) сигнали, що змушу-
ють згадати деяке фонове знання, певний текст, 
сама ж логоепістема уявляється тоді емблемою, 
згорткою символіки тексту, одиницею опису тек-
сту в лінгвокультурному аспекті” [7, с. 39]. Отже, 
логоепістемним характером конотоніми і топо-
поетоніми наділені як “згорнутий національно-
культурний текст, здатний до взаємодії з іншими 
текстами культури і Текстом Всесвіту” [8, с. 113].

Зауважимо, що соціально-символічний смисл 
пропріальної лексики може бути узуальним, тоб-
то усвідомлюватись усіма носіями мови, а також 
ідіолектним, тобто в мовленні окремих носіїв чи 
групи носіїв, та оказіональним, виникаючи як 
“актуальний смисл” у певних контекстах. Саме 
такі – оказіональні – прирощення смислів посі-
дають чільне місце в ономатворчості Марії Ма-
тіос. Широке використання логоепістем у про-
зовому дискурсі Марії Матіос фіксуємо у романі 
«Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів» [11]. Осо-1]. Осо-]. Осо-. Осо-
бливістю функціонування асоціативних топоні-
мів є те, що вони не безпосередньо вкраплюють-
ся у текст, а вживаються у компаративемах чи 
складнопідрядних реченнях прикомпаративного 
типу, завдяки чому відбувається експлікація їх 
оказіонального конотативного значення. Такий 
спосіб “занурення” топонімів у текст є специ-
фікою онімного ідіостилю письменниці. Зміни 
у структурі значення топопоетоніма викликані 
перебудовою ієрархії сем. 

Динаміка суспільних змін, технічних транс-
формацій спричинила появу нових антрополо-
гічних ідентичностей. Відповідно й оніми отри-
мують додаткове фонове значення, вбирають в 
себе нові конотації. Топопростір творів як один 
із фрагментів мовної картини світу авторки дає 
можливість констатувати, що Марія Матіос вияв-
ляє себе експертом у геополітиці, економіці, істо-
рії та культурі і, врешті-решт, у коханні. А отже, 
топопростір фіксує багатовекторність індивіду-
ального світогляду письменниці. Так, наприклад, 
спостерігаємо у романі висвітлення тенденцій 
у соціальній сфері, осмислення актуальних по-
літичних, військово-політичних явищ дійсності, 
подій за допомогою топонімів-логоепістем і від-
топонімних номінацій: “Отож, план порятунку 
країни від замерзання крові у жилах  був про-

стий, неначе житомирський віник для бані” 
[11, с. 59]; наявність дистрибуції  ‘природа – 
homo sapiens – технопрогрес і технокатастрофи”: 
“Вона безберега, ніби течія Гольфстрім, і ду-
ренна, немов екстрім польоту вниз головою із 
пішохідного моста в Кам’янці-Подільському” 
[11, с. 43]; “Броунівський рух, / рух невгамовних 
молекул і невидимих атомів, / танучі сніги Кілі-
манджаро / і утопленик ТИТАНИК / бліднуть, 
блякнуть / і розмиваються порівняно з тим, 
що і як відбувається 9 вересня в цій країні” [11, 
с. 32-33]. У поданих вище прикладах спостеріга-
ємо ще одну особливість ідіостилю Марії Матіос, 
а саме: нагромадження в одному реченні онімів 
різних семантичних груп.

Нарратологічним й культурно специфічним є 
вживання топонімів-маркерів історичних реалій:  
“підібраних – ніби на продаж у Кафі – чоловіків” 
[11, с. 50]; “Зненацький, без попередження напад 
Гітлера на СРСР справив на Сталіна менший 
шок, аніж вплинула на іноземних представників 
та місцевих боярів раптова істерика доброго і 
працьовитого козака Кожух-Тулупа” [11, с. 82]. 
Як зазначає В. Ільченко, “актуалізація тих чи ін- Ільченко, “актуалізація тих чи ін-Ільченко, “актуалізація тих чи ін-
ших соціальних сем у значенні імені може слу-
гувати для творення специфічних синтаксичних 
фігур” [4, с. 9]. Так, наприклад, використання 
антитези “зненацький, без попередження напад 
Гітлера” – “істерика доброго і працьовитого 
козака Кожух-Тулупа” у складнопідрядному ре-
ченні прикомпаративного типу посилює ефект 
висловленого, а антропонім Кожух-Тулуп набу-
ває стійких соціально-експресивних конотацій. 
Оказіональні конотативні топоніми-логоепісте-
ми, ужиті у компаративемах з прозорою семанти-
кою, – ойконім Ворохта, оронім Нікітський бо-
танічний сад, лімноніми Шацькі озера, Байкал – 
передають унікальність українського ландшафту 
й особливість метеоумов країни: “частішим, ніж 
літні дощі у Ворохті” [11, с. 42];  “сказано, як у 
стоячу воду Шацьких озер глянуто” [11, с. 41]; 
“безрозмірна, неначе озеро Байкал, зневага” 
[11, с. 54]; «Невагому, як пір’я, що впало в піс-
ні Ніни Матвієнко на подвір’я, і білосніжну, як 
ранній бузок у Нікітському ботанічному саду, 
“пачку”» [11, с. 57]. Екзистенційна Марія Маті- 57]. Екзистенційна Марія Маті-57]. Екзистенційна Марія Маті-
ос не обходить проблеми кохання, висвітлюючи 
її у “гомеричному романі-симфонії” (авторське 
визначення жанру) відповідно до законів і спе-
цифіки жанру – із гіркою іронією та нещадним 
сміхом. Кохання як всеохоплююча категорія не 
може бути вписане в територіальні межі однієї 
країни УКР. Відповідно авторка подає поряд із  
ойконімом Халеп’я та відтопонімним ад’єктивом 
верховинський, що виконують інформативну 
й дейктичну функції, узуальний інтралінгваль-
ний конотативний ергонім – Сорбонна: “І Мітя 
стинав жіночий розум так, ніби косив у себе в 
Халеп’ї траву. / Ніби знав яке мольфарство від 
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верховинського гонихмарника Нічая, що вмів 
зупиняти дощі й бурі. / Ніби вчився в якій Сор-
бонні, як чарувати і улещувати жінок…” [11, 
с. 69-70]. Конотативне значення оніма Сорбонна 
збігається із поданим у словнику проф. Є. С. Оті-
на: “Ірон. Вищий навчальний заклад” [13, с. 322], 
іронічне вживання топоніма посилено неозначе-
ним займенником якій (у значенні якійсь). Серед 
індивідуально-авторських номінацій письмен-
ниці часто зустрічаються відонімні неолексеми, 
повнота сприйняття семантики яких залежить від 
фонових знань реципієнта. Так, у контексті “у ві-
тчизняній якійсь недригайлівці чи зачепилові” 
[9, с. 81-82] відбувається апелятивізація ойко-
німів Недригайлів і Зачепилівка, актуалізується 
символічна функція географічних назв: “дале-
ка глуха провінція”. У словнику конотативних 
власних назв проф. Є. С. Отіна із цим значенням 
вміщено конотонім Урюпінск. У реченні “ПЕРЕД 
ТИМ, ЯК УВІЙТИ в укрівські содом і гоморру, 
що розпочалися 9 вересня, ми іще маємо згада-
ти деякі – сакральні для цієї країни – речі” [11, 
с. 25] відконотонімні апелятиви содом і гоморра 
мають значення “розруха” [13, с. 318]. Імена з 
вираженими соціально-експресивними конота-
ціями легко метафоризуються [4, с. 149], набува-4, с. 149], набува-, с. 149], набува-
ючи форми pluralia tantum: “Вони мене нарешті 
вислідили, Воротарю... вони мене й заарканять. 
/ Як не в свої бункери, то у свої сибіри” («Моска-
лиця») [11, с. 63]. Асоціативність таких імен при-
звела до того, що “апелятиви-транспозити змі-
нюють свою валентність у напрямку до розши-
рення меж і можливостей сполучуваності, здатні 
регулярно отримувати в тексті додаткові смисли, 
у багатьох випадках перетворюючись на символ” 
[14, с. 223]: Сибір – “країна заслання” – у Марії 
Матіос набуває значення “місце примусового за-
тримання людини, тюрма”. Як бачимо, художній 
сатиричний дискурс помітно розширює семан-
тичний обсяг власних назв і легко нарощує ряди 
формул їх переносного вживання. Так, фіксуємо у 
романі «Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів» й узу-
альні конотативні сакральні топоніми: “цей но-
вітній Єрусалим і Мекку” [11, с. 15]; “укрівські 
содом і гоморра” [11, с. 25]; “як на Христа перед 
Голгофою” [11, с. 33]; “Вона [Уля] була схожа 
на ту, / яку щойно зняли із ганебного стовпа чи 
хреста Голгофи [11, с. 129]; градаційний перелік 
онімів: “балетні зірки… відпочивають десь на 
Мальдівах чи в Баден-Бадені”[11, с. 57]; “і поча-
лось велике побоїще під Аустерліцом, Букрином 
і Сталінградом одночасно” [11, с. 33]. Топоніми 
Аустерліц, Букрин, Сталінград служать інтен-
сифікаторами характеристики, що експліковано 
лексемою “одночасно”. Така онімна гра спорід-
нює художній дискурс Марії Матіос із публіцис-
тичним, порівняймо: “А скільки з його волі по-
лягло французів у боях під Ієною, Аустерліцом, 
Ватерлоо?” [2]. У даному випадку спостеріга-

ємо синонімію конотативних топонімів, що має 
контекстово-зумовлений характер. При цьому 
“слова, що знаходяться у відношеннях мовленнє-
вої синонімії, або синонімізації, водночас є лек-
сичними уточнювачами семантики конотативних 
онімів” [1, с. 12]. Уживаючи конотативний оро-
нім Голгофа, письменниця, окрім окреслення по-
літичних явищ дійсності, портретизує персонаж: 
“Вона [Уля] була схожа на ту, / яку щойно зняли 
із ганебного стовпа чи хреста Голгофи, / пере-
толочили десятьма колісницями / і перемололи у 
жорнах трьох млинів, / ніби їй заганяли скіпки під 
нігті чи піднімали на дибу” [11, с. 129]. У слов- 129]. У слов-129]. У слов-
нику Є. С. Отіна конотонім Голгофа має одне зі 
значень таке: “місце страждань, мук, страт”. Лек-
сема Голгофа виконує функцію означення і, від-
повідно, заміняє слово голгофський із значенням 
“болісний” [13, с. 118], на що вказує й лексичне 
оточення – “перетолочили”, “перемололи”. 

Широка відомість оніма дозволяє викорис-
тання замість нього перифраза, який акцентує на 
одній із референтних ознак. “У цьому випадку 
включається асоціативний механізм, який до-
зволяє відтворити потрібний онім” [3, с. 170]. 
Оказіональні перифрази  “країна ведмежих 
шкур і кирзових чоботів” [11, с. 57], “ паща пів-
нічного ведмедя” [11, с. 59] утворені на основі 
узуального перифраза ведмедиця, що, за однією 
з етимологічних версій, дав назву місту Москва: 
Моска – “ведмідь”, ава – “самка” (тобто Мо-
сква – “ведмедиця”). Ця версія підтверджується 
наявністю зображення ведмедя в гербі Москви 
[15]. Власне топонім Росія у гомеричному ро-
мані не зафіксований, авторка вживає апелятиви 
сусід (7 вживань), партнер (10 вживань), моно-
поліст (2 вживання), неприятель (1 вживання), 
учорашні вороги (1 вживання). Москву поімено-
вано перифразом “білокам’яна столиця ведме-
дів”[11, с. 92]. Дуже низька частотність вживання 
хороніма Росія у книжці «Майже ніколи не на-
впаки» [10] – 1 вживання, натомість фіксуємо 
апелятиви противник (1 вживання), цісарський 
уряд (1 вживання). Таке уникнення топонімів Ро-
сія і Москва розкриває індивідуальне негативне 
сприйняття країни-сусіда, є розгортанням дихо-
томії “свій – чужий” у вимірі поетонімії. Наявні 
у текстах й узуальні перифрази “обітована зем-
ля” [9, с.125], “туманний Альбіон”. Наскріз-
ний перифраз “туманний Альбіон” фіксуємо 
у книзі «Кулінарні фіґлі» [9, с. 140] і у романі 
«Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів» [11, с. 108] 
(по 1 вживанню). У контекстах “в ту мою со-
лодку обітовану землю, де мені пуп різали, – 
в мою Буковину” [9, с. 194], “своїй маленькій 
Палестині. Святій своїй землі, де немає Стіни 
Плачу, а є суцільна земля плачу і пісні водночас” 
[9, с. 198] експліковано конотативну семантику 
топоніма Палестина – “батьківщина, рідні міс-
ця” [13, с.  266]
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В авторському ідіолекті спостерігаємо не лише 
узуальні топоніми, а й такі, що мають полярні по-
нятійні значення (із нестійкою конотацією). Так, 
наприклад, прагматичний потенціал оксюморону 
“правова Африка” розкрито у наступному кон-
тексті, де компаративно пов’язаними через то-
понім виявляються апелятиви укри, прокурори, 
прокуратори: “З точки зору юриспруденції таке 
кулуарне рішення було не зовсім легітимним, про-
те, зважаючи на правову Африку в головах не 
так укрів, як її прокурорів, прокураторів і Кон-
ституційного Суду, дорога до в’язничної камери 
для Улі була вистелена, принаймні, благими на-
мірами і добре виметеною червоною доріжкою, 
припрятаною начальником елітної Лук’янівської 
буцегарні на випадок потрапляння в його пенати 
особливо важливих – VIP-ПЕРСОН” [11, с. 88]. 
Дослідник М. Глукман зауважує: “Європейські 
автори задаються питанням, чи не марно ми шу-
каємо у Африці те, що відповідає нашому розу-
мінню  права, і чи не повинно звичайне право 
розглядатися як об’єкт вивчення не юриста, а ан-
трополога” [16, c. 112;]. У словнику Є. С. Отіна 
онім Африка має значення “спека”, “пекло, місце 
нестерпних мук, страждань, фізичних і душев-
них мук” [13, с. 62]. Отже, спостерігаємо явище 
розширення конотативного поля оніма: Африка – 
найвідсталіший в правовому плані регіон світу, 
“третій світ”, а країна УКР зі своїми “безкордон-
ними кордонами”, “безголовістю” і “безсистем-
ністю” – держава, в якій панівним є звичаєве пра-
во із ментальними домінантами паля, гак і дуля. 
Як бачимо, вживання оксюморонів в текстах Ма-
рії Матіос несе вагоме прагматико-стилістичне 
навантаження. Отже, залучаючи топоніми, Марія 
Матіос використовує “внутрішні” можливості 

онімічної експресії – фонетичні, морфологічні, 
семантичні, синтаксичні, тобто залучає словесну 
гру, “адекватне сприйняття якої, –погоджуємось з 
думкою дослідниці Т. Сербіної, – відчуття коміз-відчуття коміз-
му сказаного відбувається лише за умови того, що 
одержувач інформації розкриє, тобто відновить 
первинний дійсний зміст прецедентних вислов-
лювань, а це, в свою чергу, потребує наявності у 
читача відповідної кількості історико-культурних 
знань” [14, с. 93]. За нашим припущенням, аліте-
рація “п”, “р”, “к” у лексемах правова Африка, 
укри, прокурори, прокуратори та паронімія двох 
останніх слів не є випадковою: у такий спосіб ав-
торка натякає на семантичній спаяності позначе-
них понять. Матіос нещадно таврує як пасивний 
народ – “безголових укрів”, так і його політиків. 
Отже, прагматика тексту виявляється на різних 
мовних рівнях і есплікується у топонімах, а «се-
мантика “фігуративних” власних імен являє со-
бою комплексну систему мовних, мовленнєвих, 
ономастичних і стилістичних моментів, “зану-
рених” у різноманітну інформацію щодо імені й 
об’єкта номінації» [6, с. 7].

Онімна гра, під час якої топопоетоніми роз-
ширюють своє лексичне значення, набувають ко-
нотативності, є одним із улюблених стилістичних 
прийомів авторки. Топонімія художнього нарра-
тиву Марії Матіос набуває культурно-історичної 
унікальності, відбиваючи інтелектуальне осягнен-
ня світу письменницею, еволюцію індивідуаль-
ного стилю митця. Кожний онім у Марії Матіос є 
прагматично обґрунтованим, виступає своєрідним 
згорнутим національно-культурним текстом, що 
є релевантною ознакою авторського ідіостилю. У 
наступних розвідках плануємо розглянути синоні-
мізацію конотонімів в текстах Марії Матіос.
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Бербер Н. Н.

ТОПОПОЭТОНИМ КАК СРЕДСТВО ОБРАЗНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИС-
КУРСЕ МАРИИ МАТИОС

 В статье проанализированы образные свойства топопоэтонимов в художественном дискурсе Ма-этонимов в художественном дискурсе Ма-тонимов в художественном дискурсе Ма-
рии Матиос, особенности структуры конструкций с  коннотонимами. Рассматривая топопоетним как 
свернутый ментальный текст, выделена группа логоепистем – топонимов с ценным национально-
культурным, лингвострановедческим сегментом. Отмечено свойство топонимов трансонимизиро- Отмечено свойство топонимов трансонимизиро-Отмечено свойство топонимов трансонимизиро-
ваться и переходить в апеллятивы («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 50-54).

Ключевые слова: топоэтоним, коннотативный оним, топоним, апеллятив, образные средства. 

Berber N. N.

TOPOPOETONYM AS MEANS OF VIVIDNESS IN DISCOURSE OF MARIA MATIOS

Vivid properties of topopoetonyms in artistic discourse of  Maria Matios are analyzed in the article. Features 
of structure of constructions with connotative proper names are considered. Considering topopoetonym as 
minimized mental text we distinguished group of  logoepistems – toponyms with essential national-cultural 
linguistic cross-cultural segment. We noted that property of toponyms to transonymisate and turn into 
appelatives («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 50-54).

Key words: topopoetonym, connotative proper name, toponym, appelative, vivid properties.
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Поетонім та поетонімосфера конкретного лі-
тературного твору є важливими об’єктами науко-
вих досліджень сьогодення. Адже  дослідження у 
галузі ономастики є одними з ключових для ви-
черпного аналізу літературного твору, оскільки 
у більшості випадків письменник вкладає глибо-
кий зміст у імена персонажів. Вітчизняні розвід-
ки з поетичної ономастики досить широко висвіт-
люють теоретичні та практичні проблеми науки, 
однак дане питання – поетонімосфери роману 
«Сторонній» – не є достатньо з’ясованим, бо охо-
плює у собі питання не лише ономастики та лі-
тературознавства, а й філософії. Окремі спроби 
знаходимо у зарубіжних авторів. Так, наприклад, 
суттєвою для дослідження є стаття Артура Шер-
ра «Обід Мерсо з Раймондом: християнська тема 
у «Сторонньому» Альбера Камю».

Творчість Альбера Камю – одне з найбільш 
суперечливих явищ світової літератури. І це не 
дивно, адже пошуки істини нерідко змушують 
філософа схилятися до цілком протилежних ду-
мок. Ця двоякість, амбівалентність притаманна 
значній частині його творів. Особливий інтерес 
у цьому сенсі викликають власні назви, які або 
підкреслюють, або ж заперечують думку автора.

Сюжет «Стороннього» досить простий, але 
роль грає не стільки сюжет, скільки те, що стоїть 
за ним. Роман починається смертю матері голов-
ного персонажа, Мерсо, простого службовця. Він 
прибуває до притулку на похорон, але не відчуває 
скорботи, яка ніби була б тут такою доречною, та 
і не виявляє якихось особливих емоцій. Цього ж 
дня Мерсо зближається з Марі, з якою непогано 
проводить час. Їх стосунки важко охарактеризу-
вати однозначно. Для Марі ці взаємини наповне-
ні сенсу, і вона прагне шлюбу, Мерсо сприймає 
її скоріше як тіло, людську істоту, яка приносить 
йому задоволення. 

Сусід Мерсо – Раймонд Сенте – вирішує ви-
лити йому душу і скаржиться на коханку, яка 
йому зраджує. Він бив її багато разів, востаннє 
до крові, але він прагне справжньої помсти. Тому 
просить Мерсо написати листа, який би змусив її 
захотіти повернути щасливе минуле з ним, отри-
мавши цього листа, вона б розчулилася, вони б 
кохалися і якраз в останній момент близькості 
він би дав їй ляпаса і викинув за двері. Мерсо по-
годжується на це. Однак все має свої наслідки. 
Раймонда переслідують араби, друзі приниженої 
коханки. Він пропонує Мерсо поїхати розвіяти-
ся, насолодитися пляжем на околицях Алжира. 
Згоду досягнуто, і компанія вирушає на відпочи-
нок. Однак переслідувачі не відстають. Стається 
так, що Мерсо залишається сам на пляжі, насо-
лоджується природою, водночас він увесь час на-
поготові, тримає револьвер Раймонда. Неподалік 
влаштовується один араб. Врешті настає такий 
момент, коли сонце стає нестерпно пекучим, як у 
день похорону матері, ніж араба зблиснув на сон-

УДК 82-09:81’373.21:821.133.1

ПОЕТОНІМОСФЕРА РОМАНУ АЛЬБЕРА 
КАМЮ «СТОРОННІЙ»

Реферат. Стаття розглядає поетонімосферу 
роману Альбера Камю «Сторонній». Особлива 
увага приділяється антропоетонімам, їх зна-
ченню і ролі в тексті, що дозволяє розкрити 
авторський задум, певною мірою викрити при-
хований сюжет, підкреслити суттєві характе-
ристики персонажів.

Ключові слова: поетонімосфера, 
антропоетонім, власна назва, номінація.
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ці. Врешті, рушниця, яка висіла на стіні у першо-
му акті, вистрелила. Тобто вистрелив револьвер. 
Декілька разів.

Далі – ув’язнення, судовий процес, де обви-
нувачення вказує на аморальність Мерсо, наводя-
чи як приклад те, що він не плакав на похороні 
матері, яку відправив у притулок, чи те, що зміг 
спокійно розважатися із коханкою того ж дня. 
Врешті Мерсо засуджують до смертної кари, що 
не надто його бентежить.

Смерть – одне із центральних понять філо-
софії Камю. Як і в «Сторонньому», так і в бага-
тьох інших творах знаходимо ідею абсурдності 
буття: який сенс жити, прагнути до чогось, якщо 
усе одно всі ми колись помремо, несуттєво коли: 
сьогодні чи через двадцять років – результат за-
вжди той самий. Слово “смерть” і його похідні 
з’являється у романі близько сорока разів. Ім’я 
головного героя – Мерсо – можна трактувати по-
різному. Слово “meursault” означає сорт бургунд-meursault” означає сорт бургунд-” означає сорт бургунд-
ського вина. Деякі дослідники схильні вважати, 
що, називаючи так свого персонажа, автор про-
сто намагається включити його у сучасне життя, 
певною мірою типізує, самим лише іменем при-
своюючи йому певний соціальний статус [3, c. 17]. 
Однак можна подивитися на це і з іншого боку. 
Частина прізвища “Meurs” є першою особою одни-Meurs” є першою особою одни-” є першою особою одни-
ни теперішнього часу дієслова помирати. Тобто “я 
помираю”. Думка не позбавлена сенсу, адже і жит-
тєвим кредо героя була та сама абсурдність буття – 
навіщо жити, якщо усіх чекає смерть. З іншого боку, 
Мерсо засуджено до смертної кари, тому таке ім’я 
говорить саме за себе. Цікаво, що Камю не дає імені 
своєму персонажу, лише прізвище.

Хоча Камю стверджує те, що Бог помер,  його 
персонаж не сприймає релігії, релігійний мотив 
присутній у романі і власні назви цей факт під-
креслюють. По-перше, сам Камю говорив, що 
його герой – це Христос, який постраждав за 
правду.  У своїй знаменитій передмові до видан-
ня American University 1955 року він писав: “це 
історія людини, яка без жодного героїзму пого-
джується померти за правду… Я намагався зма-
лювати у моєму персонажі єдиного Христа, якого 
ми потребуємо”. Відчуваючи іронію у порівнянні 
Христа і Мерсо, він повторив: “Я інколи говорив 
і завжди парадоксально, що я намагався змалюва-
ти у цьому персонажі єдиного Христа, якого ми 
потребуємо… я говорив це без жодного наміру 
богохульства, а тільки з легкою іронією, яку ми-
тець має право відчувати до персонажа, якого він 
створив”. Треба сказати, що Камю володів гли-
бокими знаннями теології, у віці двадцяти трьох 
років він захистив докторську дисертацію з фі-
лософії на тему «Неоплатонізм та християнська 
думка». Без сумніву, він не проводив паралелі 
між Мерсо і Ісусом бездумно.

Суть наступна: суспільство осуджує Мерсо за 
відсутність емоцій на похороні матері, але для 

нього правда понад усе, тому якби він плакав на 
похороні матері, то, підкоряючись суспільним 
умовностям, виражав би те, чого не відчуває, а 
отже, брехав би. Згодом на судовому процесі з 
цього факту розідмуть суттєвий аргумент для 
страти Мерсо. Слухання закінчується фразою 
судді: “C’est fi ni pour aujourd’hui, monsieur l’Ant�-C’est fi ni pour aujourd’hui, monsieur l’Ant�-’est fi ni pour aujourd’hui, monsieur l’Ant�-est fi ni pour aujourd’hui, monsieur l’Ant�- fi ni pour aujourd’hui, monsieur l’Ant�-fini pour aujourd’hui, monsieur l’Ant�- pour aujourd’hui, monsieur l’Ant�-pour aujourd’hui, monsieur l’Ant�- aujourd’hui, monsieur l’Ant�-aujourd’hui, monsieur l’Ant�-’hui, monsieur l’Ant�-hui, monsieur l’Ant�-, monsieur l’Ant�-monsieur l’Ant�- l’Ant�-l’Ant�-’Ant�-Ant�-�-
christ”. – “На сьогодні досить, пане Антихрист”. 
Як бачимо, у обох випадках номінації – і з Мерсо-
Христом, і з Мерсо-Антихристом присутнє мета-
форичне перенесення.

Певний відтінок християнства вносять у ро-
ман і інші імена. Марі, подружка Мерсо, без сум-
ніву нагадує про біблійну Марію – або Марію 
Магдалину, або ж Марію із притчі про Марфу і 
Марію. У неї смиренний характер, вона намага- У неї смиренний характер, вона намага-У неї смиренний характер, вона намага-
ється виправдати для себе Мерсо і згодом підтри-
мує його на судовому процесі. Хоча ім’я її може 
мати й іншу природу. Воно співзвучне з формою 
дієслова “одружитися” – se marier або ж  іменни-se marier або ж  іменни- marier або ж  іменни-marier або ж  іменни- або ж  іменни-
ком mari – подружжя. Як уже зазначалося, Марі 
прагнула шлюбу. 

Селест, власник ресторану, де обідає Мерсо, 
має ім’я, що можна інтерпретувати як “небесний, 
божественний”.

Більше того. Томас Перез – так звали нарече-
ного матері Мерсо – ще один неоднозначний ан-
тропоетонім роману. Томас – форма імені Фома. 
А Перез – іспанське прізвище, патронім, похід-
ний від імені Педро – Петро. Відразу виникають 
асоціації з іменами апостолів.

Особливий персонаж роману – Емануель. 
Мерсо тільки двічі згадує його у романі, інфор-
муючи читача: “Je suis all� au cin�ma deux fois 
avec Emma nuel qui ne comprend pas toujours ce 
qui se passe sur l’�cran. Il faut alors lui donner des 
explications”. – “Я двічі ходив у кіно з Емануе- – “Я двічі ходив у кіно з Емануе-
лем, який не завжди розуміє, що відбувається 
на екрані. Тому треба йому пояснювати”. Тому 
неподібно до Мерсо, чия поверхнева наївність 
приховує палке бажання правди, Емануель дій-
сно простий персонаж. Певною мірою він альтер 
его Мерсо, незважаючи на його другорядну роль. 
Можливо, Камю призначав Емануеля репрезен-
тувати сатиричний образ Месії чи іронічну вер-
сію Бога чи Ісуса. Книга Ісаї (7:14) пророкує, що 
діва народить сина на ім’я Імануїл, який згідно 
з більшістю інтерпретацій і є Богом. Новий За-
віт відроджує пророцтво Ісаї, зокрема у Євангелії 
від Матвія йдеться про те, що «діва виносить ди-
тину, сина і його назвуть Емануелем, що означає 
“Бог з нами”». Емануель, хоч він і колега Мер-
со, не втягнутий у Раймондову і Мерсо сутичку 
з арабом. Цілком очевидно, що він менш друж-
ній з Мерсо, ніж ресторатор Селест, який разом 
із Марі, Раймондом, Масоном і навіть старезним 
Саламано свідчать на користь Мерсо на суді. На-
справді у світлі конотацій його імені Емануелева 
неможливість брати участь у судовій справі чи 
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другорядне місце у романі натякають на те, що 
Камю приготував йому абсурдну роль, роль ек-
зистенційного “відсутнього Бога” [2].

Про ще одного персонажа роману сказано 
так: “Son ami s’appelait Masson. C’�tait un grand 
type, massif de taille et d’�paules, avec une petite 
femme ronde”. Номінація базується очевидно на 
асоціаціях, у тому числі звукових: massif – Mas-, у тому числі звукових: massif – Mas-: massif – Mas-massif – Mas- – Mas-Mas-
son (масивний – Масон). Та і Мадам Масон теж 
була кругленькою.

І нарешті зауважимо, що окремі імена і назви 
взяті письменником зі свого життя. Так, Марен-
го – село, де розташовувався притулок, носить на-
зву саду поблизу ліцею, де навчався Камю. Сенте 
(Sintès) – прізвище Раймонда – це іще і дівоче 
прізвище матері письменника. Причини такого 

найменування важко сформулювати однозначно, 
тим більше що вони очевидно більше стосуються 
сфери психології. Але очевидно одне: називаючи 
так персонажа чи місце, автор наділяє їх певними 
рисами, можливо, відомими лише йому.

Не можна не згадати ще одну особливість ро-
ману. Лише персонажі-союзники Мерсо мають 
імена, інші позбавлені імен: суддя, адвокат, про-
курор, журналіст, священик, араб, поліцейський. 
Вони – це суспільство, яке засуджує, вони не осо-
бистості, а ідеї. 

Таким чином, виявляємо, яку важливу роль 
грає поетонім у романі. Він виступає засобом ін- Він виступає засобом ін-Він виступає засобом ін-
дивідуалізації, певним чином характеризує носія 
цього імені і навіть дозволяє простежити прихо-
ваний сюжет.

ЛІТЕРАТУРА

1. Camus Albert. L’Etranger / Albert Camus. – Gallimard, 1957. – 180 p.
2. Scherr Arthur. Meursault’s dinner with Raymond: a Christian theme in Albert Camus’s L’Etranger. 

Christianity and Literature / Arthur Scherr // http://findarticles.com/p/articles/mi_hb049 /is_2_58/ai_
n31587010/ – Режим доступу: 09.09.2010 р.

3. Zileli Bilge Nihal. Absurdity of the human condition in the novels by Albert Camus and Samuel Beckett. 
A thesis for the degree of Doctor of Philosophy / Zileli Bilge Nihal. – 2005. – 166 p.

Гаврилюк И. С. 

ПОЭТОНИМОСФЕРА РОМАНА АЛЬБЕРА КАМЮ «ПОСТОРОННИЙ»

В статье рассматривается поэтонимосфера романа Альбера Камю «Посторонний». Особое вни-
мание уделяется антропоэтонимам, их значению и роли в тексте, что позволяет раскрыть авторский 
замысел, в определенной степени эксплицировать скрытый сюжет, почеркнуть существенные харак-
теристики персонажей («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 55-57).
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THE POETONYMOSPHERE OF ALBERT CAMUS’S NOVEL «THE STRANGER»

The article deals with the whole range of poetonyms in Albert Camus’s novel «The Stranger». The special 
attention is paid to the anthropoetonyms, their meaning and role in the text, which helps to reveal the author’s 
intention, to some extend to expose the hidden plot and to emphasize the essential features of characters 
(«Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 55-57).
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Поэтонимосфера художественного произведения 
является мощным эстетическим средством, способ-
ным участвовать в вовлечении текста в семиосферу 
культуры. Анализ функционирования некоторых ком-
понентов поэтонимосферы романа Мигеля де Серван-
теса Сааведры «El Ingensio Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha» («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-
ский») во внутренней структуре произведения позво-
лил рассматривать их смыслообразующие влияния на 
уровне интертекстуальных взаимодействий.

Великий роман Сервантеса возник из скромно-
го замысла высмеять модные в его время новоры-
царские романы. Первую часть романа Сервантес 
начал, находясь в 1602 году в севильской тюрьме. 
Всенародный и общеевропейский успех романа 
соблазнил некоего А. Фернандеса де Авельянеду 
(псевд.) в 1614 году выпустить его “подложное” 
окончание. Задетый огрублением концепции и глав-
ных образов, Сервантес опубликовал “подлинную” 
2-ю часть «Дон Кихота» (1615). [4, т. 6, с. 787].

«Дон Кихот» Сервантеса имеет сложную 
структуру со многими планами повествования. 
Сначала повествователь представляет читателю 
историю о Дон Кихоте от лица некоего летопис-
ца, а затем источником становится “historia de 
don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete 
Benengeli, historiador arábigo1” [9, c. 74]. Поэтика 
романа строится на двух реальностях, разворачи-
вающихся на основе противопоставления «цен-
тральной пары “безумцев” “трезвому” самодо-
вольному окружению (так называемый большой 
план), и, внутри пары главных персонажей, – ры-
царя “идеалиста” оруженосцу “реалисту” (небо и 
земля национального характера). При этом у каж-
дой из сторон хватает здравого смысла лишь на 
то, чтобы развенчать иллюзии (безумие) другой 
стороны» [4, т. 6, с. 790]. Одновременно мир Дон 
Кихота является преображением реальности тре-
тьего типа – текста бесконечных рыцарских ро-
манов, которые главным героем воспринимаются 
исключительно как существующий мир. 

Образ хитроумного идальго Дон Кихота Ла-
манчского является достоянием мировой литера-
туры. Дон Кихот – это не просто имя одного из 
669 персонажей романа Мигеля де Сервантеса. 
Функционирование в разговорной речи, средствах 
массовой информации и на страницах произве-
дений современных писателей отпоэтонимного 
коннотонима Дон Кихот, часто использующегося 
для обозначения благородного, но наивного и бес-
плодного мечтателя, человека кристальной чест-
ности, в тоже время фанатика и человека нелепого 
поведения [5, с. 173], свидетельствует о действи-
тельно народной и общечеловеческой сущности 
образа и всего произведения Сервантеса.

1 История Дон Кихота Ламанчского, написан-
ная Сидом Ахметом Бен-инхали, историком 
арабским [6, с. 85]. 
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Атрибутами образа, часто воспроизводимыми 
в произведениях не только художественной лите-
ратуры, но и в живописи, скульптурных компози-
циях, являются длинное копье (lanza), тощая кля-
ча (rocín flaco), борзая собака (galgo corredor).

Вспомним, как автор представляет своего ге-
роя читателю: “no ha mucho tiempo que vivía un 
hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, 
rocín flaco y galgo corredor2” и описание внешне-
го вида рыцаря: “Frisaba la edad de nuestro hidalgo 
con los cincuenta años: era de complexión recia, seco 
de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo 
de la caza3” [9, c. 31].

Сервантес часто использовал собственное имя 
в качестве средства поэтики, о чем свидетель-
ствуют многочисленные факты. Особый интерес 
для нашего исследования представляют те слу-
чаи употребления поэтонимов, за которыми ясно 
прослеживается системный характер организа-
ции поэтонимосферы. Так, в романе часто ис-
пользуется характерный для литературы средних 
веков, эпохи Возрождения и более поздних вре-
мен прием перечисления имен. Причем поэтика 
перечней, выстраивающаяся за счет актуализации 
отношений между компонентами ряда, иногда на-
сыщается дополнительными средствами образ-
ности. Например, когда цирюльник и священник 
выбрасывали рыцарские романы из библиотеки 
Дон Кихота, они перечисляли книги, которые, по 
их мнению, навредили их односельчанину. Ис-
пользуя синекдоху как стилистический прием, 
автор представляет читателю те книги, которые 
заслуживают нещадного сожжения: “ Y el primero 
que maese Nicolás le dio en las manos fue Los cuatro 
de Amadís de Gaula4  <...>”; “– Éste es – respondió 
el Barbero – on Olivante de Laura5”; “– Éste que se 
sigue es Florimorte de Hircania – dijo el Barbero6” 
[9, c. 57]; “– Éste es El Caballero Platir – dijo el 
Barbero7” [9, c. 58] и т. д. Замещение названий 
рыцарских романов именами их главных персо-

2 <…> не так давно жил-был один из тех идаль-
го, чье имущество заключается в фамильном 
копье, древнем щите, тощей кляче и борзой 
собаке [6, с. 27].

3 Возраст нашего идальго приближался к пяти-
десяти годам; был он крепкого сложения, те-
лом сухопар, лицом худощав, любитель вста-
вать спозаранку и заядлый охотник [6, с. 27].

4 И первое, что вручил ему маэсе Николас, 
это Амадиса Галльского в четырех частях 
[6, с. 61]. – Здесь и далее перевод фрагментов 
романа «Дон Кихот» Н. Любимова.

5  Дон Оливант Лаврский [курсив переводчи-
ка. – М. Б.], – отвечал цирюльник [6, с. 62]. 

6 – Следующий – Флорисмарт Гирканский, – 
объявил цирюльник [6, с. 62]. 

7  – Это Рыцарь Платир, – объявил цирюльник 
[6, с. 62].

нажей делает поэтику перечисления более вы-
разительной. Во-вторых, используется онимный 
каламбур. Обнаружив «Книгу о могучем рыцаре 
Пальмерине Оливском» и, по мнению участни-
ков сожжения библиотеки, достойную уважения 
книгу о Пальмире Английском (Palmerín de Oliva, 
Palmerín de Inglaterra), лиценциат, который также 
участвовал в уничтожении книг, прочитал загла-
вия и сказал: “– Esa Oliva se haga luego rajas y se 
queme, que aun no queden della las cenizas: y esa 
Palma de Inglaterra se guarde y se conserve como 
a cosa única, y se haga para ello otra caja como la 
que halló Alejandro en los despojos de Darío, que 
la diputó para guardar en ella las obras del poeta 
Homero8” [9, c. 58]. Каламбур, основанный на 
омонимии топонима и апеллятива: Oliva ‘неболь-
шое местечко в Пруссии близ Балтийского моря, в 
9 км от Данцига’ / oliva ‘оливка, маслина’ и Palma 
‘город и порт в Испании’ и / palma ‘дерево паль-
ма’, приводит к комическому эффекту.

Особое внимание стоит обратить на поэтоним 
Дон Кихот: “Quieren decir que tenía el sobrenombre 
de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna 
diferencia en los autores que de este caso escriben), 
aunque por conjeturas verosímiles se deja entender 
que se llamaba Quijana9” [9, c. 33]. Тот факт, что 
“quijada” в переводе с испанского означает ‘че-
люсть млекопитающего животного’, ставит по-
этоним Дон Кихот в центр семантически выра-
зительного лексического поля с объединяющим 
компонентом ‘что-либо длинное, вытянутое, ху-
дое, жилистое, сухое’. Поэтоним становится от-
ражением перевернутого мира: “Señor Quijana 
(que así se debía de llamar cuando �l tenía juicio 
y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero 
andante)10 <…>” [9, c. 53]. Хосе Оргтега-и-Гассет 
находит в романе два плана, эпический, вопло-
щенный в рыцарских романах, описывающих 
приключения, и план действительности, в кото-
рой обитают все “реальные” персонажи. “Куда 
следует поместить Дон Кихота – с той или с дру-
гой стороны?” – ставит вопрос Ортега. И отве-

8  – Оливку эту – растоптать и сжечь, а пепел раз-
веять по ветру, но английскую пальму должно 
хранить и беречь, как зеницу ока, в особом 
ларце, вроде того, который найден был Алек-
сандром Македонским среди трофеев, остав-
шихся после Дария, и в котором он потом хра-
нил творения Гомера [6, с. 63]. 

9  Иные утверждают, что он носил фамилию Ки-
хада, иные – Кесада. В сем случае авторы, пи-
савшие о нем, расходятся, однако ж у нас есть 
все основания полагать, что фамилия его была 
Кехана [6, с. 27]. 

10 Сеньор Кихана, – так звали Дон Кихота, пока 
он еще не лишился рассудка и из степенного 
идальго не превратился в странствующего ры-
царя <…> [6, с. 56].
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чает: “Мы не можем однозначно отнести его ни 
к одному из двух противоположных миров. Дон 
Кихот – линия пересечения, грань, где сходятся 
оба мира” [7, с. 131]. Включенность одного мира 
в другой, исследователь объясняет, используя тер-
мины (хотя и не совсем верно противопоставляя 
их) осмос и эндоосмос11. Поэтоним Дон Кихот 
входит в поэтонимную систему рыцарских рома-
нов, образуя подсистему поэтонимосферы всего 
произведения и одновременно устанавливает ин-
тертекстуальные связи между романом Серванте-
са и многочисленными рыцарскими романами.

Преобразование настоящего имени хитро-
умный идальго связывает с изменением своего 
статуса и превращением в “настоящего” рыцаря. 
Образцом соответствия странствующим рыца-
рям, естественно, избираются герои рыцарских 
романов: “Pero acordándose que el valeroso Amadís 
no sólo se había contentado con llamarse Amadís a 
secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria 
por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así 
quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre 
de la suya y llamarse don Quijote de la Mancha, con 
que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje 
y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de 
ella12” [9, c. 36]. Руководствуясь во всех поступ-
ках содержанием рыцарских романов, Дон Кихот 
избирает кумиром Амадиса Галльского – героя 
романа «Смелый и доблестный рыцарь Амадис, 
сын Периона Галльского и королевы Элисены», 
написанного неизвестным автором в 1508 году. С 
этого времени и до 1603 в Испании появились 120 
рыцарских романов. С повсеместным увлечением 
ими, как с общественным бедствием, боролись 
королевская власть и церковь. Поэтому именно 
словами священника, односельчанина Дон Кихо-
та, автор выражает отношение церкви к литера-
туре подобного рода: “Parece cosa de misterio �sta, 
porque, según he oído decir, este libro fue el primero 
de caballerías que se imprimió en España, y todos los 
demás han tomado principio y origen de �ste; y así, 
me parece que, como a dogmatizador de una secta 

11 Осмос – явление медленного просачивания 
растворов сквозь проницаемые органические 
перегородки. Эндосмос – вид осмоса; процесс 
просачивания растворенных веществ из внеш-
ней среды внутрь клетки.

12 Вспомнив, однако ж, что доблестный Амадис 
не пожелал именоваться просто Амадисом, но 
присовокупил к этому имени название своего 
королевства и отечества, дабы тем прославить 
его, и назвался Амадисом Галльским, решил 
он, что и ему, как истинному рыцарю, надле-
жит присовокупить к своему имени название 
своей родины и стать Дон Кихотом Ламанч-
ским, чем, по его мнению, он сразу даст по-
нять, из какого он рода и из какого края, и при 
этом окажет честь своей отчизне [6, с. 31]. 

tan mala, lo debemos, sin excusa alguna, condenar 
al fuego13” [9, c. 57]. Амадис Галльский являет-
ся образцом и главным объектом подражания 
для Дон Кихота: “–¿Ya no te he dicho – respondió 
don Quijote – que quiero imitar a Amadís14 <...>” 
[9, c. 178]

Мелкопоместный дворянин (идальго) не имел 
права почтительно именоваться don. Получение та-
кого права в XVII веке было очень сложной проце-
дурой. Но правительство, которое постоянно нуж-
далось в средствах, практиковало продажу дворян-
ских грамот [9, с. 548 (в примечаниях)]. Этот факт 
был высмеян Сервантесом, и еще раз подчеркнул 
иллюзорность мира, в котором жил Дон Кихот. 

В сцене “посвящения в рыцари” участвуют 
хозяин постоялого двора и несколько случайно 
оказавшихся там девиц, каковых воспаленное 
воображение Дон Кихота воспринимает как вла-
дельца замка и почтенных сеньорин. “Странству-
ющий рыцарь” обращается к этим “дамам” с вы-
сокопарными речами и просит дочь сапожника из 
Толедо (hija de un remendón natural de Toledo) и 
дочь антекерского мельника (hija de un molinero 
de Antequera): “<…> por su amor le hiciese merced, 
que de allí adelante se pusiese don y se llamase 
doña Tolosa <…> se pusiese don, y se llamase doña 
Molinera15” [9, c. 47]. Такие трансформации имен 
вовлекают их носителей в вымышленный мир 
Дон Кихота, в котором он всецело находится, 
сравнивая и отождествляя самого себя с героями 
рыцарских романов и подражая им. 

Именем, которое также высвечивает образ Дон 
Кихота, является зоопоэтоним Росинант – выду-

13 В этом есть нечто знаменательное, – сказал 
священник, – сколько мне известно, перед 
нами первый рыцарский роман, вышедший из 
печати в Испании, и от него берут начало и ве-
дут свое происхождение все остальные, а по-
тому, мне кажется, как основоположника сей 
богопротивной ереси, должны мы без всякого 
сожаления предать его огню [6, с. 61]. 

14 – Разве я тебе не говорил, – отвечал Дон Ки-
хот, – что я намерен подражать Амадису <…> 
[6, с. 237].

15 “попросил <…> из любви к нему прибавить к 
своей фамилии донья и впредь име-новаться 
доньей Непоседою <…> присовокупить к сво-
ей фамилии донья и впредь именоваться доньей 
Ветрогоною” [146, с. 45-46]. Заметим, что в пе-
реводе на русский язык поддержано авторское 
стремление использовать собственные имена в 
качестве средств выразительности, и, например, 
сравнительно нейтральное имя Molinera ‘мель-
ничиха’ переводится как Ветрогона, подчерки-
вая тем самым и происхождение его носителя, и 
абсурдность и комичность предложения Дон Ки-
хота присоединить почётный титул духовенства 
и дворян.
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манное имя “худой клячи”. Выбору имени для ло-
шади Дон Кихот отвел особое место – он выбирал 
его четыре дня. Уделим и мы пространной цита-
той должное внимание этому интеркультурному 
коннотониму: “Fue luego a ver su rocín, y aunque 
tenía más cuartos que un real, y más tachas que el 
caballo de Gonela, que tantum pellis et ossa fuit, le 
pareció que ni el Buc�falo de Alejandro ni Babieca el 
del Cid con �l se igualaban.

Cuatro días se le pasaron en imaginar qu� nombre 
le pondría; porque (según se decía �l a sí mismo) no 
era razón que caballo de caballero tan famoso, y tan 
bueno �l por sí, estuviese sin nombre conocido. Y ansí 
procuraba acomodársele de manera que declarase 
qui�n había sido antes que fuese de caballero andante, 
y lo que era entonces; pues estaba muy puesto en razón 
que mudando su señor estado, mudase �l tambi�n el 
nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como 
convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que 
ya profesaba; y así, despu�s de muchos nombres 
que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a 
hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a 
llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y 
significativo de lo que había sido cuando fue rocín, 
antes de lo que ahora era, que era antes y primero de 
todos los rocines del mundo16” [9, c. 36].

Семантическая подвижность поэтонима Ро-
синант – его способность отражать изменения в 
положении хозяина – объясняется его внутренней 

16 Затем он осмотрел свою клячу и, хотя она хро-
мала на все четыре ноги и недостатков у нее 
было больше, чем у лошади Гонеллы, которая 
tantum pellis et ossa fiut [была только кожа да 
кости. – М. Б.], нашел, что ни Буцефал Алек-
сандра Македонского, ни Бабьека Сида не 
могли бы с нею тягаться. Несколько дней раз-
думывал он, как ее назвать, ибо, говорил он 
себе, коню столь доблестного рыцаря, да еще 
такому доброму коню, нельзя не дать какого-
нибудь достойного имени. Наш идальго твер-
до держался того мнения, что если произошла 
перемена в положении хозяина, то и конь дол-
жен переменить имя и получить новое, слав-
ное и громкое, соответствующее новому сану 
и новому поприщу хозяина; вот он и старался 
найти такое, которое само показывало бы, чтó 
представлял собой этот конь до того, как стал 
конем странствующего рыцаря и чтó он собой 
представляет теперь; итак, он долго придумы-
вал разные имена, роясь в памяти и напрягая 
воображение, – отвергал, отметал, переделы-
вал, пускал насмарку, сызнова принимался 
составлять, – и в конце концов остановился 
на Росинанте, имени, по его мнению, благо-
родном и звучном, поясняющем, что прежде 
этот конь был обыкновенной клячей, ныне же, 
опередив всех остальных, стал первой клячей 
в мире [6, с. 30-31].

формой: имя складывается из двух основ, первая 
из которых rocin ‘кляча’, а вторая – ante – одно-
временно означает и ‘прежде’ и ‘впереди’, то есть 
“то, что было когда-то клячей, а также кляча иду-
щая впереди всех остальных” [6, с. 547 (в коммен-
тариях)].

Автор сравнивает Росинанта с лошадью шута 
Гонеллы (XV в.). Его необыкновенно худой конь 
тоже был предметом насмешек. В результате 
сравнения устанавливается, что кляча Дон Кихо-
та еще более худа и имеет еще больше недостат-
ков. К другому выводу приходит главный герой 
романа, который находит Росинанта более вы-
дающимся чем Буцефал – любимый конь Алек-
сандра Македонского, и чем Бабьека – конь Сида. 
Активными компонентами сравнения, наделяю-
щими лошадь несуществующими выдающимися 
качествами, являются отконнотонимные поэтони-
мы Александр Македонский и Сид Руй Диас. Один 
из величайших полководцев и государственных 
деятелей древнего мира и испанский националь-
ный герой как прототипы художественных обра-
зов используются для сравнения-отождествления, 
их качества переносятся на их лошадей, что ста-
вит Росинанта в один ряд с наиболее известны-
ми и прославленными представителями его вида. 
Такое двунаправленное сравнение также является 
отражением сосуществования двух параллельных 
реальностей романа – нормальной и ненормаль-
ной с точки зрения рассудка.

Странствующий рыцарь на худой лошади, с 
длинным копьем и тазиком на голове, по пред-
ставлению Дон Кихота, шлемом (el yelmo de 
Mambrino), стремящийся спасать всех, кто нужда-
ется в помощи, ничего кроме смеха и сожаления 
вызывать не мог. Отсюда его прозвание – апелля-
тивный комплекс el Caballero de la Triste Figura 
(Рыцарь Печального Образа) [9, c. 132], который 
функционирует в поэтонимосфере романа. Так 
Дон Кихота впервые назвал оруженосец Санчо 
Панса, что поименованному пришлось по душе, 
так как в соответствии с его пониманием “реаль-
ности” это вписывалось в представление о на-
стоящем рыцаре. Это представлени подкреплено 
фактами из рыцарских романов: «cual se llamaba 
“el de la Ardiente Espada”; cuál “el del Unicornio”; 
aqu�l, “de las Doncellas”; �ste, “el del Ave F�nix”; 
el otro, “el caballero del Grifo”; este otro, “el de la 
Muerte”17» [9, c. 132]. Таким образом, прозвище 
становится одним из “проводников”, связующим 
звеном между двумя планами романа – собствен-
но романом Мигеля де Сервантеса и рыцарскими 
романами, художественно перевоплощенными. 

17 <…> один именовался Рыцарем Пламенно-
го Меча, другой – Рыцарем Единорога, кто – 
Рыцарем Дев, кто – Рыцарем Птицы Феникс, 
кто – Рыцарем Грифа, кто – Ры-царем Смерти 
[6, с. 170].
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Это прозвище также является атрибутом образа: 
«<…> sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced 
descubra la suya y d� rostro a los que le miraren, 
que sin más ni más, y sin otra imagen ni escudo, lo 
llamarán “el de la Triste Figura” 18» [9, c. 132] 

Сравнения-отождествления – часто использу-
емый Сервантесом прием. Так, Дон Кихот, вооб-
разивший себя рыцарем, постоянно сравнивает 
себя с героями романов и относится к ним, как 
историческим личностям, путая вымысел и ре-
альность: “Decía �l que el Cid Ruy Díaz19 había sido 
muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el 
Caballero de la Ardiente Espada, que de sólo un rev�s 
había partido por medio dos fieros y descomunales 
gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio20, 
porque en Roncesvalles había muerto a Roldán21 el 
encantado, vali�ndose de la industria de H�rcules 
cuando ahogó a Anteo, el hijo de la Tierra, entre los 
brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante22, 
porque, con ser de aquella generación gigantea, que 
todos son soberbios y descomedidos, �l solo era 
afable y bien criado. Pero, sobre todos, estaba bien 
con Reinaldos de Montalbán23, y más cuando le veía 
salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando 
en allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo 
de oro, según dice su historia24” [9, с. 35].

18 <…> Вам стоит лишь поднять забрало и вы-
ставить на поглядение собственное свое лицо, 
и тогда безо всяких разговоров и безо всяких 
изображений на щите каждый назовет вас Ры-
царем Печального Образа [6, с. 170].

19 Национальный испанский герой.
20 Легендарный испанский герой.
21 Главный герой «Песни о Роланде» и многих 

средневековых сказаний.
22 Герой поэмы Пульчи «Моргант-великан», сви-

репый великан-язычник, которого Роланд об-
ращает в христианство [6, с. 546 (в коммента-
риях)].

23 Один из двенадцати пэров Франции, персо-
наж поэмы Торквато Тассо «Освобожденный 
Иерусалим», «Влюбленного Роланда» Боярдо 
и «Неистового Роланда» Ариосто [6, с. 547 (в 
комментариях)].

24 Он говорил, что Сид Руй Диас очень хороший 
рыцарь, но что он ни в какое сравнение не 
идет с Рыцарем Пламенного Меча, который 
одним ударом рассек пополам двух свирепых 
и чудовищных великанов. Он отдавал предпо-
чтение Бернандо дель Карпьо от того, что тот, 
прибегнув к хитрости Геркулеса, задушив-
шего в своих объятьях сына Земли – Антея, 
умертвил в Ронсенвальском ущелье очарован-
ного Роланда. С большой похвалой отзывался 
он о Морганте, который, хотя и происходил 
из надменного и дерзкого рода великанов, од-
нако ж, единственный из всех, отличался лю-
безностью и отменною учтивостью. Но никем 

Обнаруживаются связи поэтонима Дон Кихот, 
которые, с одной стороны, высвечивают грани об-
раза хитроумного идальго, с другой – обеспечива-
ют каждому из имен вхождение и функциониро-
вание в поэтонимосфере романа.

Очнувшись после очередного “сражения” с не-
справедливостью, весь избитый Дон Кихот свое 
состояние находит не столько удовлетворитель-
ным, сколько соответствующим порядку вещей. 
Соответствие он находит в одном из испанских 
сказаний: “ y trájole su locura a la memoria aquel 
de Valdovinos y del marqu�s de Mantua, cuando 
Carloto le dejó herido en la montiña <...> Ésta, pues, 
le pareció a �l que le venía de molde para el paso en 
que se hallaba <...>25” [9, c. 53].

Каждому своему шагу и событию, которое 
происходило с ним, Дон Кихот находил объяс-
нение в каком-нибудь рыцарском романе, после 
чего все становилось на свои места и принима-
ло закономерный, по его мнению, ход. Так, свою 
встречу с земледельцем Дон Кихот интерпрети-
рует как встречу маркиза Мантуанского и Бал-
дуина, затем – как Родриго де Нарваэса26 и мавра 
Абиндарраэса27. Земледелец на это отвечает: “– 
Mire vuestra merced, señor, ¡pecador de mí!, que yo no 
soy don Rodrigo de Narváez ni el marqu�s de Mantua 
sino Pedro Alonso, su vecino; ni vuestra merced es 
Valdovinos ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo del 
señor Quijana28” [9, c. 54]. Поэтонимы Кихана и Дон 
Кихот как отображение антиномии нормальный / 
сумасшедший являются поэтонимной осью, на ко-

он так не восхищался, как Ринальдом Мон-
тальванским, особливо когда тот, выехав из 
замка, грабил всех, кто только попадался ему 
на пути, или, очутившись за морем, похищал 
истукан Магомета – весь как есть золотой, по 
уверению автора [6, с. 29].

25 <…> и тут расстроенному его воображению 
представилось все, что произошло между 
Балдуином и маркизом Мантуанским после 
того, как Карлотто ранил Балдуи-на в горах 
<…> Между этой самой историей и тем, что 
произошло с ним самим, Дон Кихот нашел 
нечто общее <…> [6, с. 55].

26 Первый комендант Антекеры после отвоева-
ния этого города испанцами у мавров в 1410 
году.

27 Знатный мавр, персонаж небольшого рассказа 
«История Абиндарраэса и Харифы», опубли-
кованного в сборнике поэта Антоньо де Вил-
гельегас [6, с. 548].

28 – Горе мне с вами, ваша милость! Да пойми 
же, сеньор, что никакой я не дон Родриго де 
Нарваэс и не маркиз Мантуанский, а всего-на-
всего Педро Алонсо, ваш односельчанин. Так 
же точно и ваша милость: никакой вы не Бал-
дуин и не Абиндарраэс, а почтенный идальго, 
сеньор Кихана [6, с. 57].
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торой функционируют все остальные воплощения 
странствующего рыцаря, выраженные именами.

Одно и то же имя может использоваться в ка-
честве сравнения по отношению к разным персо-
нажам. Не только земледелец представляется Дон 
Кихоту маркизом Мантуанским. Для него самого 
он тоже является объектом подражания: “<…> de 
hacer la vida que hizo el grande marqu�s de Mantua29 
<…>” [9, c. 78]. Один и тот же персонаж рыцар-
ского романа или древнего сказания может ис-
пользоваться и как объект подражания, и как объ-
ект, от которого идальго отталкивается в сравне-
нии с кем-то другим: “<…> porque aquel bastardo 
de don Roldán me ha molido a palos con el tronco de 
una encina, y todo de envidia, porque ve que yo solo 
soy el opuesto de sus valentías. Mas no me llamaría 
yo Reinaldos de Montalbán si, en levantándome de 
este lecho, no me lo pagare, a pesar de todos sus 
encantamentos: y por ahora tráiganme de yantar, que 
s� que es lo que más me hará al caso, y qu�dese lo del 
vengarme a mi cargo30” [9, c. 62]; “<...>quiero imitar 
a Amadís, haciendo aquí del desesperado, del sandio 
y del furioso, por imitar juntamente al valiente don 
Roldán31 <...>” [9, c. 178]; “<...>Y, puesto que yo no 
pienso imitar a Rolánd, u Orlando, o Rotolando (que 
todos estos tres nombres tenía)32 <...>” [9, c. 179].

Для сравнения-отождествления привлекаются 
не только отдельные имена, но целые поэтоним-
ные группы, являющиеся в свою очередь микро-
системами. Так, Дон Кихот заявляет: “ – Yo s� 
qui�n soy <...> y s� que puedo ser no sólo los que 
he dicho, sino todos los doce Pares de Francia y aun 
todos los Nueve de la Fama, pues a todas las hazañas 
que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron se 
aventajarán las mías33” [9, c. 54]. Двенадцать Пэров 

29 <...> я буду вести такой же образ жизни, какой 
ввел великий маркиз Мантуанский <…> [6, с. 
91].

30 <…> ублюдок Роланд бросился на меня с ду-
биной – и все из зависти, ибо единст-венно, 
кто не уступит ему в храбрости, так это я. Не 
будь я Ринальд Монтальван-ский, если, встав 
с этого ложа, я ему не отмщу, несмотря на все 
его чары [6, с. 69].

31 <…> я намерен подражать Амадису и делать 
вид, что я обезумел и впал в отчаяние и не-
истовство, дабы одновременно походить и на 
храброго Роланда <…> [6, с. 237].

32 <...> Разумеется, я не собираюсь во всем под-
ражать Роланду, или Орландо, или Ротолан-
до, – его называют и так и этак <…> [6, с. 237].

33 – Я сам знаю, кто я таков <…> и еще знаю, 
что имею право называться не только теми, о 
ком я вам рассказывал, но и всеми Двенадца-
тью Пэрами Франции, а также всеми Девятью 
Мужами Славы, ибо подвиги, которые они со-
вершили вместе и по-рознь, не идут ни в какое 
сравнение с моими [6, с. 57].

Франции – это упоминающиеся в средневековых 
рыцарских поэмах двенадцать паладинов Карла 
Великого. Среди доблестных рыцарей, преданных 
своему господину, сподвижников Карла Великого, 
значились и Роланд, и Ринальд Монтальванский. 
Однако более интересную подсистему являют со-
бой Девять Мужей Славы. В средние века был 
распространен «Культ Девяти Бесстрашных», в 
число которых входили три язычника, три иудея 
и три христианина, а именно: Гектор, Цезарь, 
Александр; Иисус Навин, Давид, Иуда Маккавей; 
Артур, Карл Великий, Готфрид Бульонский.

Наивысшая степень безумия демонстрируется, 
когда Дон Кихот пытается превзойти всех, с кем 
ранее только сравнивался: “– Sancho amigo, has de 
saber que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra 
edad de hierro para resucitar en ella la de oro, o la 
dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien 
están guardados los peligros, las grandes hazañas, 
los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha 
de resucitar los de la Tabla Redonda, los doce Pares 
de Francia y los nueve de la Fama, y el que ha de 
poner en olvido los Platires, los Tablantes, Olivantes 
y Tirantes, los Febos y Belianises, con toda la caterva 
de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, 
haciendo en este en que me hallo tales grandezas, 
extrañezas y hechos de armas, que oscurezcan las 
más claras que ellos hicieron34” [9, c. 134]. Оккази-
ональная форма множественного числа собствен-
ных имен призвана подчеркнуть посредствен-
ность всех героев рыцарских романов. 

Особого характера связь устанавливается 
между образами Дон Кихота и Санчо Пансы. 
Неразрывная связь обеспечивается разными сред-
ствами. Во-первых, это идейно-сюжетное «соче-
тание гуманистической культурной точки зрения 
с народно-буфонной (в гротескном духе «Похва-
лы Глупости» Эразма Роттердамского»)» [4, т. 6, 
с. 790]. Во-вторых, в «“паре” персонажей в цен-
тре действия воплощена “связь народных “ин-
тересов” с гуманистическими “идеалами”», что 
характерно для литературы Высокого и Позднего 
Ренессанса (Пантагрюэль и Пангур у Ф. Рабле, 

34 – Друг Санчо, да будет тебе известно, что я 
по воле небес родился в наш железный век, 
дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел 
назначены опасности, великие дея-ния, сме-
лые подвиги. Еще раз повторяю: я тот, кто 
призван воскресить Рыцарей Круглого Стола, 
Двенадцать Пэров Франции, Девять Мужей 
Славы, затмить Плати-ров, Таблантов, Оли-
вантов, Тирантов, Фебов, Бельянисов и весь 
сонм славных странствующих рыцарей бы-
лых времен, ибо в том веке, в котором суж-
дено жить мне, я совершу столь великие и 
необыкновенные подвиги, перед коими по-
меркнет все самое блистательное, что со-
вершено ими [6, с. 173].
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герой и шут в театре У. Шекспира) [4, т. 6, с. 790].
Отношения, объединяющие поэтонимы Дон 

Кихот и Санчо Панса в пару, иллюстрируют, что 
конструирующим компонентом поэтонимосферы 
может считаться только связь. Она признается 
“строительным” материалом и обеспечивает си-
стемность поэтонимосферы. Разрозненные по-
этонимы могут быть объединены в набор, пред-
ставляемый в списках, справочниках, словарях35. 

Внутренним объединяющим моментом этих 
двух поэтонимов выступают антиномии, наличие 
которых является главной особенностью поэто-
нимосферы как системы. В описании картинки, 
якобы найденной автором в истории Дон Кихо-
та, отыскиваются многие из противопоставле-
ний: «Tenía a los pies escrito el vizcaíno un título 
que decía: “Don Sancho de Azpetia”, que sin duda 
debía ser su nombre, y a los pies de Rocinante estaba 
otro que decía “Don Quijote”. Estaba Rocinante 
maravillosamente pintado, tan largo y tendido, 
tan atenuado y flaco, con tanto espinazo, tan �tico 
confirmado, que mostraba bien al descubierto con 
cuánta advertencia y propriedad se le había puesto 
el nombre de Rocinante. Junto a �l estaba Sancho 
Panza, que tenía el cabestro a su asno, a los pies del 
cual estaba otro rótulo que decía “Sancho Zancas”, y 
debía de ser que tenía, a lo que mostraba la pintura, 
la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, 
y por esto se le debió de poner nombre de Panza y 
de Zancas, que con estos dos sobrenombres le llama 
algunas veces la historia36» [9, c. 74-75].

Санчо Панса стал верным спутником Дон 
Кихота: “<...> dejó su mujer e hijos y asentó por 
escudero de su vecino37” [9, c. 63]. В имени хле-
бопашца отражены его внешние и внутренние 
характеристики, которые послужили основанием 

35 Особой проблемой онимографии можно счи-
тать создание такого Словаря собственных 
имен в языке писателя, который бы отражал 
связи, обеспечивающие существование поэто-
нимосферы.

36 Под фигурой бискайца было написано: Дон 
Санчо де Аспейтья, – очевидно, именно так 
его и звали, а под Росинантом – Дон Кихот. 
Росинант был нарисован великолепно: длинный 
нескладный, изнуренный, худой, с выпирающим 
хребтом и впавшими боками, он вполне оправ-
дывал меткое и удачное свое прозвище. Поодаль 
Санчо Панса держал под уздцы своего осла, под 
которым было написано: Санчо Санкас; судя по 
картинке, у Санчо был толстый живот, короткое 
туловище и длинные ноги, – потому-то его, на-
верное, и прозвали Панса и Санкас: эти два про-
звища неоднократно встречаются на страницах 
нашей истории [6, с. 86].

37 <…>  согласился покинуть жену и детей и 
стать оруженосцем своего односельча-нина 
[6, с. 71].

для антиномий. Так, имя Sancho (Санчо) проис-
ходит от исп. sancho,  означающего ‘баран, боров, 
ручное животное’; Panza (Панса) от исп. panza – 
‘брюхо, пузо, брюхо животного’; Zancas (Санкас) 
от исп. zanca – ‘худая (длинная) нога’. “Толстый 
живот, короткое” Санчо Пансы противопоставле-
ны худому, длинному Дон Кихоту. Внешние раз-
личия подчеркиваются и тем, что оруженосец со-
провождает рыцаря на осле, домашнем животном 
семейства лошадиных с длинными ушами, кото-
рое используется только в хозяйственных целях, а 
в переносном смысле слово осел часто употребля-
ется как порицающее или бранное и имеет значе-
ние ‘Глупый, лѣнивый человѣка’ [3, т. 2, с. 695].  
Несмотря на ироническое высказывание “<...> y 
nosotros no más de dos, y aun quizá, nosotros sino 
uno y medio38” [9, c. 103],  поэтонимы Дон Кихот 
и Санчо Панса представляют собой конструктивное 
звено поэтонимосферы романа, одну из поэтоним-
ных осей, определяющую функционирование всех 
остальных проприальных единиц. 

Образ Санчо Пансы также находится на пересе-
чении двух планов романа, поэтому он одновремен-
но и хлебопашец и оруженосец. Однако для каждо-
го из них используется один и тот же поэтоним, в 
отличие от поэтонима Дон Кихот, который является 
достоянием только вымышленного мира.

Обозначая оруженосца, поэтоним Санчо Пан-
са (в этом он сходен с поэтонимом Дон Кихот) 
вступает в отношения с другими собственными 
именами романа. Так, устанавливаются связи 
Санчо Панса – Гандалин, Санчо Панса – Гала-
ор. Призывая разговорчивого Санчо к молчанию, 
Дон Кихот говорит: “Sí, que Gandalín, escudero de 
Amadís de Gaula, conde fue de la Ínsula Firme, y se lee 
de �l que siempre hablaba a su señor con la gorra en la 
mano, inclinada la cabeza y doblando el cuerpo, more 
turquesco. Pues ¿qu� diremos de Gasabal, escudero de 
don Galaor, que fue tan callado que para declararnos la 
excelencia de su maravilloso silencio sólo una vez se 
nombra su nombre en toda aquella tan grande como 
verdadera historia?39” [9, c. 142]. В качестве объектов 
сравнения избраны оруженосцы героев рыцарских 
романов. Это еще раз доказывает слаженную худо-

38 <…> нас же всего только двое, а вернее сказать 
полтора [6, с. 129]

39 Возьмем хотя бы Гандалина, оруженосца Ама-
диса Галльского: даром что он был графом 
острова Материкового, а ведь о нем сказано, 
что он разговаривал со своим господином не 
иначе, как сняв шапку, склонив голову набок 
и изогнувшись more turquesco. А оруженосец 
дона Галаора – Гасаваль? Он был до того не-
словоохотлив, что на всем протяжении этой 
столь длинной, сколь и правдивой истории ав-
тор всего лишь раз упоминает о нем – только 
для того, чтобы отметить из ряду вон выходя-
щую его молчаливость [6, с. 184].
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жественную организацию романа и системность его 
поэтонимосферы. 

Ещё один образ романа находится в погранич-
ном положении. Это возлюбленная дама Дон Кихо-
та: “Llamábase Aldonza Lorenzo, y a �sta le pareció 
ser bien darle título de señora de sus pensamientos; 
y, buscándole nombre que no desdijese del suyo y que 
tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, 
vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural 
del Toboso: nombre, a su parecer, músico y peregrino 
y significativo, como todos los demás que a �l y a 
sus cosas había puesto40” [9, c. 37]. Часть её имени 
Lorenzo (Лоренсо) является производным от исп. 
lorenzo ‘солнце’. “Переводя” девушку в мир своих 
иллюзий и подбирая для нее соответствующее имя, 
Дон Кихот называет ее именем Dulcinea (Дульси-
нея), производным от исп. dulce ‘сладкий, нежный, 
приятный, милый’. Для того, чтобы отразить кра-
соту вымышленной возлюбленной, также исполь-
зуются средства интертекстуальности. На этот раз 
апелляция производится к греческой мифологии, и 
Дульсинея Тобосская сравнивается с Еленой Пре-
красной: “<…>la cual, si fuera en este tiempo, o mi 
Dulcinea fuera en aqu�l, pudiera estar segura que no 
tuviera tanta fama de hermosa como tiene41” [9, c. 146].

Значительно не изменяя сущности имени, образу 
возлюбленной придаются особые качества, которые 
также обнаруживаются с помощью собственных 
имен: “No es de los antiguos Curcios, Gayos y Escipiones 
romanos, ni de los modernos Colonas y Ursinos, ni de 
los Moncadas y Requesenes de Cataluña; ni menos de 
los Rebellas y Villanovas de Valencia; Palafoxes, Nuzas, 
Rocabertis, Corellas, Lunas, Alagones, Urreas, Foces y 
Gurreas de Aragón; Cerdas, Manriques, Mendozas y 
Guzmanes de Castilla; Alencastros, Pallas y Meneses de 
Portugal; pero es de los del Toboso de la Mancha, linaje, 
aunque moderno, tal que puede dar generoso principio 

a las más ilustres familias de los venideros siglos42” 
[9, c. 94]. Последовательное отрицание связи воз-
любленной дамы со знатными родами в Древнем 
Риме (Курции, Каи и Сципионы), со знатными ро-
дами современной Сервантесу Италии (Колонна, 
Орсини, Монкада, Рекенсы и т.д.), вымышленно-
му роду Тобосо Ламанчские, однако, придаются 
черты перечисленных знатных ветвей. 

Последним и величайшим “рыцарским” рома-
ном «Сервантес положил начало роману нового 
времени, а в истории комического – “высокому 
смеху” как смеху над высоким, над лучшим и бла-
городным <…> Это – смех над вечной активно-
стью человеческого сознания, над его (“истинно 
рыцарским”, на языке Дон Кихота) “воодушевле-
нием”, вмешательством в стихийный ход жизни, 
когда сознание, устремленное к лучшему и до-
стойному, “прекраснодушно” теряет “такт дей-
ствительности” [1] <…>» [4, т. 6, с. 790-791]. 

Системный подход к сложному множеству гла-
сит, что часть целого может детерминироваться 
“<…> не только непосредственно связанной с ней 
частью, но и другими частями системы <…>, с ко-
торыми она может иметь лишь опосредованную 
связь” [8, с. 139]. В отношении поэтонимосферы 
как сложного упорядоченного множества это ут-
верждение может быть проиллюстрировано вну-
трисистемными отношениями, “участниками” 
которых являются не только отдельные поэтони-
мы, но и их группы. Это становится возможным 
благодаря представлению о поэтонимосфере не 
столько как о системе, но как о целостности: 
“Элемент является таковым лишь по отноше-
нию к данной системе, причем даже в рамках 
этой системы он сам может рассматриваться 
как нечто сложное – например, как подсистема” 
[2, с. 21]. 

40 Звали ее Альдонсою Лоренсо, и вот она-то и показалась ему достойною титула владычицы его 
помыслов; и, выбирая для нее имя, которое не слишком резко отличалось бы от ее собственного 
и в то же время напоминало и приближалось бы к име-ни какой-нибудь принцессы или знатной 
сеньоры, положил он назвать ее Дульсинеей Тобосскою, – ибо родом она была из Тобосо, – име-
нем, по его мнению, приятным для слуха, изысканным и глубокомысленным, как и все ранее при-
думанные им имена [6, с. 32].

41 Кстати, можно сказать с уверенностью, что, живи она в наше время, или же моя Дульсинея – во 
времена Елены, то она, Елена, не славилась бы так своей красотой [146, с. 190].

42 Она происходит не от древнейших римлян, Курциев, Каев и Сципионов, и не от здравствующих и по-
ныне Колонна и Орсини, не от Монкада и Рексенов Каталон-ских, не от Ребелья и Вильянова Валенсий-
ских, не от Палафоксов, Нуса, Рокаберти, Корелья, Луна, Алагонов, Корреа, Фоссов и Гурреа Арагон-
ских, не от Серда, Ман-рике, Мендоса и Гусманов Кастильских, не от Аленкастро, Палья и Мен�сесов 
Португальских, – она рода Тобосо Ламанчских, рода хотя и не древнего, однако ж могу-щего положить 
достойное начало знатнейшим поколениям грядущих столетий [6, с. 115].
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Буєвська М. В.
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ВЛИЯНИЯ 
КОМПОПНЕНТОВ ПОЭТОНИМОСФЕРЫ РОМАНА МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА «EL INGENSIO 
HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA» 

Внутрішньосистемні відносини в межах складної впорядкованої множини поетонімів художньо-
го твору, яка має риси цілісності, суттєво відбиваются на семантичній та структурній природі цієї 
єдності. Тож, поетонімосфера є потужним естетичним засобом, здатним брати участь у залученні 
твору до семіосфери культури («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 58-67).

Ключові слова: интертекст, поэтонимосфера, связь, система.

Buevskaya M. V.
INTERTEXTUAL INTERACTION AND SENSE FORMATING INFLUENSES OF 
POETONYMOSPHERE KOMPONENTS OF NOVEL «THE INGENIOUS GENTLEMAN DON 
QUIXOTE OF LA MANCHA» BY MIGUEL DE CERVANTES.

Intersystem relationships between poetonyms within complex ordered set, possessing traits of integrity, 
substantially impact on semantic and structural nature of this unity. Poetonymosphere of artwork is powerful 
aesthetic means that can participate in engaging text to the semiosphere culture («Λογος όνομαστική»,  № 4, 
2012, с. 58-67).

Key words: intertext, poetonymosphere, relationship, system.
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1. Вступні зауваги
У сучасній українській лінгвістиці активно 

розвивається поетична ономастика. Увагу укра-
їнських дослідників привертають власні назви 
у творчості як класиків, так і сучасних письмен-
ників: Т. Шевченка [45, 46] Лесі Українки [19, 
20, 26], М. Гоголя [3], Г. Квітки-Основ’яненка 
[28], П. Куліша [17], Л. Боровиковського 
[40], П. Мирного [21], Л. Костенко [24, 15], 
М. Хвильового [41],  В. Стефаника [5, 18], 
О. Кобилянської [31], М. Коцюбинського [39], 
В. Винниченка [22], Яра Славутича [32, 37], 
В. Антоненка-Давидовича [16], Є. Маланюка [33], 
Г. Тютюнника та В. Земляка [36], Є. Гуцала [50], 
Ю. Яновського [49], О. Гончара [8], В. Дрозда 
[48], М. Черемшини [23], Л. Мартовича [9], 
Ю. Винничука [11], М. Матіос [7] тощо.

Особливо важливо досліджувати ономастику 
літературних творів, що мають велику історич-
ну цінність. До них, безперечно, належать твори 
І. Франка. Попри велику кількість праць, присвя-
чених вивченню спадщини І. Франка, його оніми 
не відразу стали об’єктом дослідження. Та й за-
раз це питання знайшло тільки часткове опрацю-
вання. Так, способи номінації осіб у казках пись-
менника описано у монографії Я. Закревської 
[12], вибрані антропоніми й топоніми проаналі-
зувала З. Франко [43],  окремі антропоніми дея-
ких творів розглянув Л. Белей [1], антропоніми 
в лексичній системі поетичних творів охаракте-
ризував Л. Полюга [29, 30], номінацію особи в 
сатирично-гумористичних текстах досліджувала 
Т. Наумова [25], назви персонажів повісті «Захар 
Беркут» описали Н. Бияк [2] та Б. Вальнюк [6], 
онімну та апелятивну номінацію особи в малій 
прозі вивчала О. Сколоздра [35].

У літературознавчому аспекті символіку дея-
ких імен у «Перехресних стежках» розшифрував 
І. Денисюк [10], художні антропоніми І. Франка в 
системі характерологічної поетики досліджувала 
А. Швець [47], їх конотативне навантаження – 
Т. Пастух [27].

Той факт, що дотеперішні дослідження оно-
мастикону І. Франка присвячені майже виключ-
но антропонімам, можна пояснити кількісною 
перевагою цього розряду онімів та  їх функціо-
нальним превалюванням в будь-якому художньо-
му тексті, оскільки художній текст принципово 
антропоцентричний. Також слід зазначити, що 
“вивчення літературної антропонімії – це магі-
стральний напрям в сучасній літературній оно-
мастиці” [42, с. 116].

Проте такий підхід не покриває усього розма-
їття власних назв І. Франка, таких як топоніми, 
назви газет, організацій тощо. Мета нашого до-
слідження – проаналізувати ономастичний про-
стір роману «Перехресні стежки», тобто усі влас-
ні назви твору в комплексі, з’ясувати їх якісні та 
кількісні особливості. Ономастикон – важлива 

УДК 811.161.2’42’373.23:821.161.2І. ФРАНКО

ОНІМНИЙ ПРОСТІР РОМАНУ            
ІВАНА ФРАНКА «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ»

Реферат. Дослідження показало кількісне та 
якісне співвідношення онімної лексики з художнім 
цілим роману І. Франка «Перехресні стежки». 
Серед антропонімів переважають власні назви 
персонажів. Номінуючи своїх героїв на ім’я чи 
прізвище, за соціальним станом чи посадою, ав-
тор не тільки підпорядковується етикетним нор-
мам свого часу, а й виявляє своє ставлення до них. 
Етно-територіальний розподіл антропонімів і 
топонімів, які охоплюють як українські назви, 
так й оніми далекого зарубіжжя, демонструє 
соціальну стратифікацію Галичини того часу, 
яку становили три найбільші етнічні групи: 
українці, поляки, євреї. Отже, онімний простір 
роману «Перехресні стежки» є структурно-
семіотичним компонентом цілісного худож-
нього твору, несе важливу багатоаспектну 
лінгвістичну та екстралінгвістичну інформацію.

Ключові слова: онімний простір, онім. 
антропонім, топонім, ідеонім, ергонім, кінонім, 
статистична структура тексту.
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складова ідіостилю письменника, а цей роман в 
ономастичному аспекті окремим об’єктом дослі-
дження ще не був. 

В. Калінкін звертає увагу, що специфіка онім-
ного простору художнього твору існує у сфері 
розмежування між реальною та літературною 
пропріальними системами, чітко проявляється у 
структурі поетонімосфери. “Неперервний кон-
тинуум” онімного простору мови “доступного 
окремому індивідуумові лиш у фрагментарному 
вигляді” в  певному сенсі протистоїть доступно-
му в повному обсязі конструктивно й семіотич-
но завершеному  онімному простору художнього 
твору [14, с. 84]. “Такі ознаки як статичність, за-

мкнутість й антропоцентричність ономастичного 
простору художнього твору, дають змогу розгля-
дати його як самостійне явище, яке автономно 
функціонує...” [13]. 

«Перехресні стежки» належать до “зенітної 
фази” у творчій еволюції І. Франка. Вперше 
роман опубліковано в журналі «Літературно-
науковий вісник» 1900 р., і цього ж року він 
вийшов окремим виданням. Книжкове видан-
ня «Перехресних стежок» І. Франко присвятив 
М. Грушевському та його дружині. За заклик 
до політичної боротьби у творі царська цензу-
ра заборонила його видання в Російській ім-
перії. 

2. Кількісні характеристики онімів у 
«Перехресних стежках» та їх співвіднесеність 
із загальною кількістю слів.

Частотність лексичної одиниці – важлива ха-
рактеристика, що свідчить про її важливість 
для розуміння тексту, про її роль у статистичній 
структурі тексту. Л. Полюга зазначає: «На осно-
ві показника «Лексика поетичних творів Івана 
Франка» можна встановити, що в поетичних тво-
рах Івана Франка засвідчено понад 3 000 власних 
назв (топонімів та антропонімів). Якщо враху-
вати, що в поезіях письменника є понад 35 000 
слів, ... то 8 відсотків власних назв серед них – 
досить багато» [29, с. 657]. 

Частотний словник роману «Перехресні стеж-
ки», укладений на базі електронного корпусу 

Рис. Титульна сторінка та сторінка з присвятою оригінального видання роману І. Франка 
«Перехресні стежки» (звертаємо увагу, що рік виданя вказано 1899 замість 1900). 

роману [4], фіксує 126 різних онімів1 у 2 167 
слововживаннях. Знаючи загальну кількість 
різних слів (9 978) та слововживань (93 888) у 
творі, обчислимо відсоткову вагу власних назв 
для словника (126*100/9 978 = 1,26%) і тексту 
(2 167*100/93 888 = 2,3%). На перший погляд, 
ці величини незначні: у середньому, на кожних 
сто слів тексту припадає 2,3 оніма. Проте, якщо 
врахувати, що оніми належать до іменників та 

1 Окрім цього, у тексті зафіксовано також 13 
відонімних прикметники у 65 слововживан-
нях. Ономасти не залучають цей клас слів до 
власних назв, хоча, на нашу думку, присвійні 
прикметники (наприклад, Лейбин, Реґінин, 
Орисин, Ваґманів тощо) виразно експлікують 
вказівку на власну назву.
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співвіднести їх кількість із кількістю усіх слів 
та слововживань цієї частини мови, то картина 
зміниться. У «Перехресних стежках» іменники 
кількісно домінують над усіма частинами мови у 
словнику і поступаються лише службовим части-
нам мови у тексті [4, с. 155]: загальна кількість 
іменників у словнику – 3 655 (серед них 126 влас-
них назв, тобто 3,44 %);  загальна кількість імен-
ників у тексті – 22 197 (серед них 2 162 власних 
назви, тобто 9,74 %). Іншими словами, займаючи 
тільки 3,44 % від загальної кількості іменників, 
власні назви у тексті функціонують майже втричі 
активніше, ніж інші лексеми цієї частини мови, 
оскільки покривають майже 10 % усіх іменни-
ків (тобто, у середньому, кожен десятий іменник 
у тексті – власна назва!). Отже, оніми займають 
вагому частину іменників та відіграють важливу 
роль у кількісній структурі тексту роману.

3. Склад і характеристика ономастикону 
роману І. Франка «Перехресні стежки»

Усі власні назви аналізованого роману відпо-
відно до розряду денотатів, які вони номінують, 
можна класифікувати на антропоніми, топоні-
ми, ідеоніми, ергоніми, кіноніми, назви свят 
[38, с. 173-213].

Перед ведуть у романі антропоніми – їх тут 
72 (57,1% від загальної кількості власних назв 
твору) у 2 020 ужитках, це становить 93,2 % від 
загальної кількості слововживань онімів у тек-
сті. Можна узагальнити, що в середньому з де-
сяти власних назв у тексті дев’ять виявляться 
антропонімами. Це можна пояснити високою 
частотністю функціонування імен персонажів у 
будь-якому художньому творі. “Доля поетич-
них антропонімів у художньому творі переви-
щує всі інші, в тому числі і топоніми. Така ан-
тропоцентричність є однією з найважливіших 
відмінних рис ономастичного простору худож-
нього твору” [13].

Топоніми займають друге місце. Їх 45 (35,7 %) 
у 142 слововживаннях (6,55 %). Відрив між то-
понімами та антропонімами у словах становить 
27 одиниць, тобто 21 %, а у слововживаннях – 
1 878, тобто 67,8 %.

Зовсім незначна кількісна вага припадає на 
назви художніх творів (2), газети (1), назви орга-
нізацій (3), свят (2), клички собак (1).

3.1. Антропоніми
Антропонімікон роману неоднорідний за се-

мантикою. Він складається з імен та прізвищ пер-
сонажів, відомих культурно-громадських діячів і 
письменників, біблійних персонажів, історичних 
і політичних діячів.

Абсолютну більшість антропонімікону 
«Перехресних стежок» складають власні іме-
на персонажів твору. Серед них нараховано 
26 прізвищ (Анштелер, Армашевська, Бабій, 
Баран, Брикальський, Ваґман, Галабурда, 

Ґоттесман, Добрицький, Добрянський, Зварич, 
Кшивотульський, Марусяк, Могульська, 
Парнас, Пшепюрський, Рафалович, Рессельберґ, 
Семенович, Стальський (Стальська), 
Страхоцький, Травдовська, Хамайдес, Хаскель, 
Шварц, Шнадельський) та 24 імені (Абіхт, 
Андрій, Анеля, Берко, Валеріан, Євген (Ґенцьо, 
Ґеньо), Гершко, Гриць (Грицько), Демко, Елькуна, 
Зося (Зосенька, Зосуня), Зюзя, Ілько, Лейба, 
Митро, Міля, Мотьо, Мошко, Олекса, Орися 
(Ориська), Реґіна (Реґінка, Реґіночка), Степан, 
Фроїм, Шльомко).

Цікаво, що І. Франко неоднаково номінує сво-
їх персонажів на ім’я, прізвище та за професією 
чи соціальним станом. Наприклад, головного 
героя називає найчастіше на ім’я Євгеній (496) 
та на прізвище Рафалович (92). Інші персонажі 
в офіційній ситуації звертаються до нього, від-
повідно до тодішніх етикетних норм Галичини, 
вказуючи професійний статус меценас, адвокат, 
д-р (доктор) або апелятив пан, а також поєдную-
чи ці назви з іменем та прізвищем: адвокат д-р 
Євгеній Рафалович, д-р Рафалович, пан меценас 
Рафалович, пан Євгеній Рафалович. Демінутив 
Ґеньо (33) вкладений в уста закоханої в нього 
Реґіни, а Ґенцьо (2) – в уста Стальського у розмо-
ві про дитинство майбутнього адвоката: “– Го, го! 
Я то знав, що з пана Євгенія Рафаловича будуть 
люди. Ще як се був малий Ґенцьо, то вже було 
видно, що то голова неабияка. Я то ніби строгий 
був, свою повагу показував, але я так любив ма-
лого Ґенця, як свою дитину!” [44, с. 180].

Головного негативного героя автор називає ви-
ключно на прізвище Стальський (262), а його ім’я 
Валеріан (4) одиноко читаємо тільки у прямому 
мовленні (один раз у власному представленні, а три 
інших – у звертанні до нього дружини). 

Головного жіночого персонажа в авторському 
мовленні номіновано тільки іменем Реґіна (132), 
а прізвище названо лише в офіційних ситуаціях 
або з метою точної ідентифікації: Стальська (11), 
Твардовська (3). 

Священиків у прямому та авторському мов-
ленні названо винятково із вказівкою на со-
ціальний стан та прізвище: отець (о.) Зварич, 
о. Семенович.

Багато персонажів у творі не мають імен взага-
лі: Ваґман, Брикальський, Баран, Шнадельський, 
Шварц, Кшивотульський, Рессельберґ, 
Страхоцький, о. Зварич, о. Семенович, 
Армашевська.

Деякі персонажі «Перехресних стежок» не ма-
ють і прізвищ, а тільки посади: староста2 (“Се 

2 У Західній Україні (до 1939 р.) староста – на-
чальник, голова повіту (“Доки я тут старо-
стою, – сказав комітетовим, – доти ніякого 
віча ані збору в моїм повіті [виділення наше – 
Б. С.] не буде” [44, с. 185]).
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був бюрократ старої школи, вихований в дусі 
абсолютистичної системи, коли про волю і ба-
жання народу не питав ніхто, а під фірмою ці-
сарських патентів та інтиматів панувала всев-
ладно і необмежене бюрократія” [44, с. 379]), 
президент (суду), податковий інспектор, ди-
ректор гімназії, руський парох, латинський 
пробощ і т. д. 

Отже, способом номінації автор передає своє 
бачення персонажа, а також ставлення до нього. 
Відсутність власних імен персонажів свідчить 
про те, що, очевидно, І. Франко вбачає важли-
вість цих героїв тільки в їх посадах.

Серед засобів найменування жіночої статі 
Франко використав імена, прізвища та апелятиви 
(жінка, молодичка, баба, пані, панна, вчителька, 
учениця, служниця, кухарка тощо). Тільки дві 
героїні мають прізвища: Твардовська, пізніше 
Стальська і судіїха Могульська. Два андроніми, 
похідні від відповідних масонімів – Бараниха, 
Онуфрова.  Для решти персонажів жіночої ста-
ті вказано тільки імена (причину цього можна 
вбачати як у тому, що вони другорядні герої, так 
і втому, що вони займали невисокий соціаль-
ний статус служниць): Анеля, Зося (Зосенька, 
Зосуня), Зюзя, Міля, Орися (Ориська). 

Найбільшим словотвірним різноманіттям, 
звичасно, характеризується ім’я головної героїні: 
Реґіна (132), Реґінка (16), Реґіночка (1). При чому, 
в авторському мовленні вжито лише повне її ім’я, 
зменшений варіант – у звертанні панночок-при-
ятельок (Реґінка (3)) і солодко-огидного чоловіка 
Стальського: Реґінка (13), Реґіночка (1).

Літературно-художні антропоніми «Перехресних 
стежок» беруть участь у творенні образу персонажа, 
аналіз назв осіб виявляє специфіку індивідуальної 
мовотворчості І.Франка. Чоловічі антропоніми кіль-
кісно значно переважають над жіночими.

У творі згадано деякі імена реальних громад-
ських та культурних діячів: композитора Лисенка 
(1) (Рафалович грав на фортеп’яно українські на-
родні пісні в його обробці), історика та суспіль-
но-політичного діяча Драгоманова (1), що при-
ніс в Галицьку Русь ідеї європеїзму, під  впливом 
яких виріс Рафалович (та й автор-Франко), юрис-
та й фольклориста  Боровиковського (Олександра 
Львовича, чий російський вірш «Цар природи» в 
українському перекладі меланхолійно пригадує 
собі Рафалович при в’їзді в руське село), поезію 
німецького лірика Гейне про кохання Франко ци-
тує в романі мовою оригіналу, розкриваючи вну-
трішню драму головного персонажа, до Шекспіра 
(1) звертається староста, а до Мойсея (1), Єгуди 
бен Галеві (1), єврейського поета й філософа 
XI-XII ст., Бар-Кохби (1), лідера єврейського по-
встання проти Риму у 132 р., – єврей Ваґман.

Біблійну Магдалину (1) згадує Реґіна у моно-
лозі, зверненому до Рафаловича: “А моя душа, 
облита кровавими слізьми, мов Магдалина, при-

падала до твоїх ніг, і цілувала їх...”. Ім’я біблій-
ного зрадника Юди (1) в устах Марусяка набуває 
в романі узагальненого значення підступної лю-
дини-зрадника3. До біблійного силача-Самсона 
апелює Рафалович, щоби переконати старосту 
дозволити зібрання у возівні. Використання цих 
останніх онімів, сучасних та біблійних, українських 
та світових, сягає інтертекстової сфери, апелює до 
прецедентних текстів, свідчить про ерудованість як 
І. Франка, так і  відповідних героїв його твору.

3.2. Топоніми
Територіально дія роману локалізується “в 

однім із більших провінціональних міст”,  автор 
не уточнює регіону. Проте основна  топоніміч-
на інформація твору свідчить, що це Західна 
Україна. Усього в романі зафіксовано 45 топо-
німів у 142 слововживаннях. За видовими озна-
ками серед них можна виділити назви країн та 
частин світу, регіоніми, астіоніми, комоніми, 
годонім, потамонім, міський хоронім, ойкодо-
монім.

Глобальність мислення та висока освіче-
ність Франка вводять у канву твору назви 
частини світу – Європа (1), та  десяти країн: 
Угорщина (1), Америка (1), Англія (1), Індія 
(1), Іспанія (1), Німеччина (1), Росія (1), Чехія 
(1), Русь (2), Галицька Русь (1); регіонім 
Галіція (1). Слід зазначити, що онім Русь4 у 
творі позначає Україну у сучасному значенні, а 
онім Галицька Русь – Західну Україну5. 

У романі задіяно 14 назв міст у 49 вживан-
нях. Групу астіонімів  становлять реальні на-
зви, серед яких українські: Львів (22),  Київ (2), 
Печеніжин (2), Тернопіль (1), Станіславів (1); 
польські: Варшава (2), Краків (2), Перемишель 
(2); німецькі: Берлін (4), Бремергафен (1), 
Гамбург (1); австрійське: Відень (6); чеське: 
Голомуц (2); російське: Петербург (1). У творі 
згадано окремі внутрішньоміські топографіч-
ні об’єкти Львова, добре відомого І. Франкові: 
вулиця Зелена (1), та назва відомої психо-не-

3 “– От Юда! [про Лейбу Хамайдеса] – гнівно 
шептав Марусяк до Євгенія, затискаючи кула-
ки. – Глядіть, як нас пасе очима” [44, с. 312].

4 “Рафалович закинув якось при нагоді, що всі 
вулиці в місті поназивані іменами польських 
королів, гетьманів та патріотів, котрі тут ні-
коли не бували і нічим із сею місцевістю не 
зв’язані, а ані однісінька назва, ані один напис 
не нагадує, що се місто лежить на Русі і має 
якусь руську минувшину” [44, с. 192].

5 “Він [Рафалович] належав до того покоління, 
що виховалося вже під впливом європеїзму, яко-
му в Галицькій Русі виборов горожанство Дра-
гоманов, і цікавився багато дечим таким, чим не 
цікавилися зовсім його польські та жидівські то-
вариші, адвокати та судовики” [44, с. 226].
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врологічної лікарні Кульпарків6 (1), а також 
ойкодомонім “Під чорним орлом”. 

Текст фіксує 7 назв сіл у 41 вживанні: 
Буркотин (21), Бабинці (7), Вигода (9), Горбове 
(1), Михалківці (1), Сокирчани (1), Підліски (1), 
містечко Гумниська (19) а також гідронім Клекіт7 
(10). Ймовірно, назви комонімів вигадані. Хоча 
більшість з них і можна віднайти у Географічному 
словнику [51], проте їх франковий опис не збіга-
ється зі словниковим, що не дає підстав однознач-
но ототожнювати ці населені пункти. Наприклад, 
у Франка: “Гумниська – мале, брудне жидівське 
місточко. Вулиці повні вибоїв, тільки в голо-
внім осередку вимощені річними кругляками” 
[44, с. 305], а в словнику [51, III, c. 219] Humniska 
відповідає трьом селам (а не містечкові), у жод-
ному з яких не згадано про юдейську громаду, 
лише римсько- та греко-католицькі. Водночас 
населеного пункту Буркотин у цьому лексикогра-
фічному джерелі знайти не вдалося. 

Біблійні оніми Старого Заповіту вказують не на 
місце дії твору, а звучать із уст Ваґмана в розмові 
з Россельберґом про життя євреїв: Палестина (1), 
Єгипет (1), Рим (1), Александрія (1), Ханаан (1), 
Вавілон (1), Нініва (1). Більшість з них – це фактич-
но  топоніми-символи для єврейського народу, тому 
логічно, що про них говорять між собою євреї.

Отже, майже всі топоніми, окрім комонімів, 
називають реальні географічні об’єкти, і таким 
способом автор надає місцю дії реальності, не-
прямо вказує на локацію подій сюжету. Частина гео-
графічних назв має символічне значення, особливо 
це помітно у випадку біблійних онімів, а також у 
назві готелю «Під чорним орлом», куди спочатку 
поселився Рафалович після приїзду до містечка. 
О. Сербенська вважає таку назву символічною, тому 
що “чорний колір – це не природний колір орла; 
його оперення буре або коричневе, а один з його ви-
дів називають орел-сіруватень” [34, c.125].

Топоніми виконують у романі просторово-орі-
єнтаційну, хронотопічну, локалізаційну функцію, 
виступають в ролі символів, стають засобом опо-
середкованої характеристики персонажів.

6 “Про око його [Страхоцького] зробили хорим 
на умі, якийсь час продержали у Кульпаркові, 
а потім вернули знов на посаду” [44, с. 181].

7 Частина річки, “де вода, розбиваючись о здо-
рові дубові колоди, вкріплені там для розби-
вання леду, творила понижче глибокий вир, 
що крутився і клекотів, від часу до часу хрус-
каючи невеличкими кригами, які надпливали 
згори і тут мололися на дрібні шматочки то об 
колоди, то об острі береги грубих криг. Се міс-
це так і звалося Клекіт. Його навіть при низь-
кім стані води обминали і рибаки, і пливаки, а 
тепер, коли ріка “дулася” під ледом наслідком 
теплішої хвилі, воно було аж страшне в своїй 
дикій красоті” [44, c. 216-217].

3.3. Ідеоніми
Ідеоніми – власні назви об’єктів духо-

вної культури. У творі їх три. Це назва вірша 
Л. Боровиковського «Цар природи»8, який при-
гадався Рафаловичеві під час роздумів над при-
чинами культурної та соціальної нерівності свого 
народу. Назву Шекспірової трагедії «Король Лір» 
вкладено в уста пана старости, яку він читав у 
гімназії. І «Народівець», тобто «Народна часо-
пись», офіційний додаток до «Газети львівської», 
яка виходила 1890–1914 рр. і була органом кра-
йової адміністрації Галичини [44, c. 478], у якій 
Стальський прочитав, що Рафалович “одер-
жав на львівськім університеті степень доктора 
прав”.  Попри незначну кількість ідеонімів, вони 
вказують на прецедентні для галичан зламу сто-
літь тексти, допомагають творити “дух часу” в 
«Перехресних стежках».

3.4. Ергоніми
І. Франко у творі згадав небагато назв гро-

мадських організацій, проте лише ті, які реально 
функціонували у Львові у другій половині ХХ ст.: 
Просвіта (українська громадська організація 
культурно-освітянського спрямування заснована 
у Львові 1868 р. напротивагу антиукраїнським 
течіям у культурному житті: колонізаторській, 
підтримуваній цісарською владою, – з одного 
боку, і русофільській, – з другого) і Общество 
Качковського (просвітницьке товариство москво-
фільського спрямування). Ці організації згадує 
Рафалович у роздумах про освіту селян після 
того, як вони відмовилися від його правничих 
послуг: «Що таке освіта? Чи вмілість читати і 
писати – се освіта? Чи, прочитавши всі книжечки 
«Просвіти» і «Общества Качковського», чоловік 
зробиться освіченим?» [44, c. 250]. Згадані немов 
мимохідь, ці оніми, по-перше, додають суттєвих 
ознак до портрету головного героя як високоінте-
лектуальної особи, що добре орієнтується у гро-
мадсько-просвітницьких організаціях свого часу, 
і, по-друге, для освіченого читача апелює до не-
простої культурно-історичної ситуації Західної 
України: одна з організацій має москвофільське, 
а інша – народовське спрямування.

Єдина власна назва фінансової організації – 
Ротшільдова каса. Йдеться про Віденське від-
ділення Банківської фірми Ротшільдів, яка мала 
свої філії у всіх європейських країнах. У тексті 
цей онім вжито у метафоричному значенні: на 
одному із зібрань галицької інтелігенції під час 
обговорення, як можна допомогти селянам “ви-
лізти із боргів” “оратори” кажуть: “А вдодатку 
непорадність, глупота і негосподарність наших 

8 «Грицю, мой, ти цар природи! / Де лиш оком гля-
неш – все: / Поле, паша, ліс, худоба, / Звір і риба – 
все твоє. / Шапку зняв. “Мабуть, комісар”. / Бід-
ний скулений стоїть / Чоловік, краса всіх творів, / 
Цар землі, природи цвіт» [44, c. 289].



 № 4, 2012

73

хлопів швидко вичерпала би й Ротшільдову касу” 
[44, c. 295], тобто навіть найбільша сума грошей 
їм не допоможе. Ротшільдова каса була загаль-
новідомою, тому сучасний Франкові читач, оче-
видно, розумів цю гіперболізацію. Теперішньому 
реципієнтові невідома ця реалія, тому укладачі 
п’ятдесятитомника слушно подають пояснення 
про неї у коментарях.

3.5. Назви свят
Незважаючи на те, що власних назв свят у тво-

рі два – св. Варвари (2) і Сильвестер (1), – вони 
додають культурного колориту романові, дають 
змогу зрозуміти глибше звичаї Галичини зламу 
століть, гармонійно вплітаються у хронологічну 
амплітуду твору І. Франка.

Маршалок Брикальський запрошує до себе 
гостей 4 грудня на свято Варвари, оскільки його 
дружину звати Варвара. Цей опис свідчить про 
те, що існував звичай святкувати іменини у день 
святого чи святої, чиє ім’я носить людина.

Про свято святого Сильвестра (31 грудня), ав-
тор дав майже детальний опис із практикою його 
святкування залежно від соціального та матри-
моніального стану: “Пізно вже, на міськім рату-
ші вибила десята. Та проте на вулицях іще рух і 
гамір. Сьогодні святий Сильвестер, кінець року, 
а міська людність, особливо середній стан, обхо-
дить сей день празнично. Не так день, як вечір. 
Стрічають новий рік. У кого сім’я, той в крузі 
сім’ї; дехто у знайомих. А в кого сім’ї нема, той 
шукає кавалерського товариства і стрічає новий 
рік у пиварні, в каварні або в інших веселих 
місцях. А що в урядничім світі таких бурлак 
багато, а не один, і жонатий волить забавити-
ся в кавалерській компанії, ніж при домашніх 
ларах і пенатах, то й не диво, що по міських 
вулицях сеї ночі людно і шумно, тут і там про-
ходять купки панів у футрах та теплих загорт-
ках, голосно розмовляючи, ще голосніше рего-
чучись, деколи навіть затягаючи пісень, що по 
кількох нотах уриваються” [44, c. 349]. 

Саме на цей час – вечір св. Сильвестра – 
припадає важливе композиційне навантаження 
твору: Баран, опанований хворобливою ідеєю 
фікс про недалекий прихід антихриста (у постаті 
Є. Рафаловича) ходить нічним містом і будить меш-
канців ударами праників об балію; Стальський за-
прошує Шварца та Шнадельського до себе зустріти 
Новий рік та “влаштовує сцену” з Реґіною, облив-
ши ніби ненароком їй лице лікером; у   Шварца та 
Шнадельського виформовується намір ограбувати  
Ваґмана. 

Отже, І. Франко до деталей продумав і часове 
розгортання роману, ввівши у його канву назви 
відповідних свят.

3.6. Кінонім
У розповіді Стальського Рафаловичеві про 

своє подружнє життя є дуже цікавий момент із 
собакою Фідолькою, що яскраво характеризує і 

самого Стальського, і його вишукано-садистичне 
ставлення до жінки, з якою він не розмовляв 10 ро-
ків: “Давніше у мене була сучка Фідолька, чудово 
розумна звірина, то я розмовляв з нею” [44, с. 211]. 
Їй розповідав про роботу в суді, про міські нови-
ни, ділився враженнями про їжу на обід, питався 
про Реґіну... “Жінка заговорить, – я мов і не чую, 
тілько розмовляю з Фідолькою. Вкінці – подумайте 
собі! – жінка десь запроторила мою Фідольку, пев-– жінка десь запроторила мою Фідольку, пев- жінка десь запроторила мою Фідольку, пев-
но, отруїла її або втопила, і відтоді я не маю з ким 
розмовляти” [44, с. 212]. У монологах до собаки 
Стальський відверто знущався з дружини: “Слухай, 
Фідолька, десь інших жінок викрадають... Як се так, 
що досі не знайшовся такий лицар, що б викрав у 
мене твою паню? З неї був би досить гарний мебель 
і в кращих салонах, ніж наші” [44, с. 213].

Отже, єдиний кінонім – Фідолька – досить ак-
тивно функціонує в романі, має  11 слововживань. 
Кличка собаки вдало підібрана автором, вона 
немо-би передає її внутрішню собачо-віддану сут-
ність: “скаче мені [Стальському] на коліна, лиже 
руки, дивиться в очі”, “оберталася до неї [Реґіни] 
та: дзяв-дзяв-дзяв! Не любила її, мабуть, прочува-
ючи в ній ворога” [44, с. 213].

4. Висновки
Оніми – важливий фрагмент мовної картини 

світу письменника, без якого неможливе повне її 
реконструювання. Оскільки роман «Перехресні 
стежки» – етапний твір І. Франка, то й його онімний 
простір – важливий для розуміння мовотворчості  
письменника. 

Власна назва, окрім того, що вказує на референ-
та, характеризує його. Аналіз ономастикону твору 
сприяє повнішому та глибшому розумінню не лише 
стилю та мови творів І. Франка, а й змісту і творчого 
задуму письменника. Дослідження показало кіль-
кісне та якісне співвідношення онімної лексики з 
художнім цілим, розкрило роль власних назв у ство-
ренні  художнього цілого. У романі виявлено 126 
різних онімів у 2 167 слововживаннях. Антропоніми 
(72) кількісно домінують над топонімами (45), іде-
онімами (3), ергонімами (3), назвами свят (2), кіно-
німами (1). Серед антропонімів переважають власні 
назви персонажів. Номінуючи своїх героїв на ім’я 
чи прізвище, за соціальним станом чи посадою, 
автор не тільки підпорядковується етикетним 
нормам свого часу, а й виявляє своє ставлення до 
них. Етно-територіальний розподіл антропонімів 
і топонімів, які охоплюють як українські назви, 
так й оніми далекого зарубіжжя, демонструє со-
ціальну стратифікацію Галичини того часу, яку 
становили три найбільші етнічні групи: українці, 
поляки, євреї.

Особливість онімного письма І. Франка у тво-
рі – помірковане, проте продумане й виважене 
використання імен історичних осіб, письменни-
ків, політичних та фінансових організацій, свят 
тощо. Проте вони несуть величезну пізнавальну 
інформацію, вони наповнені тим художньо-зо-
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бражальним змістом, якого потребує авторський 
задум, створюють специфічну ауру, притаманну 
описуваному часові.

Онімний простір – засіб творення струк-
турної і тематичної цілісності твору. Він ві-
діграє важливу роль у  макро- та мікрострук-
турі тексту. Частина онімів апелює до поза-
мовної дійсності, горизонтального контек-
сту (назви реальних людей (Шекспір, Гейне, 
Боровиковський, Драгоманов, Лисенко), міст, 
сіл, газет, організацій тощо). За ступенем ре-
альності власні назви роману складаються із 
віртуальних, тобто вимислених письменни-
ком (здебільшого це імена героїв, назви сіл) та 
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Бук С. Н.

ОНИМНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОМАНА ІВАНА ФРАНКО                                           
«ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ТРОПЫ»

В исследовании определено количественное и качественное соотношение онимной лексики с 
художественным целым романа И. Франко «Перекрестные тропы» (1900). Тут зафиксированы 126 
разных онимов в 2 167 словоупотреблениях. Антропонимы (72) количественно доминируют над 
топонимами (45), идеонимами (3), эргонимами (3), названиями праздников (2), кинонимами (1). В 
статье показаны способы выражения отношения автора к персонажам посредством их номинации. 
Этно-территориальное распределение антропонимов и топонимов демонстрирует социальную стра-
тификацию Галичины того времени. Онимное пространство романа «Перекрестные тропы» является 
структурно-семиотическим компонентом целостного художественного произведения, несет важную 
многоаспектную лингвистическую и экстралингвистическую информацию («Λογος όνομαστική»,  
№ 4, 2012, с. 68-76).

Ключевые слова: онимное пространство, антропоним, топоним, идеоним, эргоним, макро- и 
микроструктура текста.

Buk S. N. 

PROPER-NAME SPACE OF PEREKHRESNI STEЋKY (THE CROSS-PATHS),                    
A NOVEL BY IVAN FRANKO

In this research the quantitative and qualitative relations between proper names and the whole text of 
Perekhresni steћky (The Cross-Paths) (1900), a novel by Ivan Franko are defined. In the novel, 126 differ-
ent proper names are identified in 2 167 tokens. The anthroponyms (72) quantitatively prevail the toponyms 
(45), ideonyms (3), ergonyms (3), names of feasts (2), etc. In the article, the ways to express author’s at-
titude to the characters by their names are described. The ethno-territorial distribution of antroponyms and 
toponyms demonstrates the social stratification of Halychyna during that time. The proper-name space of 
the novel is structural and semiotic component of the whole text, it has important multiaspect linguistic and 
extralinguistic information («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 68-76).

Key words: proper-name space, anthroponym, toponym, ideonym, ergonym, macro- and microstructure of text.
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УДК 811.161.1’373.2

СПЕЦИФИКА ИМЕНОВАНИЙ 
ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ 
О. Н. ЕРМАКОВА «ЗНАК ЗВЕРЯ»

Реферат. В статье рассмотрена специфика 
именований персонажей в романе об афганской 
войне известного российского писателя О. Н. Ер-
макова «Знак зверя». Выявляется характерная 
для романа парность персонажей, которая от-
ражена и на антропонимическом уровне; по-
казывается нередкий контраст между сутью 
персонажа и его именованием, употребляемый 
в художественных целях. Отмечается особая 
важность вымышленных мифонимов, отража-
ющих личную мифологию автора, в формирова-
нии второго (ирреального) плана романа – фило-
софско-символического, с мифологическими и 
религиозными аллюзиями.

Ключевые слова: О. Н. Ермаков, роман «Знак 
зверя», идея художественного произведения, ав-
торская позиция, имя собственное, антропоним, 
мифоним, именование персонажа, специфика 
имяупотребления, реальный и ирреальный планы 
выражения.

Известный российский писатель Олег Ерма-
ков родился в Смоленске. В 1981–1983 годах в 
рядах Советской армии проходил срочную служ-
бу в Афганистане. Все два года вёл дневники, от 
которых сохранилось лишь несколько тетрадей. 
Служба в Афганистане дала огромный материал 
для осмысления этому талантливому художнику. 
Первые произведения Ермакова об афганской во-
йне появились в 1987 году. Это были «Афганские 
рассказы», очень заинтересовавшие общество и 
вызвавшие восторженные отклики критиков. В 
1992 году был опубликован роман «Знак зверя», 
который, как и рассказы, был основан на воспо-
минаниях автора. 

Приведём ряд высказываний, появившихся 
после выхода в свет «Знака зверя». “Безусловно, 
роман позволяет видеть в его авторе одну из яр-
чайших молодых фигур русской литературы”, – 
утверждал Д. Быков [3, с. 43]. “Это – лучшее, 
самое глубокое, что о ней (об афганской войне. – 
С. В.) написано”, – отмечал признанный мастер 
военной прозы Г. Бакланов [2, с. 55]. «В каждую 
эпохальную заваруху конца второго тысячелетия 
от Р.Х. художественный рок как бы внедрял сво-
его посланника – того, кому дано всё пережить 
вместе со всеми, но в силу особого дара не так, 
как всем; того, кто потом обязан будет свиде-
тельствовать – но не как простой очевидец, а как 
“толмач”», – писала в 1993 году критик И. Род-
нянская, утверждая, что в лице Ермакова аф-
ганская война обрела своего посланца и что 
его роман “замыкает некалендарный XX век с 
тем же правом, с каким открывали его рома-
ны Ремарка и Хемингуэя о первой мировой и 
с каким обозначили его переломную средину 
военные романы Бёлля, лагерная повесть Сол-
женицына” [9, с. 240].

В рамках своей научной работы мы занимаем-
ся комплексным изучением ономастикона романа 
О. Н. Ермакова «Знак зверя». Настоящая статья 
посвящена специфике употребления имён соб-
ственных и характерным особенностям именова-
ния персонажей указанного произведения.

Одним из типичных приёмов в романе яв-
ляется парность персонажей, которая нередко 
отражается и в имянаречении. Особенно ярко 
это проявляется при именовании главных пер-
сонажей, которых зовут Глеб и Борис. Познако-
мившись в туркменском учебном лагере, совсем 
юными попадают они на страшную афганскую 
войну. Борис и Глеб заметно выделяются из мас-
сы других солдат: это начитанные, мыслящие, 
свободолюбивые, независимые молодые люди. 
Но судьбы их оказываются различными. Однаж-
ды Глеб случайно убивает Бориса, бежавшего от 
издевательств старослужащих из разведроты и 
пытавшегося пройти через КПП, который карау-
лил Глеб. Борис ценой собственной жизни смог, в 
отличие от других, противопоставить себя систе-
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ме, дедовщине, всему происходящему; он явился 
исключением из правил. Глебу же, после неудач-
ного бунта, пришлось подчиниться системе; в ко-
нечном счёте принять на себя “знак зверя”.

Глеб убил Бориса. Трагически разрываются 
имена, которые в национальном сознании рус-
ских всегда стоят рядом. Подобно тому, как бра-
тья Борис и Глеб, впоследствии причисленные 
к лику святых, явили собой безвинные жертвы, 
стали воплощением жестокости и неразумия 
людей, так и оба героя Ермакова, Борис и Глеб, 
стали жертвами войны, соединившей их в одной 
точке [6, с. 22]. Ермаков переосмысливает из-
вестное историческое событие – убийство князей 
Бориса и Глеба по приказу Святополка Окаянно-
го в борьбе за власть. 

Таким образом, имена героев – Борис и Глеб – 
закладывают глубокий символизм романа, несут 
важную смысловую нагрузку. Этот страшный 
символ важен для реализации авторской идеи. 
Основная идея романа «Знак зверя» – антивоен-
ная: Ермаков показывает бесчеловечность любой 
войны на примере афганской. И уже именами 
главных персонажей подчёркивается идея брато-
убийственной войны.

Приведём ещё один пример, когда вопло-
тить авторский замысел помогают парные ан-
тропонимы. 

В романе в одном контексте употребляются 
две близкие по происхождению фамилии Шу-
рыгин и Александров. Во время празднования 
Нового года между двумя подвыпившими офи-
церами происходит спор, заканчивающийся ду-
элью. Один из споривших – старший лейтенант 
Александров. Второго офицера зовут Костей, на 
протяжении всего застолья и следования к месту 
дуэли автор называет его просто сапёром. Только 
в тот момент, когда Александров ранит своего со-
служивца, читатель узнаёт его фамилию: “Потер-
пи, Шурыгин, – Александров с трудом распрямил 
его тело, расстегнул бушлат, портупею, сырую 
куртку, задрал красно-белую майку, накрыл пуль-
сирующую дырочку между рёбер тампоном, стал 
обворачивать вокруг груди бинт” (курсив здесь и 
далее наш. – С. В.) [5, с. 224].

На наш взгляд, Ермаков не случайно употре-
бляет эти два антропонима в одном контексте, 
более того рядом приводит рядом фамилии адре-
сата и адресанта.

Фамилия Александров восходит к русскому 
крестильному имени: Александров<Александр<
Αλέξανδρος (‘защищающий людей’) [11, с. 40].

По поводу происхождения фамилии Шуры-
гин существуют различные точки зрения. Так, 
Ю. А. Федосюк считает, что фамилия Шурыгин 
образована от уменьшительной формы имени 
Александр – Шурыга [12, с. 258]. На происхож-
дение фамилии Шурыгин от имени Александр 
указывает и И. М. Ганжина. В современном 

русском языке Саша является обычной умень-
шительной формой имени Александр. Скорее 
всего, такая связь была и в древнерусском язы-
ке. Форма Шура образована через промежу-
точный вариант типа (Са)шура [4, с. 19]. 

Существует прозвищное имя Шурыга, из-
вестное в древнерусском языке. Фонетический 
комплекс этого имени в настоящее время ассоци-
ативно связан с формой Шура. Хотя В. А. Нико-
нов и Б.-О. Унбегаун выдвигают версию о диа-
лектном происхождении старого прозвищного 
имени: из нарицательного шурыга – “непутёвый, 
мошенник” [8, с. 179], “обманщик” [11, с. 123].

Мы же считаем, что Ермаков не обращался к 
древнему толкованию прозвищного имени, ско-
рее всего действовали фонетические ассоциации. 
В романе значимо происхождение фамилии Шу-
рыгин от имени Александр. На наш взгляд, со-
вмещение в одном контексте близких по проис-
хождению фамилий помогает нагляднее передать 
идею братоубийственной войны. На эту идею 
Ермакова указывают и критики: “Бессмысленная 
война – тоже болезнь, повальная эпидемия, вы-
званная вирусом насилия и ненависти, который 
долго выращивался в лаборатории, занимающей 
шестую часть света. <…> Не государство воюет 
с государством, не идея борется с идеей и даже не 
люди с людьми из-за какой-то осязаемой, реаль-
ной добычи. Нет – пораженный вирусом наси-
лия и ненависти человек воюет с пространством, 
временем, материей, самим собой <…> Люди во-
юют здесь не с душманами, а друг с другом. Ер-
маков <…> имеет возможность показать впечат-
ляющую картину взаимоуничтожения людей, со-
бравшихся в городе у Мраморной горы – вплоть 
до дуэли <…>” [1, с. 201].

Особую роль антропонимы выполняют при 
именовании героя «Знака зверя» Глеба Свири-
дова. Он имеет в романе несколько имён, и это 
значимо в плане идейного содержания. Автор по-
казывает, что война разрушает гармоничное со-
существование всех живых существ и – прежде 
всего – война разрушает самого человека. Ос-
новные этапы деградации личности героя, при-
нявшего на себя “знак зверя”, сопровождаются 
в романе изменением его имён (цифра в скобках 
при имени собственном обозначает количество 
его употреблений в тексте): Глеб (4), Глебчик (3), 
Черепахин (1), Черепаха (214), Череп (21), Кор-
ректировщик (12), Свиридов (1), Корректиров-
щик-Черепаха (21).

Глеб получает прозвище Черепаха в учебном 
лагере, где сержанты приказали ему сварить жи-
вых черепах, чтобы потом их панцири приспосо-
бить под пепельницы. Выполнить это помешала 
Глебу болезнь (дизентерия), она же защитила его 
от гнева рассвирепевших сержантов. Очнувшись 
в госпитале, он “услышал своё новое имя: Чере-
паха” [5, с. 38]. Исследователи считают, что “ди-
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зентерия Черепахи – его посвящение, крещение 
войной” [1, с. 202]. Как известно, во время рели-
гиозного обряда Крещения человек часто полу-
чает новое имя; для верующих Крещение – это 
второе рождение, вхождение в новую жизнь. Для 
Глеба с этого эпизода, действительно, начинается 
другая жизнь, и обретение героем именно в этот 
момент нового имени значимо. Мы поддержи-
ваем электронную переписку с автором романа 
«Знак зверя», и вот что О. Н. Ермаков писал нам 
по поводу прозвища Черепаха: “Мне тут важна 
была установившаяся связь Глеба с миром Азии. 
С какими-то глубинными течениями этого мира. 
Ну и черепаха ведь как будто в каске – вполне во-
енный образ; кто-то сравнивал римскую колонну 
солдат с черепахой, ползет тяжко, неотвратимо”.

Небрежно брошенное старослужащими про-
звище вскоре закрепилось за новобранцем, и под 
именем Черепаха главный герой предстаёт в ро-
мане чаще всего. В том же эпизоде начала болез-
ни Глеба единственный раз в романе встречается 
прозвище Черепахин. Так героя, находящегося 
в полубессознательном состоянии, иронично-
угрожающе называют сержанты, приказ которых 
новобранец Глеб не успел выполнить и которым 
приходится доставлять его в санчасть: “Пошли, 
держись, сейчас в машину, помогите ему, садись, 
что, хреново? Ему совсем хреново, заводи, бу-
бубубу, эй! погоди! ну чего надо? кого? вон того 
сукина-черепахина, потом, некогда, поехали, бу-
бубу, это который Черепахин? чем ему насолил? 
погоди, выздоровеешь <…>” [5, с. 37]. Оним Че-
репахин используется здесь как ругательство, в 
значении “сын черепахин”, то есть “сукин сын”.

В тот момент, когда главный персонаж пони-
мает, что именно он убил своего друга Бориса, 
в нём происходит окончательное умерщвление 
живого естественного человека. Теперь герой по-
разному живёт днём, в реальном мире, и ночью, 
в наркотическом дурмане; он иначе воспри-
нимает время и пространство. Его новое про-
звище страшно и коротко: Череп. Вероятнее 
всего, Череп – это просто сокращение от слова 
Черепаха (для солдатской среды характерна 
экономия языковых средств). Но ассоциатив-
но прозвище Череп воспринимается зловеще. 
Превращением Черепахи в Череп заканчивает-
ся инициация персонажа. 

Прозвище Корректировщик герой даёт себе 
сам, это “компенсирующее самоназвание” [9, 
с. 241]. Своей рацией он корректирует артоб-
стрел, под которым гибнут афганские кишлаки. 
И эта его деятельность (якобы оправданная ситу-
ацией войны, якобы невольная: он солдат, он вы-
полняет приказ), как бы вытекает из его первого 
убийства и несёт его печать.

Из 276 употреблений различных именований 
героя в тексте только 1 раз используется фами-
лия Свиридов. Отметим, что употребляется она в 

самом конце романа, когда на кабульской пере-
сылке зачитываются списки демобилизованных 
солдат. Она, по нашему мнению, указывает на 
происхождение персонажа из простого народа, 
является социально маркированной. Фамилия 
Свиридов происходит от разговорной формы 
Свирид имени Спиридон [8, с. 112].

В загадочном финале романа отслуживший 
свой срок герой как бы раздваивается, и это раз-
двоение проявляется и на антропонимическом 
уровне. Автор попеременно называет его то Кор-
ректировщиком, то Черепахой: “В вертолёте тем-
но, по лицу Черепахи катится пот, сквозь толстое 
стекло он смотрит на самолёт, на толпу и трап, 
по которому взбегает без оглядки Корректиров-
щик со сверкающей медалью” [5, с. 379]. В одной 
своей ипостаси герой улетает бравым дембелем 
“за реку” на бело-голубом самолёте, а в другой – 
втискивается новобранцем в вертолёт, который 
доставит его в “мраморно-брезентовый город”, 
чтобы он снова и снова выходил там в ночной на-
ряд и целился в друга. Здесь же, в конце романа 
в авторской речи появляется составное прозвище 
Корректировщик-Черепаха.

В чём же смысл этого раздвоения? Человек 
всегда гоним своей совестью на то место, где со-
вершил преступление. Глеба “гонит назад непре-
одолённое прошлое, а вперёд – жизнь и надежда” 
[9, с. 244]. Размышляя над сменой имён героя 
романа «Знак зверя», критик Ирина Роднянская 
писала, что “утрата имени и безуспешные попыт-
ки его вернуть входят в тот синдром обезличен-
ности, который настигает всех, кто принял знак 
зверя” [9, с. 241].

Отметим ещё один характерный приём у Ер-
макова в плане именований персонажей – приём 
антитезы. Как уже было отмечено, герою Гле-
бу – начитанному, мыслящему человеку – автор 
даёт самую обычную фамилию Свиридов, кото-
рая говорит о его происхождении из простого 
народа. И в то же время для номинации эпизо-
дического персонажа используется такая знатная 
фамилия, как Шереметьев. Хорошо известно, 
что её носили представители высших сословий. 
В романе «Знак зверя» ею назван не очень обра-
зованный, деревенский парень, солдат. Речь во-
дителя Шереметьева изобилует просторечными 
и диалектными выражениями, неприличными 
шутками. Возникает контраст между знатностью 
фамилии и обычностью, даже сниженностью, её 
носителя. Нас заинтересовало, почему автор ис-
пользовал этот приём, и мы обратились к нему за 
разъяснениями. О. Н. Ермаков ответил так: “Все 
смешалось в доме Облонских – СССР, и вот уже 
Шереметьев – деревенский парень, правда, рас-
терявший культуру. Но мне тут интересно было 
звучание речи, в устах солдата с такой фамилией 
все звучало резче. И при этом фамилия бросала 
отсвет на хирурга (один из персонажей романа. – 
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С. В.), странным образом подчеркивала его при-
глушенную интеллигентность”. Таким образом, 
этот пример наглядно показывает, что даже эпи-
зодические антропонимы у Ермакова “говорят”. 
В данном случае фамилия Шереметьев иллю-
стрирует социальные преобразования в Совет-
ском Союзе, и кроме этого, антропоним одного 
персонажа помогает создавать образ другого.

Ещё один специфичный приём Ермакова – это 
создание авторской мифологии, поскольку осо-
бенностью «Знака зверя» является наличие двух 
планов: реального (изображение военной среды) 
и ирреального – философско-символического, с 
религиозными и мифологическими аллюзиями. 
Именно поэтому важную роль в создании второ-
го плана играют вымышленные автором мифо-
нимы, называющие персонажей: Лип (15) / Пил 
(1), Утренняя Корова (9), Ева-ения (10), Птах 
Ацит (5) / Птах (1) / Ацит (1) / Птица Ацит (1) 
/ Птица (1) / Тица (1). Эти имена собственные 
отражают личную мифологию Ермакова, а сле-
довательно, очень значимы для трактовки автор-
ской позиции, расшифровки второго плана. От-
метим, что личная мифология писателя сложна и 
многогранна, поэтому правильно трактовать вы-
мышленные мифонимы не всегда легко. В связи 
с этим, анализируя этот материал, мы особенно 
часто обращаемся к письмам О. Н. Ермакова, ко-
торый на протяжении всей нашей работы любез-
но и с большим желанием нам помогал.

Мифонимы Лип, Птах Ацит, Ева-ения встре-
чаются в одном контексте: в видении / сне герои-
ни романа Евгении. Незадолго перед этим появ-
ляется библейское имя Адам, в разговоре Евгении 
(библиотекаря военного городка в Афганистане) 
и её соседки Катерины (штабной машинистки): 

“– <…> За что нас бог наказывает морщинами 
и болями…

– Нечего было соблазнять Адама” [5, с. 240].
Использование имени Адам играет в «Знаке 

зверя» важную роль, несмотря на однократность 
его употребления. Наряду с индивидуально-ав-
торским мифонимом Ева-ения, оно актуализи-
рует библейскую историю первородного греха, 
которая оказывается значимой в идейном содер-
жании. 

В видении героини Птах предвещает Евгении 
и командиру разведроты Осадчему, который влю-
блён в неё, гибель на войне. Птах Ацит рисует 
всему человечеству страшные картины взаимо-
уничтожения, страданий, боли; он предвещает, 
что люди никогда не перестанут воевать, убивать 
друг друга, пока на их лицах “знак зверя” (1): “И 
вот иные земли и иные люди с иными именами, с 
иным языком, но с тем же знаком на лицах <…>. 
С лица земли они стирают города, деревни, сады, 
друг друга, – и будут стирать!” [5, с. 244]. Всё это, 
по мысли автора, является следствием того, пер-
вородного, греха. Но, как и в библейской легенде, 

у человека (читателя) остаётся надежда на побе-
ду над злом. Пессимизм контекста всё же преодо-
левается утверждением мифического Липа, кото-
рый утверждает, что так будет “пока знак зверя 
не сотру с их лиц <…> Сотру с их лиц Именем 
Моим. Я Лип” [5, с. 245].

Лип – это мифический персонаж с явными 
христианскими аллюзиями. Анализируя кон-
текстное употребление данного онима, нельзя не 
заметить “реминисценции подспудного харак-
тера” (2), которые возникают в связи с образом 
Липа. Приведём отрывок из письма Ермакова: 
«Лип – от «Спаса» Рублева, иконы на липовой 
доске; это как будто тень, далекий отзвук того 
образа, причудливо преломившийся во сне». Ми-
фоним Лип восходит к апеллятиву липа; из это-
го дерева исстари делались на Руси иконы, так 
как древесина липы мягкая и пластичная. Слово 
липа ассоциативно всплывает в сознании Евге-
нии при перечислении работ величайшего рус-
ского иконописца Андрея Рублёва. Схематично 
путь образования мифонима можно представить 
следующим образом: икона А. Рублёва «Спас» → 
апеллятив липа (материал, из которого делали 
иконы) → оним Лип. 

Оним Птах Ацит – это анаграмма слова 
птица. В видении героини у этого мифического 
существа несколько форм имени: Птах Ацит, 
Птах, Птица Ацит, Птица, Тица, Ацит. На наш 
взгляд, образ Птаха нельзя трактовать одно-
планово. Несмотря на наличие в нём жестоких, 
разрушительных и других демонических черт, 
это образ неоднозначный, сложный, в некотором 
роде “провокационный”. Он позволяет взглянуть 
на деструктивную деятельность человека как бы 
со стороны, сверху. Птах словно провоцирует 
человечество задуматься, остановиться, а Липа 
провоцирует стереть с лиц людей знак зверя. 
Ермаков писал нам, что в образе Птаха есть и 
“египетские реминисценции – божество Птах 
(3), который создал мир сердцем и языком, – а в 
видении Евгении он сообщает ей, что клюнет ее в 
сердце, когда она будет мучиться на дороге. Язык 
Птаха, кстати, – Тот (4), бог мудрости и письма, 
и поэтому предсказание Птаха можно прочесть 
и как указание на произвол автора – он коснется 
сердца героини пишущей тростинкой”.

Особую роль в создании философско-симво-
лического плана романа играет мифоним Утрен-
няя Корова. Это мифическое существо появля-
ется во сне главного героя Черепахи (Глеба); это 
перевоплощение Евгении / Ева-ении. Черепаха в 
своих снах странствует с Утренней Коровой по 
равнине, которая находится где-то перед Восточ-
ным океаном (кстати, этот мифотопоним также 
вымышлен автором). Как пишет нам О. Н. Ер-
маков, “она пытается вывести его туда, к свету, 
спасти, вырвать из прошлого. Но у нее ничего не 
получается. Герой навсегда будет заворожен этим 
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прошлым. Восточный океан не для него. Он так и 
не сумел и не сумеет туда подняться”. Мы поин-
тересовались у автора, что он понимает под они-
мом Восточный океан. О. Н. Ермаков писал нам, 
что это океан “ближневосточный, океан, из кото-
рого взошли мировые религии; океан скорее все-
го воздушный. Об этом где-то рассуждает Юнг, 
об океаническом чувстве; об океане как архетипе 
божества”. Автор также рассказал нам историю 
возникновения онима Утренняя Корова: «В это 
время я читал Ницше «Так говорил Заратустра», 
там есть город – Пестрая Корова. Это странное 
название показалось мне звучным и передающим 
дух Азии. А Утренняя – Утренняя звезда, Венера. 
В Евгении соединение, грубо говоря, Европы и 
Азии. Нет, лучше сказать: встреча того и другого, 
заканчивающаяся трагически».

Имятворчество Ермакова отражает авторскую 
позицию, авторский взгляд на описываемые в 
романе события. Второй (ирреальный) план в 
«Знаке    зверя» – философско-символический, с 
религиозными и мифологическими аллюзиями – 
является очень важным. Именно этим планом 
роман отличается от произведений об афганской 
войне других авторов, а также от ранних (реали-
стичных) рассказов самого Ермакова. В создании 
ирреального плана особую роль играют автор-
ские мифонимы. Это его глубокое, философско-
символическое видение мира, афганской войны и 
её разрешения, а также судеб героев.

Итак, при именовании персонажей романа об 
афганской войне «Знак зверя» О. Н. Ермаков ис-
пользует особые ономастические приёмы, что 
позволяет говорить о специфике употребления 
имён собственных (в частности, антропонимов и 
мифонимов): во-первых, для произведения харак-
терна парность персонажей, которая отражает-
ся и на антропонимическом уровне. Этот приём 

помогает более образно, убедительно выразить 
идею братоубийственной войны, идею бессмыс-
ленности афганской войны; во-вторых, в плане 
именования героев нельзя не заметить некоторый 
контраст между сутью персонажа и его именова-
нием, используемый в художественных целях. 
Этот приём Ермакова многофункционален: он 
и углубляет образ, и уточняет характеристи-
ки других героев, и несёт важную концепту-
альную информацию; в-третьих, для «Знака 
зверя» характерно наличие вымышленных 
мифонимов, отражающих личную мифологию 
автора. Этот сектор ономастикона участвует в 
формировании второго плана романа – фило-
софско-символического, с мифологическими и 
религиозными аллюзиями.

И в заключение хотим привести слова 
О. Н. Ермакова из нашей личной переписки о ра-
боте писателя над именем и о важности онома-
стической составляющей художественного про-
изведения: “<…> мне самому не все было ясно, 
это ведь был первый роман. А недавнее прошлое 
громоздилось надо мной, кипело, с этим надо 
было что-то делать. Фамилии героев заставили 
меня помучиться. Я исписывал целые страницы 
разными фамилиями, рылся в словарях. Даже 
имена не хотелось давать. Но здесь не было осоз-
нанного желания придать всему характер притчи. 
Все это – чистая интуиция.

Сейчас я отношусь к этому проще. Возможно, 
набил руку. Или набрался достаточно наглости. 
Может быть, литература – это попытка овладеть 
тайной имени. Ведь в имени героя соединяется 
очень многое, это эпицентр ассоциаций жизнен-
ных, литературных. И когда имя дано, этот го-
мункул начинает действовать и говорить в соот-
ветствии со всеми обстоятельствами, историями, 
обертонами, красками”.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. По всему миру распространено представление о птицах как о воплощённых божествах 

предсказаний [10, с. 293; 7, т. 2, с. 346].
2. Фраза О. Н. Ермакова из письма автору настоящей работы.
3. Птах (Пта; pth) – в египетской мифологии бог города Мемфиса; но его культ имел общеегипетский 

характер. Согласно мемфисскому мифу о сотворении мира, Птах – демиург, создавший “языком и 
сердцем” первых восемь богов, мир и всё в нём существующее, задумав творение в своём сердце 
(сердце – “седалище мысли”) и назвав задуманное языком [7, т. 1, с. 423].

4. Тот (Джехути; dhwtj) – в египетской мифологии бог мудрости, счёта и письма; вёл летописи, 
создал письменность и научил людей счёту и письму. Писцы считали его своим покровителем и 
перед началом работы совершали ему возлияния. Под покровительством Тота находились архивы 
и библиотеки. Тот “управлял всеми языками” и сам считался языком бога Птаха [7, т. 2,       с. 521].
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Волкова С. М. 

СПЕЦИФІКА ІМЕНУВАННЬ ПЕРСОНАЖІВ В РОМАНІ 
О. М. ЄРМАКОВА «ЗНАК ЗВЕРЯ»

В статті розглянуто специфіку іменувань персонажів в романі про афганську війну відомого 
російського письменника О. М. Єрмакова «Знак зверя». Виявлено характерну для роману парність 
персонажів, яка відображена і на антропонімічному рівні; показано нерідкий контраст між сутністю 
персонажа та його іменуванням, який використовується із художніми цілями. Відзначено особли-
ву важливість вигаданих міфонімів, що відображаються особисту міфологію автора, в формуванні 
другого (ірреального) плану роману –  філософсько-символічного з міфологічними та релігійними 
алюзіями («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 77-82).

Ключові слова: О. М. Єрмаков, роман «Знак зверя», ідея художнього твору, авторська позиція, 
ім’я власне, антропонім, міфонім, іменування персонажа, специфіка використання імені, реальний 
та ірреальний плани виражженя.

Volkova S. N. 

SPECIFICITY OF CHARACTERS’ NAMES IN O. N. ERMAKOV’S NOVEL 
«THE SIGN OF A BEAST»

In the article the specificity of characters’ names in the novel about Afghan war «The Sign of a Beast» 
by famous Russian writer O. N. Ermakov is considered. Typical for the novel fact of twin characters is 
revealed, which is reflected on the anthroponimic level too; not infrequent contrast between the essence of 
a character and his name, which is used with artistic purposes, is shown. Special importance of invented 
mythonyms reflecting the personal mythology of the author is noted in the novel’s second (unreal) plan 
formation (philosophical-symbolic) with mythological and religious allusion («Λογος όνομαστική»,  № 4, 
2012, с. 77-82).

Key  words: O.  N. Ermakov; novel «The Sign of a Beast»; work of literature idea; author’s position; proper name; 
anthroponym; mythonym; name of a character; specificity of name’usage; real and unreal plans of expression.
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Использование имени собственного в пере-
носном значении издавна привлекало внимание 
исследователей.  Теория интертекстуальности, 
теория прецедентности, теория вертикального 
контекста, теория межкультурной коммуника-
ции, традиционная теория метафоры, когнитив-
ная теория метафоры, теория текстовых реми-
нисценций – и это далеко не полный перечень 
существующих в современной науке концепций 
образного использования имени собственного. 
Такие термины, как аллюзивные имена собствен-
ные, прецедентные имена собственные, конното-
нимы, интертекстемы, ономастические метафо-
ры, исторические и литературные метафоры, тек-
стовые реминисценции, активно используются в 
современном филологическом дискурсе в рамках 
различных научных парадигм.  Следует подчер-
кнуть, однако, что названные термины не явля-
ются синонимами в силу того, что обозначаемые 
ими понятия не в полной мере совпадают по со-
держанию.

Так, коннотоним (Е. Отин), как имя собствен- Отин), как имя собствен-Отин), как имя собствен-
ное, развившее в процессе своего речевого упо-
требления спектр переносных – узуальных и 
окказиональных, внутри- и межъязыковых – со-
значений, в известной мере сближается с преце-
дентным онимом (Д. Гудков, В. Красных и др.), 
под которым понимают широко известные имена 
собственные, совокупность устойчивых диффе-
ренциальных признаков которых хранится в ког-
нитивной базе того или иного лингвокультурного 
сообщества. Апелляция к ним в речи является 
регулярной и  предельно “прозрачной”. В то же 
время далеко не каждый аллюзивный оним (а так-
же инвариант его восприятия) сохраняется в ког-
нитивной базе лингвокультурного сообщества и 
актуален для отдельного представителя этого со-
общества. Кроме того, семантическая структура 
онима-аллюзии более “размыта” и носит по пре-
имуществу окказиональный, контекстуально за-
висимый характер. Как видим, между названны-
ми концепциями обнаруживаются существенные 
различия и в методологии, и в объеме рассматри-
ваемого материала. 

Говоря о наиболее существенных объединя-
ющих признаках рассматриваемых феноменов, 
следует назвать следующие [9, с. 42]:
•	 интертекстуальность – использование соот-

ветствующей единицы как своего рода куль-
турного знака, связывающего различные тек-
сты, эпохи, пространства;

•	 осознание рассматриваемых элементов как 
“чужеродных”, “вторичных” – вместо того, 
чтобы описать свойства соответствующе-
го события или человека, автор обращается 
к аналогиям, ищет нечто похожее в других 
исторических обстоятельствах, в литератур-
ных произведениях и т. п.; 
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•	 семантическая трансформация, использова-
ние в не совсем обычном смысле (степень 
трансформации может быть различной).

В нашем исследовании мы придерживаемся 
опыта тех ученых, которые отождествляют об-
разное использование имени собственного со 
стилистическим приемом аллюзии (И. Клочкова, 
А. Мамаева, Л. Машкова, М. Тухарели, Н. Химу-
нина, И. Христенко). Вместе с тем мы стреми-
лись к расширению арсенала методов и приемов 
исследования, к использованию методик других 
учений о метафорическом использовании они-
мов в языке художественной литературы, СМИ, 
рекламы. 

Проблемы интертекстуальности и вертикаль-
ного контекста, а вместе с тем и аллюзивности, 
давно и глубоко разрабатываются в советской и 
российской лингвистике (И. Арнольд, О. Ахма-
нова, А. Евсеев, А. Мамаева, Л. Машкова, В. Мо-
сквин, И. Софронова и др.), а с некоторых пор и 
в белорусском языкознании (А. Супрун, В. Шур). 
Так, В. Шур, исследуя особенности функцио-
нирования  имен собственных в произведениях 
белорусских авторов, определенное внимание 
уделяет онимам как аллюзивным компонентам 
художественного текста. Причем проявление ал-
люзивности фиксируется им не только на лекси-
ческом, но и на фонетическом и словообразова-
тельном уровне. 

За последнее десятилетие в России защище-
но большое количество диссертаций, моногра-
фически или фрагментарно освещающих фе-
номен аллюзии, в том числе и ономастической 
(О. Аржанова, Н. Камовникова, М. Ляпидовская, 
А. Никитина, Н. Новохачёва, Л. Селеменева). Как 
правило, исследования проводятся на англоязыч-
ном – художественном, публицистическом либо 
рекламном – материале (Е. Дронова, М. Захарова, 
М. Киосе, Е. Коваленко, М. Соловьева, И. Столя-
рова, И. Потылицына и др.). 

Анализ существующих подходов к изучению 
аллюзии свидетельствует о сложности и много-
плановости рассматриваемого явления. Вопрос о 
содержании  данного понятия остается дискусси-
онным. Однако при всей неоднородности интер-
претаций термина большинство анализируемых 
определений подчеркивает своеобразие аллюзии 
как единицы, используемой в эстетико-художе-
ственных целях. Отмечается способность данно-
го стилистического приема выступать в роли об-
разной (поэтической) ссылки на определенный 
текст [6]. “Данные параметры аллюзии позволя-
ют рассматривать ее не как простую ссылку на 
приобретший известность и значимость факт, а 
как явление более сложного порядка” [2, с. 32].

Как правило, в самом общем виде аллюзия 
(франц. allusion ‘намёк’) определяется как стили-
стический прием, состоящий в ассоциативной от-
сылке к известному для адресата факту реальной 

либо виртуальной действительности [9, с. 207]. 
Такая формулировка представляется недостаточ-
ной. Существует ряд частных характеристик, по-
зволяющих максимально точно определить сущ-
ность данного понятия. 

Итак, среди дифференцирующих признаков 
аллюзии разные исследователи отмечали:
•	 косвенный характер ссылки;
•	 преднамеренность использования;
•	 компактность хранения информации;
•	 принадлежность хронотопу предшествующе-

го текста;
•	 модификации в плане содержания под влия-

нием нового контекста.
Остановимся подробнее на каждом из этих па-

раметров. Большинство исследователей сходится 
во мнении, что характер аллюзивной ссылки (на-
мека, упоминания) носит “неявный”, “скрытый”, 
“косвенный”, “ассоциативный” характер. В то 
же время, как отмечает А. Евсеев, аллюзия-при-
ем непременно должна включать намерение ав-
тора, то есть она должна быть преднамеренной, 
осознанной, произвольной [3, с. 7]. Понятие 
намеренность предполагает как минимум два 
компонента: направленность на читателя-реци-
пиента текста и обратную связь [2, с. 33]. Это 
значит, что читатель должен полностью декоди-
ровать аллюзию. Данный процесс включает в 
себя: а) узнавание аллюзивной единицы в тексте, 
б) идентификацию ее содержательно-смыслового 
наполнения [11, с. 34]. На данном этапе на пер-
вый план и выступает способность аллюзивной 
единицы хранить в “свернутом” виде самую раз-
нообразную по объему и качеству социокультур-
ную, историко-филологическую и прагматиче-
скую информацию. Исторические ситуации, био-
графии, бытовые явления, письменные тексты, 
визуальный ряд невербального искусства – самая 
обширная информация может быть передана и 
активизирована даже в небольшом по объему ли-
тературно-поэтическом произведении. “Эконо-
мичность аллюзии проявляется в ее способности 
компактно передавать объемную информацию 
текста-источника и стилистически обогащать 
принимающий текст” [11, с. 37]. 

В качестве примера приведем стихотворение 
современной белорусской русскоязычной поэтес-
сы Т. Дорошко, где автор в качестве аллюзивных 
единиц вводит два имени – Шекспир и Икар:

Все в этом мире откровенье,
Пускай изучен он и стар:
Один Шекспир, один Икар…
А жизнь, как ветра дуновенье,
Коснется только на мгновенье…

Имя Шекспир в данном случае открывает це-
лый поэтический и драматический дискурс, т. к. 
называет человека, чьему авторству приписыва-
ется полторы сотни изумительных сонетов и не-
сколько десятков пьес, которые ставятся, цитиру-
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ются и экранизируется вот уже пять столетий в 
обоих полушариях нашей планеты. И этому, как 
известно,  есть очевидное объяснение: «Гамлет», 
«Король Лир», «Ромео и Джульетта», другие тра-
гедии, комедии великого англичанина отмече-
ны высочайшим мастерством, глубиной мысли, 
вечной актуальностью поставленных вопросов 
и неисчерпаемостью идей, высокой культурой 
поэтического языка. Стихи, картины, балеты, ки-
нофильмы, мюзиклы, драматические спектакли, 
бесчисленные ремейки и интерпретации – все 
это свидетельствует о масштабе гениальности 
Шекспира и о его значимости для духовной куль-
туры человечества. 

Второе имя, введенное в стихотворение, – 
Икар  – называет персонаж древнегреческого 
мифа, известного своей необычной смертью. 
По беспечности, вопреки предостережениям, 
он слишком приблизился к Солнцу, лучи кото-
рого растопили воск его самодельных крыльев, 
в результате чего Икар, упав со страшной высо-
ты, утонул в море. Кроме того, Икар – это “об-
раз, символизирующий мечту человека взмыть в 
небо, как птица, и парить, не ощущая тяжести, но 
одновременно и служащий предостережением 
против человеческого высокомерия” [1, с. 104]. 

Указанные аллюзивные онимы в контексте 
философско-медитативного стихотворения при-
званы противопоставить мощь человеческого 
духа и гения в познании мира скоротечности 
земного существования.

Прежде чем перейти к рассмотрению двух 
других основополагающих характеристик аллю-
зии, мы уточним следующие моменты: а)  мате-
риально-языковое выражение аллюзии, б) тер-
минология относительно субъектов аллюзивного 
процесса, в) спектр источников аллюзии. 

Большинством лингвистов аллюзия тракту-
ется широко. К ней могут относить как аллю-
зивные имена собственные, аллюзивные фак-
ты, реалии, так и цитаты, аппликации (термин 
В. Москвина), парафразы. Однако тот факт, что 
аллюзия является прежде всего ассоциацией, 
ссылкой, намёком, на наш взгляд, предполагает, с 
одной стороны, дискретный (лат. discretus – пре-
рывистый, состоящий из отдельных частей), с 
другой – лаконичный характер ее лексического 
оформления. Данное предположение согласует-
ся с формулировкой В. Москвина, который пред-
лагает средствами выражения аллюзии считать 
отдельное слово либо ряд однословных единиц, 
не отражающих грамматической структуры ис-
ходного текстового фрагмента [9]. Например, в 
стихотворении С. Дворникова «Начало», лириче-
ский герой, восхищаясь миром и в то же время 
мучаясь неразрешимыми и болезненными во-
просами-воспоминаниями, восклицает:

Что это было, было, было
Река, Харон, ладья и стон…
Но солнце все-таки всходило
И таял в инее лимон.

Речь идет о мрачном подземном царстве Аида, 
которое, согласно античному мифу, выглядит сле-
дующим образом: “Никогда не проникают туда 
радостные лучи яркого солнца. <…> Катят там 
свои волны Коцит и Ахеронт, а души умерших 
оглашают стенанием, полным печали, их мрач-
ные берега. <…> Суровый старый Харон, пере-
возчик душ умерших, не повезет через мрачные 
воды Ахеронта ни одну душу обратно туда, где 
светит ярко солнце жизни” [7, с. 34]. Как видим, 
стихотворение не содержит ни одной прямой ци-
таты, мифологическая ситуация лишь обозначена 
посредством четырех лексем: река, ладья, Харон, 
стон. Однако этого оказалось достаточно, чтобы 
восстановить хронотоп мифа, т. к. указаны пред-
меты и явления, наиболее для данного хронотопа 
характерные.

Таким образом, мы принимаем следующую 
трактовку: оним-аллюзия – это, с одной стороны, 
стилистический прием (механизм и процесс об-
разования), с другой – аллюзивная единица как 
результат использования этого приема [5].

Среди всего многообразия терминов, исполь-
зующихся в исследованиях, посвященных аллю-
зии, мы остановимся на следующем обозначении 
субъектов аллюзивного процесса: текст, предше-
ствующий данному и являющийся источником 
аллюзии – прецедентный текст (претекст), 
текст-донор либо текст-источник; текст, при-
нимающий аллюзию – текст-реципиент. При-
чем термин текст, вслед за Ю. Лотманом, мы 
будем определять широко – как всякий связный 
структурированный  знаковый комплекс [8]. 

Декодирование аллюзии возможно при усло-
вии наличия у читателя “интертекстуальной ком-
петенции”, в идеале совпадающей с авторской. В 
основе “интертекстуальной компетенции” лежит 
“совокупность сведений культурно-историческо-
го, географического и прагматического характе-
ра, составляющие фоновое знание и связанный с 
ним вертикальный контекст” [11, с. 34]. Актуали-
зация тех или иных фоновых знаний зависит от 
сферы-источника аллюзивного заимствования. 
Так, пользуясь классификаций Е. Нахимовой 
(разработанной в рамках теории прецедентно-
го имени, но наиболее, на наш взгляд, полной и 
детализированной применительно и к аллюзив-
ному имени собственному), тексты-источники 
аллюзивных онимов мы находим в следующих 
сферах человеческой деятельности:

1. Социальная область, которая подразделя-
ется на такие сферы, как политика, экономика, 
образование, идеология, развлечения, медицина, 
война, криминал, спорт. 2. Область искусств, 
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к которой относятся такие сферы, как литера-
тура, театр и кино, изобразительные искусства, 
музыка, архитектура, мифология и фольклор. 3. 
Область науки, которая включает, в частности, 
следующие сферы гуманитарных и естествен-
ных знаний: математика, физика, химия, биоло-
гия, история, география, филология. 4.  Область 
религии [10, с. 89]. Отметим, однако, что атри-
буция аллюзии по источнику носит достаточно 
условный характер, т. к. часто не представляется 
возможным однозначно определить принадлеж-
ность аллюзивного имени к конкретной сфере. 
Так, если в нашем первом  примере сфера-источ-
ник онима Икар однозначно определяется  как 
“Искусство”, субсфера – “Древнегреческая ми-
фология”, а конкретно – миф «Дедал и Икар», то 
антропоним Шекспир можно отнести и к сфере 
“Наука” – субсфера “Филология”, и к сфере “Ис-
кусство” – субсферы “Театр” либо “Литература”. 
Все зависит от конкретного смыслового наполне-
ния, которое вкладывает в аллюзивный оним от-
дельный современный автор. Однако существу-
ют многослойные аллюзии, за которыми, на наш 
взгляд,  следует фиксировать несколько источни-
ков. Как правило, это онимы-аллюзии, отсылаю-
щие к вербальному – литературному, античному, 
библейскому – тексту и одновременно к визуаль-
ному ряду созданного по его мотивам произведе-
ния невербального искусства. 

Яркий пример – стихотворение белорус-
ского классика Вл. Короткевича «Трызненне1 
мужыцкага Брэйгеля», в котором автор, говоря о 
сытой инертности и бездуховности своих совре-
менников, ссылается на образы нидерландского 
художника XVI столетия Питера Брейгеля Стар-

шего, прозванного Мужицким, который рисовал 
не лубочные картинки благополучной страны, а 
яркие, безжалостные сцены будней и праздников 
своих  сограждан. В данном стихотворении ис-
пользуется аллюзия на картины «Слепые» и «Па-
дение Икара»:

Хто вы такія? Як назваць вас, людзі?
Куды краіна з вамі забрыдзе?
Сляпыя! Мёртвыя! Яны ідуць,
Паклаўшы рукі на плячо пярэдніх,
І іх вядзе сляпы. І проста ў яму
Ён падае.
А заднія не бачаць, 
І, як раней, застыў на іхніх тварах
Самазадаволены па-свінску гонар.
Што ж ты пракінуўся, мужыцкі Брэйгель?
Шпурляй у твар ім горкія палотны,
Дражні, як бугая чырвонай хусткай,
Паказвай ім, сляпым, канец Ікара, –
Яны ж усё адно не зразумеюць.
Хіба нашчадкі, можа?

В работах Брейгеля зачастую отражаются его 
размышления о человеческой глупости и слабо-
сти. На картине «Слепые» (рис. 1) шестеро слеп-
цов  цепочкой двигаются вперёд, держась друг за 
друга. Идущий первым слепой поводырь оступа-
ется и вместе с посохом падает в ручей. Следую-
щий за ним слепой падает на него. Третий, свя-
занный со вторым посохом, последует за своими 
предшественниками. Пятый и шестой ещё ни о 
чем не догадываются, но им неминуемо быть в 
яме следом за их спутниками. Картина связана 
со словами евангельской притчи – “а если сле-
пой ведет слепого, то оба упадут в яму” (Матфей 
15:14). 

Рис. 1

1 Трызненне (бел.) – рус. бред.
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Вторая аллюзия Вл. Короткевича основана 
на картине «Падение Икара» (рис. 2), которая 
в свою очередь является как бы иллюстрацией 
уже упоминавшегося нами античного мифа. 
В этой картине Икар низвергается головой 
вниз с неба. Композиция задумана так, что он 
крошечный, еле заметный. На холме, возвы-

шающемся над усеянной кораблями бухтой, 
пахарь, пастух и рыбак занимаются своей по-
вседневной работой. Никто из них не замечает 
бьющих по воде ног Икара, тонущего недале-
ко от берега. Брейгель трактует зрелище его 
смерти как незначительную деталь в ничем не 
нарушаемом ритме повседневности. 

Как видим, белорусский автор для усиления 
экспрессии высказывания объединяет живопис-
ные образы в оппозицию “слепые” : «Икар», где 
“слепые” – метафора омертвевших, незрячих 
душ его современников, погрязших в самодо-
вольстве и материальных интересах. «Икар» – 
можно предположить, что этот образ трактуется  

Рис.2

традиционно – как символ пытливого интеллек-
та человека, а также его стремления преодолеть 
заданные рамки. Негативные коннотации имени 
игнорируются. 

Таким образом, трансформация коннотатив-
ной сферы онима Икар происходит по следую-
щему пути:

Причем по отношению к аллюзивному ониму 
в стихотворении Вл. Короткевича первый пре-
текст будет источником первого порядка, следу-
ющий, соответственно, источником второго по-
рядка.

Возможны и другие варианты взаимодействия 
источников первого и второго порядка, но, без-
условно, все они  должны учитываться с целью 
максимально точного декодирования аллюзии.

Важнейшим показателем аллюзии рядом 
лингвистов считается  наличие двух (добавим: 
и более) хронотопов, имплицитной связи меж-
ду прецедентным и принимающим текстом и 
переосмысление имени собственного. Аллюзия, 

 Икар-мифология  →   Икар-живопись → Икар-поэзия
[денотат первого порядка]           [денотат второго порядка]

“функционируя в новом тексте в качестве едини-
цы второго плана, принадлежит хронотопу тек-
ста, созданного ранее. Поэтому в новом тексте за-
имствованный из прецедентного текста элемент-
аллюзия способствует возникновению у реципи-
ента ассоциаций с предшествующим текстом” 
[4, с. 177]. Именно не-ассимиляция, сохранение 
этой “чужеродности” в рамках нового контекста 
и позволяет ониму-аллюзии “подключить” чита-
тельское восприятие к диалогу между текстами. 

Анализ показывает, что оним-аллюзия – не 
языковое, а речевое явление. Например, согласно 
всем параметрам, аллюзией является следующее 
употребление имени собственного: 
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На липе –
Птица,
Голы ветви.
Задуть фонарь
Стремится ветер.
Метафорою Вити Шнипа
Прилип к окну
Листочек липы,
Чтоб отогреться
В свете лампы
Настольной
И вписаться
В ямбы. 

                (А. Письменков. Вечернее стихотворение)
Виктор Шнип – достаточно известный, читае-

мый, но не “хрестоматийный” (пока) современный 
белорусский поэт. То есть данное имя не хранится 
вместе с набором общеизвестных и устойчивых со-
значений в ментальной базе национального/соци-
ального сообщества. Его коннотативный потенциал 
реализуется именно в данном контексте и требует 
глубокого знания творчества его носителя. Языку 
Шнипа-поэта свойственны лаконичность, теплый 
лиризм, отсутствие погони за формальными наход-
ками, укрупнение осязаемых деталей… Возможно, 
эти черты и послужили основой для сравнения та-
ких далеких друг от друга явлений, как метафора 
В. Шнипа и осенний липовый листочек на оконном 
стекле. То есть оним-аллюзия создается и реализу-
ется исключительно в речи, в индивидуально-автор-
ском контексте. 

Мы уже говорили о том, что аллюзия-прием обе-
спечивает диалог текстов (хронотопов). Поскольку 
диалог – явление двусторонней направленности, то 
закономерным представляется предположение о 
том, что не только аллюзивное имя собственное 
стилистически, информационно обогащает текст, 
но и само подвергается определенным трансфор-
мациям в плане содержания.  Каким образом это 
может происходить? Дело в том, что наряду с лек-
семами, которые репрезентируют значение, прису-
щее ониму-аллюзии в тексте-источнике (назовем 
их репрезентантами), в тексте-реципиенте могут 
функционировать лексемы, указывающие на появ-
ление у данного онима окказионального созначе-
ния (назовем их трансформантами аллюзии). На 
примере следующих трех стихотворений можно 
проследить влияние репрезентантов и трансфор-
мантов на семантику мифонима-аллюзии Пегас1:
1  Пегас – в греческой мифологии крылатый конь, 

сын Посейдона  и Медузы. Вознесся на Олимп, 
где доставлял Зевсу громы и молнии. Впослед-
ствии Пегаса стали рассматривать как коня муз 
и символ поэтического искусства. Это связано с 
тем, что, когда гора Геликон в восторге от пения 
муз стала подниматься к нему, Пегас ударил по 
ней своим копытом и, остановив подъем, выбил 
из-под земли Гиппокрену – источник муз, обладав-
ший чудесным свойством вдохновлять поэтов.

Ты не разлюбишь. И грязь не для нас.
С ног отряхнем до последней пылинки.
Небо не делится на половинки,
Клячей не станет крылатый Пегас.

        (Т. Дорошко. Выдержу, выдюжу, все изменю…)
Флейта, гобой, контрабас…
Сердце в пленительной власти
Ритма и рифмы отчасти…
Странной невиданной масти
В небо взмывает Пегас.

             (Т. Дорошко. Флейта, гобой, контрабас …)
Без крыльев, но уменьшенный Пегас,
Все кажется, взлетит над желтой нивой.
Еще задор ребячий не угас.
Восторженный и прытко-шаловливый.
Любуюсь и печалюсь в тот же час,
И чувства больно выразить словами:
Пегасы не живут сейчас средь нас
И, повзрослев, не тянут воз с дровами.
Однако же летит! Взгляните сами!

                        (Т. Дорошко. Жеребенок)
В первом отрывке присутствует репрезентант 

крылатый, соотносимый с денотатом имени, 
т. е. персонажем мифа, и трансформатор кляча, 
помогающий создать авторскую трактовку об-
раза: Пегас как сильное, прекрасное существо 
божественного происхождения. Одновременно  
в значении онима актуализирована сема ‘жи-
вотное, конь’, позволяющее противопоставить 
имени лексему кляча – ‘немощный конь’. Кроме 
того, более широкий контекст позволяет тракто-
вать данную оппозицию как утверждение чисто-
ты и возвышенности отношений в противовес 
обыденности.

Во втором поэтическом тексте говорится об 
особом состоянии творческого вдохновения, 
несущего в себе индивидуальность автора, 
поэтому актуализируется денотативная сема 
‘мифический конь’ (репрезентанты: в небо 
взмывает Пегас), узуальное символическое 
значение ‘Пегас – символ поэтического искус-
ства’ (репрезентанты: ритм, рифма) и оккази-
ональное ‘особенный конь – индивидуальное 
мастерство’ (трансформант аллюзии: стран-
ной невиданной масти).

Соответственно, в третьем стихотворении 
«Жеребенок» контекст трансформирует  привыч-
ный образ, стоящий за мифозоонимом Пегас, во 
вдохновение, поэтическое восприятие мира, ко-
торое, как маленький жеребенок, растет вместе с 
нами из детства, живет рядом с нами во взрослой 
жизни, но над бытом.

Таким образом, выделив и проанализировав 
дифференцирующие признаки из существующих 
дефиниций аллюзии, можем утверждать, что 
оним-аллюзия – это преднамеренное использо-
вание имени собственного в качестве образной 
ссылки-намека на предшествующий текст с це-
лью выявления ассоциативной связи двух контек-
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стов, для которого характерно наличие двух и 
более хронотопов, стилистическое обогащение 
принимающего контекста и модификация содер-
жания самого онима под влиянием принимающе-
го контекста.

В рамках одной статьи трудно показать весь 
комплекс приемов исследования аллюзии. На 

наш взгляд, для максимально полного декоди-
рования скрытого смысла, который несет оним-
аллюзия, необходимо выработать определенную 
последовательность,  алгоритм действий, вклю-
чающий использование компонентного и контек-
стологического анализа, а также создание модели 
аллюзивного процесса.
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Каленик І. В.

ОНІМ-АЛЮЗІЯ В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ЙОГО 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представлено структуризацію основоположних параметрів поняття “онім-алюзія”, які легли в ос-
нову дефініції терміну. Аргументується положення про те, що онім-алюзія – це не мовне, а мовленнєве 
явище. Пропонується концепція “багатошарової” алюзії, коли за онімом закріплено декілька текстів-
джерел, облік яких необхідний для успішного декодування прийому. Отримує свій розвиток посту-
лат про модифікацію змісту алюзивного імені власного під впливом приймаючого контексту. Демон-
струються лексичні способи репрезентації та трансформації денотативного значення власного імені, 
актуалізації оказиональних конотативних прирощень у семантиці оніма («Λογος όνομαστική»,  № 4, 
2012, с. 83-90).

Ключові слова: онім-алюзія, текст-джерело, текст-реципієнт, хронотоп, модифікація зна-
чення, репрезентація та трансформація алюзії, денотативне значення, оказиональні конотації.
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Kalenik I.V.

ONYM-ALLUSION IN POETIC TEXT: ESSENCE OF THE CONCEPT AND ITS BASIC 
CHARACTERISTICS

The author has sorted out and arranged basic qualities of allusion from different modern conceptions to 
form the laconic and complete definition of the term “onym-allusion”. It has been ascertained that onym-
allusion is occasional phenomenon and stylistic device. Attention is focused on lexical means of representa-
tion and modification of onym’s denotative meaning in the text-recipient («Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, 
с. 83-90).

Key words: onym-allusion, basic characteristics, definition, occasional phenomenon, semantic 
modification, denotative meaning, text-recipient.
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В поэтонимосфере поэмы А. Вознесенского 
«Оза» преобладают имена исторических лиц (Ба-
тый, Маяковский, Наполеон, Репин, Блок) и на-
звания географических объектов (Австралийская 
низменность, Подмосковье, Лужники, Дубна). 
Большинство персонажей и упоминаемых лиц 
произведения обозначены с помощью безоним-
ных номинаций: гости, щеголи, брюнетка, пери-
ферийный классик, тамада Ъ, экспериментщик 
Ъ, министр и др., которыми названы гротескные 
образы “наоборотного мира”, пародийно искажа-
ющего естественные человеческие отношения.

Ключевую позицию занимает антропоэто-
ним Оза, ставший именем главной героини по-
эмы А. Вознесенского и вынесенный в заглавие. 
Оза – не только имя, через которое раскрывается 
тема любви и борьбы за нее в век обездушенной 
цивилизации и жестоких катаклизмов. Воплощая 
в себе лирическое начало поэмы, поэтоним Оза 
с развитием сюжетного действия приобретает 
сакральное и символическое значение. Имя геро-
ини постоянно повторяется в восьми главах по-
эмы, и в сокрытом – онимном или безонимном 
облике – присутствует в шести.

Предваряя дальнейший анализ антропоэтони-
ма Оза, отметим своеобразное пристрастие авто-
ра к первой букве имени с ее прозрачной и мно-
гозначной символикой, присутствующее также в 
автобиографической прозе А. Вознесенского, на-
званной «О». В “о” – рефлексирует автор – есть 
и “печальное восхищение, и сожаление, и стон” 
[3, с. 313]. М. Эпштейн справедливо замечает, что 
излюбленные поэтом пейзажные образы не слу-
чайно называются на букву “о”: “Осень, озеро, 
олень – это первообраз природы у Вознесенско-
го, его обобщенный лирический пейзаж – тихий, 
чуть печальный, зыбкий, как силуэт оленя с его 
ветвистыми рогами, как обнаженные ветви дере-
вьев, колеблющиеся на осеннем ветру, как озер-
ная гладь, зыблющая и множащая отражения” 
[6]1. Симптоматично, что в поэтических текстах 
А. Вознесенского используются отапеллятивные 
собственные имена и онимные индивидуаль-
но-авторские образования, которые начинаются 
буквой “о”: Олох, Олуу, Осень, Охотник, поэт 
О-в, где первые два символизируют “жизнь” и 
“смерть” [7, с. 7]. 

К характерным для традиции Вознесенского 
образам на “О” относится также образ лириче-

1 По мнению М. Эпштейна, А. Вознесенский 
отдает предпочтение озерному ландшафту – 
“завершенной, замкнутой в себе форме, гла-
дью отражающей небо”, “озеро – воплощение 
тишины и света, пролитого на землю” [6]. 
Лексема озеро онимизируется и присутствует 
в названии стихотворений А. Вознесенского 
«Озеро», «Озеро Свитязь», «На озере», «Зов 
озера», «Пейзаж с озером» и др.
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ской героини Озы, актуализируемый лексемами, 
которые фонетически и семантически связаны с 
личным именем. При этом новаторским приемом 
А. Вознесенского является смысловая взаимос- Вознесенского является смысловая взаимос-Вознесенского является смысловая взаимос-
вязь апеллятивов с поэтонимом, возникающая на 
уровне звука: “участие” звуков о и з в фоносим-
волизме Озы приобретает едва ли не доминирую-
щее значение. 

Прежде всего отметим близость звукового и 
графического восприятия буквы “О” А. Возне- Возне-Возне-
сенским символическому “обоснованию” этой 
буквы у К. Бальмонта («Поэзия как волшеб- Бальмонта («Поэзия как волшеб-Бальмонта («Поэзия как волшеб-
ство»): “О это горло. О это рот. О – звук востор-
га, торжествующее пространство есть О: Поле, 
Море, Простор. Почему говорим мы Оргия? По-
тому что в оргии много воплей восторга. Но все 
огромное определяется через О, хотя бы и тем-
ное: Стон, горе, гроб, похороны, сон, полночь. 
Большое, как долы и горы, остров, озеро, облако. 
Долгое, как скорбная доля. Огромное как Солн-
це, как Море. Грозное, как осыпь, оползень, гром. 
Строгое, как угроза, как приговор, брошенный 
Роком. Вместе с грубым У порочит в слове Урод. 
Ловко и злобно куснет острым дротиком. Запоет, 
заноет как колокол. Вздохом шепнет как осока. 
Глубоким раскроется рвом. Воз за возом громозд-
ким, точно слон за слоном, полным объемом сон-
но стонет обоз. В многоствольном хоре лесном 
многолиственном или хвойном боре, вольно, как 
волны в своем перелеске, повторным намеком и 
ощупью бродит. Знойное лоно земное, и холод 
морозных гор, водоворотное дно, омут и жернов 
упорный, огнь плоти и хоти. Зоркое око ворога 
волка, – и око слепое бездомной полночи. Извои 
суровые воли. Высокий свод взнесенного собора. 
Бездонное О” [1]. 

Семантическая наполненность имени Оза 
формируется за счет образов, сближенных с Озой 
и проявляющих сущность поэтонима посред-
ством буквы “о”: в поэме есть сходные с баль-
монтовскими море, озеро (“оробело, как вступа-
ют в озеро”), солнце и заморозки (“важно жить, 
как леса хрустальны после заморозков поутру”), 
даже в “наоборотном мире” описания природы 
не вызывают отталкивающего впечатления: “Де-
ревья лежали навзничь, как ветвистые озера”, 
“Из трех облачков шел дождь”, на колокольне по-
звякивали сосульки [4, с. 324]. Лирическая мело- 324]. Лирическая мело-324]. Лирическая мело-
дия имени Оза звучит в о-образных контекстах: 
“Ночь или жилье, // псы ли воют” [4, с. 321], 
“Дай возьму всю боль твою и горечь” [4, с. 322], 
“Ты мне снишься под утро, // как ты, милая, 
снишься!..” [4, с. 327], “Но пахнуло полетом, // и 
уже не удержишь” [4, с. 328], “чтоб губами тро-
нуть чудо // поцелуя и ручья! // Чудо жить – не-
объяснимо” [4, с. 334], “Ты-то простишь мне боль 
твою и стон” [4, с. 338], “вернуть тебя в твой мир 
<…>, где ольха, теплоходы…” [4, с. 343] и др.: 
для героя поэмы мир Озы связан с чудом, утром, 

полетом, ольхой и теплоходами, а тревога за лю-
бимую определяется через “темное” О: вой вол-
ков в ночи, боль, горечь и стон.

Содержательно близкими имени Оза оказы-
ваются и расположенные рядом апеллятивные и 
онимные лексемы, включающие звуки з или о и 
з: боязнь (“любовь – великая боязнь?” [4, с. 321]), 
озноб (“Ты летишь Подмосковьем, // хороша до 
озноба” [4, с. 327]), озон (“вся твоя маскировка 
– 30 метров озона!” [4, с. 327]), сказка (“Сказки 
хотелось, песни?” [4, с. 330]), зеркало озера (“до-
брое зеркало Онежского озера” [4, с. 343]), звезда 
(“Лишь одно на земле постоянно, // словно свет 
звезды, что ушла, – // продолжающееся сияние, // 
называли его душа” [4, с. 348]), звон (“И от ягод 
звенит кустарник.// В этом звоне я не умру” [4, 
с. 349], Предозье, Заозье (“Дай мне погрузиться в 
твое озеро.// До сих пор вся жизнь моя – Предо-
зье.// Не дай бог – в Заозье занесет…” [4, с. 342].

“Наоборотный мир” роботизации, противо-
стоящий и угрожающий героине поэмы, возни-
кает в условных образах-лексемах, связанных с 
именем Оза с помощью аллитерации и/или ас-
сонанса звуков о, з. Обездушенная цивилизация, 
что грозит уничтожением миру, человечеству и 
любимой лирического героя, появляется в много-
численных контекстах поэмы: “Вы, микробы, 
люди, паровозы, // умоляю – бережнее с нею” 
[4, с. 321], “К чему поэзия? Будут роботы” [4, 
с. 325], “нам безработица, // в мире роботиза-
ция” [4, с. 330], “Будьте прокляты, циклотро-
ны!” [4, с. 347], “Будь же проклята ты, громада 
// программированного зверья” [4, с. 347], “Про- 347], “Про-347], “Про-
клинаю псевдопрогресс” [4, с. 348], “что за зверь 
такой Циклотрон?” [4, с. 348]. В контекстуально 
обусловленной семантике имени Оза двойную 
смысловую нагрузку выполняет лексема зеркало. 
Положительные коннотации “доброго зеркала 
Онежского озера” сосуществуют параллельно с 
пейоративными созначениями “потолочно-зер-
кальной реальности” – наоборотной страны, в 
которую неизвестным образом попала героиня 
поэмы. Для того чтобы спасти ее – надо “разбить 
это зеркало” [4, с. 343]. Итак, поэтика имени Оза 
“выводится” из семантически взаимозависимых 
онимных и апеллятивных лексем, в которых при-
сутствуют повторяющиеся звуки о, з. 

Наибольшее количество употреблений СИ 
Оза отмечается во вступлении к поэме, где ан-
тропоэтоним использован в функции непрямого 
обращения к героине: “Аве, Оза” [4, с. 321]. Ше-
стикратный повтор конструкции “Аве, Оза” про-
являет библейскую тематику произведения, по-
скольку имя Оза оказывается интертекстуально 
связанным с именем девы Марии (“Аве, Мария”). 
Обращение-молитва превращается у А. Возне-
сенского в прославление возлюбленной лириче-
ского героя, благодаря которому сакрализируется 
и ее имя. Сакрализация осуществляется также 
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графически – написанием притяжательного ме-
стоимения Твое с большой буквы: “слушаю ды-
хание Твое.// Аве, Оза…” [4, с. 321]. Библейская 
семантика имени Оза развивается в окружающих 
поэтоним контекстах: “Дай тебе не ведать потря-
сений”, “Дай возьму всю боль твою и горечь”, 
“Дай тебе не ведать, как грущу” [4, с. 322], напо-
минающих евангельское “Да святится имя твоё”. 
Эмоциональная насыщенность и недоговорён-
ность актуализируется восклицательной интона-
цией (“Аве, Оза!”) и многоточием (“Аве, Оза…”) 
[4, с. 321-322]. 

Таким образом, первой и основной семой ан-
тропоэтонима Оза становится сема “божествен-
ности”, “святости”, “сакральности” героини, 
происхождение которой восходит к библейскому 
предтексту поэмы А. Вознесенского. Контек-Вознесенского. Контек-онтек-
стуальное наполнение имени смыслами – сле-
зы и ревность лирического героя – происходит 
вследствие аллитеративной переклички имени 
Оза с апеллятивным сочетанием “слизывая 
слёзы” (повтор парных з/с в первой строфе), 
фрагментом “Страшно – как сейчас тебе од-
ной?/ Но страшнее – если кто-то возле” (ал-
литерация з/с и ассонанс а, о) [4, с. 321]. Здесь 
же, несмотря на сему “святости”, присутству-
ющую в имени, говорится, что красота дана 
Озе чертом: “Чёрт тебя сподобил красотой! /
Аве, Оза!” [4, с. 321]. 

Итак, во вступлении к поэме проявляется 
содержательная двойственность имени Оза, 
актуализированная в “божественной” и “демо-
нической” семах. В пятой строфе к поэтониму 
добавляется контекстуально обусловленная 
сема “света”: “У магнита я – печальный по-
люс, / ты же – светлый. Пусть тебе светло” 
[4, с. 322].

В первой главе поэмы возникает номинация 
“женщина”, которая в финале косвенно ото-
ждествляется с Озой. Апеллятив “женщина”, 
использованный в сравнительной конструк-
ции, употребляется затем в четвертой главе 
при описании Ренессанса: “Потом Ренессанс 
бабье лето человечества. Это как женщина, 
красивая, все познавшая, пирует среди зрелых 
плодов и тел” [4, с. 331]. В этой части поэмы ав- 331]. В этой части поэмы ав-331]. В этой части поэмы ав-
тор начинает языковую игру с именем героини, 
используя прием анаграмматического повтора 
Зоя – Оза: «“Зоя, – кричу я, – Зоя!”» [4, с. 323]. 
Появление этого имени позволяет выявить 
его протоним – жену А. Вознесенского звали 
Зоя Борисовна Богуславская. Контекстуаль-
ные замены поэтонима Оза (“женщина”, Зоя) 
подчеркивают нереальность, призрачность, 
туманность героини, акцентируемые также в 
предшествующем описании: “… вся изменяясь 
смутно, / с нами она – и нет ее, /прислуши-
вается к чему-то, / тает, ну как дыхание… 
/ … она не слышит. Она ничего не понима-

ет” [4, с. 322-323]. Содержательная структура 
поэтонима дополняется семой “нереальность, 
призрачность”, к которой в финальной строке 
подключается семантика “предположительно-
сти имени”: «Может, ее называют Оза?» [4, 
с. 323]. В отмеченном фрагменте эта “предпо- 323]. В отмеченном фрагменте эта “предпо-323]. В отмеченном фрагменте эта “предпо-
ложительность”, некая вариативность имени 
подчеркнута не только вопросительной кон-
струкцией, но и выделением жирным шриф-
том, что следует расценивать как новаторский 
или, как минимум, нетрадиционный для худо-
жественной литературы прием. 

Во второй главе имя Оза встречается все-
го один раз, причем в повторяющейся вопро-
сительной конструкции: “МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫ-
ВАЮТ ОЗА?” [4, с. 327]2. Изменяется лишь 
графическое написание фразы, выделенной 
заглавными буквами и семантически связан-
ной с разорванным предложением “НИКТО 
НИЧЕГО НЕ ЗАМЕЧАЛ” [4, с. 326-327]. По- 326-327]. По-326-327]. По-
казательно, что имя героини вплоть до финала 
второй части как бы отторгается от контекста, 
в котором возникают фантастические картины 
“наоборотного мира” и фигурируют упомина-
ния о “нашествии Батыя”, “колокольне Ивана 
Великого”, “районе Австралийской низмен-
ности” [4, с. 324-325] и т.д. Однако в финале, 
предваряющем появление Озы, дается под-
сказка читателю, который может восстановить 
“реальное” имя Зоя – “перевертыш” Озы: “Ис-
синя-черные брови были нарисованы не над, а 
под глазами, как тени от карниза” [4, с. 327].

В третьей главе содержательный акцент 
вновь сделан на призрачность Озы. Героиня 
снится лирическому герою, который не может 
однозначно определить, наяву он видит Озу 
или во сне: “Ты мне снишься под утро, / как 
ты, милая, снишься!.. /<…> Наяву ли сейчас 
ты? /И когда же ты снишься?” [4, с. 327]. Вме-
сто поэтонима Оза – Зоя здесь употребляется 
безонимная номинация “милая”, хотя имя ока-
зывается сокрытым в описании героини: “хо-
роша до озноба” [4, с. 327]. Здесь же “подклю- 327]. Здесь же “подклю-327]. Здесь же “подклю-
чаются” сема “крылатости” Озы, которая изо-
бражается птицей, вольно и высоко летящей в 
поднебесье: “Ты летишь Подмосковьем<…>// 
В том рассвете болотном, // где полет безуте-
шен, // но пахнуло полетом,// и – уже не удер-
жишь” [4, с. 327-328], и сема “беззащитности” 
героини (“<…> вся твоя маскировка – // 30 ме-

2 Прием амплификации – нагнетания повторов, 
дополненный аллитеративно-ассонансными 
эффектами, вообще характерен для творче-
ства А. Вознесенского: “Я – Гойя! // Глазницы 
воронок мне выклевал ворог, слетая на поле 
нагое, // Я – Горе. // Я – голос // войны, городов 
головни на снегу сорок первого года. // Я – го-
лод… Я – Гойя” [4, с. 15].
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тров озона!//<…> 30 метров озона – // вся броня 
и защита!” [4, с. 327]), восходящая к сквозному в 
творчестве А. Вознесенского мотиву уязвимости, 
незащищенности природы [6]. 

Антропоэтоним отсутствует и в следующих 
двух главах, последняя из которых представлена 
одним предложением: “А не махнуть ли на море?” 
[4, с. 332]. В главе четвертой апеллятивное слово- 332]. В главе четвертой апеллятивное слово-332]. В главе четвертой апеллятивное слово-
сочетание “милый друг” можно истолковать как 
обращение и к Озе, и к читателю, и к “разочаро-
ванному” поэту-современнику: “А может, милый 
друг, мы впрямь сентиментальны?” [4, с. 329].

В шестой главе поэтоним Оза наполняется но-
выми смыслами. Литературным предтекстом гла-
вы является стихотворение Э. По «Ворон». Ин-
тертекстуальная связь «Озы» с «Вороном» актуа-
лизирована введением в сюжетное действие поэ-
мы черного ворона, повторяющего, как и у Э. По, 
одну и ту же фразу: эдгаровское “Никогда” паро-
дийно преобразуется у А. Вознесенского в сти-
листически сниженное “А на фига?!” [4, с. 32]. В 
этой же главе поэтоним Оза появляется  в речи 
черного ворона в онимно-апеллятивном ряду: 
“Оза, Роза ли, стервоза – / как скучны метамор-
фозы, / в ящик рано или поздно…” [4, с. 333]. 
Игра с именем – добавление заглавной буквы – 
порождает новое имя Роза, дополненное части-
цей ли. Благодаря “метаморфозам” появляется и 
апеллятивная, рифмующаяся с именем номина-
ция “стервоза”, которая привносит в поэтоним 
пейоративные оттенки смысла, хотя именующим 
здесь оказывается “наоборотный” персонаж, а не 
лирический герой поэмы. Семантика “неопреде-
ленности”, “предположительности”, акцентиро-
ванный частицей ли, усиливается в седьмой главе 
“незначимостью” имени: “И не важно, как тебя 
зовут” [4, с. 334]. Здесь для обозначения героини 
использованы только местоименные заместите-
ли имени: “ты”, “твои”: “А тебе семнадцать. Ты 
запыхалась после гимнастики”; “Мне кажется, 
что ты все время идешь навстречу!”; “Твои туф-
ли остроносые – такие уже не носят” [4,  с. 334-
335] и др. Симптоматично, что описательная 
конструкция “Твои зубы розовы от помады” 
[4, с. 334] аллитеративно связывается с именами 
Оза и Роза. Повторяющийся контекст (фраза вы-
делена жирным шрифтом) “Может, ее называют 
Оза?” [4, с. 335] репродуцирует сему “предполо- 335] репродуцирует сему “предполо-335] репродуцирует сему “предполо-
жительности” имени. 

В главе восьмой дважды встречается апелля-
тивная номинация “купальщица”, использован-
ная в функциях сравнения и обращения: “Выйду 
ли к пляжу – туфелек пара, / будто купальщица 
в море пропала. / Где ты, купальщица? Вымыты 
пляжи. / Как тебе плавается? С кем тебе пляшет-
ся?...” [4, с. 336]. При описании туфелек героини 
(“нежные туфельки в форме скорлупки!”) воз-
никает ассоциативная связь со сказочной Золуш-
кой, имя которой “вбирает в себя” именование 

возлюбленной лирического героя поэмы А. Воз-
несенского. Оза – олицетворение романтическо-
го “мира чувств” – противопоставляется “миру 
металла”, “черной планете”: “… В мире металла, 
на черной планете, / сентиментальные туфельки 
эти, / как перед танком присели голубки – / неж-
ные туфельки в форме скорлупки!” [4, с. 336]. 

Следующая глава начинается с обращения к 
героине: “Друг белокурый, что я натворил! / Тебя 
не опечалят строки эти? / Предполагая пода-
рить бессмертье, / выходит, я погибель подарил” 
[4, с. 337]. Повторяющаяся сема душевного, ду- 337]. Повторяющаяся сема душевного, ду-337]. Повторяющаяся сема душевного, ду-
ховного “света” Озы дополняется упоминанием 
о “светлой” внешности героини – “друг белоку-
рый”. Тема “бессмертья”, которое лирический 
герой поэмы хочет “подарить” любимой, предва-
ряет появление антропоэтонима Оза в одном пе-
речислительном ряду с Анной и Беатриче: “Бес-
смертье – как зверинец меж людей. / В нем тонут 
Анна, Оза, Беатриче…” [4, с. 337] и подключает 
эту семантику к имени героини, подобному име-
нам возлюбленных Данте, Л. Толстого и т.д. В со-
держательную структуру поэтонима Оза входит 
также сема “любовь – боль”: “Какая грусть – не 
видеться с тобой, / какая грусть – увидеться в 
толкучке, / где каждый хлюст, вонзив клешни, 
толкуя, / касается тебя, – какая боль!” [4, с. 337], 
получившая развитие в последней строфе, где 
лирический герой предлагает Озе проститься: 
“Простимся, Оза, сквозь решетку строк… / Но 
кровь к вискам бросается, задохшись, / когда жи-
вой, как бабочка в ладошке, / из телефона бьется 
голосок…” [4, с. 338], понимая, что прощание с 
“вечной”, “бессмертной” возлюбленной невоз-
можно. Поэтому неслучайно раздел «От автора 
и кое-что другое» заканчивается местоимением 
“ТЫ”, выделенным заглавными буквами, а деся-
тая глава, которая является продолжением днев-
ника, забытого кем-то в тумбочке гостиницы, им 
начинается: «Ты сегодня, 16-го, справляешь день 
рождения в ресторане “Берлин”» [4, с. 338]. Здесь 
сюжетное действие поэмы переносится в “зазер-
калье”: вымышленный мир, где все как бы “вы-
вернуто наизнанку”, в том числе и “реальное” 
имя Зоя, превратившееся в Озу: “Зеркало там на 
потолке. Из зеркала вниз головой, как сосульки, 
свисали гости. В центре потолка нежный, как 
вымя, висел розовый торт с воткнутыми свечами. 
Вокруг него, как лампочки, ввернутые в элегант-
ные черные розетки костюмов, сияли лысины и 
прически. Лиц не было видно<…>” [4, с. 340]. 
Мир “обездушенных роботов”, символом которо-
го является экспериментщик Ъ, угрожает герои-
не. В этом мире утеряны все подлинные чувства, 
отвергнуты глубина и сложность человеческой 
мысли, осмеяны духовность и чистота, которые 
так значимы для лирического героя. Гости назы-
вают Озу “хозяйкой”: “Скажите, а почему слева 
от хозяйки пустое место?” [4, с. 341], чувствуя, 
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что рядом с именинницей должен сидеть кто-то 
важный: «Министра, может ждут?» [4, с. 341]. 
Отметим, что в финале поэмы появляется герой, 
которого автор называет “хозяином” дневника: 
“И может быть, нескладный и щемящий, / при-
дет хозяин на твой зов щенячий” [4, с. 350]. Об- 350]. Об-350]. Об-
разы лирического героя и “хозяина” дневника 
в этом контексте сливаются в один. Именно 
он, невидимый, занимает место слева от Озы. 
Сама Оза, хотя и находится рядом с героем, 
чужая для него: “Ты сидишь рядом, но ты вос-
торженно чужая, как подарок в целлофане” 
[4, с. 341]. Семантика “отчужденности” возлю- 341]. Семантика “отчужденности” возлю-341]. Семантика “отчужденности” возлю-
бленной продолжает развиваться в следующей 
главе: “Километры не разделяют, / а сближают, 
как провода, / непростительнее, когда / милли-
метры нас раздирают!” [4, с. 346].

В контексте “день рождения Озы” представ-
лено наибольшее количество игровых ситуа-
ций с именем героини. Так, один из представи-
телей “потолочно-зеркальной реальности”, го-
лос которого “странен, как бы антимирен ему”, 
модный поэт читает свое стихотворение, на-
званное «Молитвой». Происходит сближение 
или даже отождествление “модного поэта” с 
самим А. Вознесенским, у которого есть сти-
хотворение «Молитва», написанное в 1970г. 
Кроме того, стихотворение-тост модного поэта 
перекликается со вступлением к поэме «Оза»: 
герой обращается к Матери Владимирской и 
просит ее “грохнуться в ноги” своей любимой, 
стать “посредницей” между ними [4, с. 341-342] 
и актуализирует семантику “святости”, напол-
няет имя Оза величием, божественной “неумо-
лимостью”. Таким образом, возникает сюжет-
ное триединство: автор поэмы – лирический 
герой – модный поэт. Выступление “следую-
щего поэта” – продолжение языковой оним-
ной игры: “Только несколько слов можно было 
разобрать из его бормотанья”:

– Заонежье. Тает теплоход.
Дай мне погрузиться в твое озеро.
До сих пор вся жизнь моя – 

 Предозье.
Не дай бог – в Заозье занесет… [4, с. 342].

Появление реального географического на-
звания Заонежье, первые звуки которого вос-
производят звуковую структуру антропоэто-
нима Оза, предвосхищает вымышленные то-
понимы Предозье и Заозье – построенные по 
идентичной Заонежью словообразовательной 
модели отантропоэтонимные образования. 
Аллитеративно-ассонансные эффекты поэто-
нимов Оза, Предозье, Заозье поддерживаются 
контекстом стихотворения, в котором созвуч-
ными именам оказываются апеллятивы “по-
грузиться”, “озеро”, “занесет” и др. Показа-
тельно, что выдуманные топопоэтонимы паро-
нимически связаны с традиционными русски-

ми географическими названиями, восходящи-
ми к апеллятиву озеро: Предозерье, Заозерье, 
существующими на уровне ассоциаций3.

Далее “Слово берет тамада Ъ”: “За ее новое 
рождение, и я, как крестный… Да, а как зовут но-
ворожденную?”. Никто не знает имени героини: 
“(Никто не знает)” [4, с. 343]. Умолчание имени 
“новорожденной” воспроизводит содержатель-
ную структуру вымышленности, нереальности 
Озы.

Лирический герой не может понять, где он на-
ходится: “Но что это? Где я? Что это за потолоч-
но-зеркальная реальность?? Что за наоборотная 
страна? Ты-то как попала сюда?” [4, с. 343]. В 
указанном контексте противопоставляются два 
мира: мир возлюбленной – Озы и “потолочно-
зеркальный” мир гостей (поэтов, классиков), ко-
торые названы “роботами”: “Надо что-то делать, 
разморозить тебя, разбить это зеркало, вернуть 
тебя в твой мир, твою страну, страну естествен-
ности, чувства – где ольха, теплоходы, где доброе 
зеркало Онежского озера” [4, с. 343]. Герой не 
упоминает имя Оза, однако оно задано самим 
контекстом, в котором поэтоним “проглядывает” 
в апеллятивных и онимных лексемах “разморо-
зить”, “разбить”, “зеркало”, “Онежское озе-
ро”. Последующий контекст: “Рядом со мной, за 
стулом, стоит пара туфелек. Они, видимо, жмут 
кому-то. Левая припала к правой. (Как все напо-
минает что-то!)” отсылает к восьмой главе, где 
упоминались “нежные туфельки в форме скор-
лупки”. Повторяется и фраза “Как ты, милая, 
снишься!”, использованная в третьей главе, ко-
торая является частью потока сознания лириче-
ского героя. В финале неопределенность имени 
достигает кульминации: «“Так как же зовут ново-
рожденную? – надрывается тамада» [4, с. 345] и 
“снимается” лирическим героем: “Зоя! – ору я. – 
Зоя!”. Однако игровой ряд именований героини: 
“Ты – хозяйка – Заонежье – Предозье – Заозье – 
новорожденная – умолчание имени – милая – Зоя” 
оканчивается все же поэтонимом Оза: “А может, 
ее называют Оза?” [4, с. 345].

Одиннадцатая глава возвращает читателя в 
“реальность”. Поэтому в функции обращения 
здесь употребляется имя Зоя: “Знаешь, Зоя, те-
перь – без трепа. / Разбегаются наши тропы”; 
“Помнишь, Зоя, – в снега застеленную, / пом-

3 В монографии В. М. Калинкина «Поэтика они-
ма» проанализирована такая форма игры сло-
вообразовательными средствами в поэзии А. 
Вознесенского, как использование “неантро-
понимной” лексики для образования окказио-
нальных антропоэтонимов: Марлен Монтиро-
вич, Марлен Мотивыч, Мерлин Мартинивич, 
Политехничевич, Нечечевичевич и под., паро-
нимически сближенных с онимными и апел-
лятивными лексемами [5, с. 337-338].



Λογος όνομαστική              
 

                              

96

нишь Дубну, и ты играешь”; “Зоя, помнишь, 
пора иная?” [4, с. 345-346]. Смысловое тожде- 345-346]. Смысловое тожде-345-346]. Смысловое тожде-
ство имен Оза – Зоя поддерживается контекстом: 
“Сквозь соломинку белокурую / ты дыхание мне 
дарила” [4, с. 346], ретроспективно перекликаю- 346], ретроспективно перекликаю-346], ретроспективно перекликаю-
щимся с обращением к Озе – “друг белокурый”.

В двенадцатой главе происходит отождест-
вление автора с лирическим героем поэмы. Не-
традиционным (хотя и не новаторским) для по-
этики онима является прием самоименования: 
“Я – Андрей, а не имярек./ В третьем томике 
Вознесенского / что за зверь такой Циклотрон?” 
[4, с. 348]. Здесь действие переносится в “гря- 348]. Здесь действие переносится в “гря-348]. Здесь действие переносится в “гря-
дущее”, в котором комментируют и критикуют 
поэму «Оза», здесь же акцентирована основная 
мысль произведения: “Смертны техники и дер-
жавы, / проходящие мимо нас. / Лишь одно на 
земле постоянно, / словно свет звезды, что ушла, 
– / продолжающееся сияние, / называли его душа” 
[4, с. 348]. Воплощением идеи поэмы становит- 348]. Воплощением идеи поэмы становит-348]. Воплощением идеи поэмы становит-
ся имя Оза – символ незащищенной, но нуждаю-
щейся в защите бессмертной любви, вечной жен-
ственности, духовного совершенства. “Реальная” 
Зоя как отражение вымышленной Озы представ-
ляет собой телесное и временное “проявление” 
Озы. Поэтому в финале произведения автор про-
щается с Зоей и приветствует Озу: “Прощай, Зоя. 
Здравствуй, Оза!” [4, с.  49]. Символика произве-  49]. Символика произве- 49]. Символика произве-
дения заключается в поэтониме Оза, поскольку, 
подобно упоминаемым в тексте вечным образам 
Анны и Беатриче, лирическая героиня обретает 
бессмертие в своем имени.

Не вполне традиционным является прием “от-
крытия” имени, который использован в тринадца-
той главе: “Я ничего в тебе не изменил, – / лишь 
только имя Зоей заменил” [4, с. 350]. Авторское 
указание на контекстную идентификацию геро-
инь и их имен оказывается излишним, посколь-
ку тождество Зоя=Оза неоднократно возникало 
в предшествующих фрагментах произведения и 
давно установлено читателем. 

Подключение к поэме библейского предтекста, 
сакрализирующего имя Оза, позволяет высказать 
предположение о непрозрачной связи имени геро-
ини с ветхозаветным Озой – сыном левита Ами-
надава, у которого был поставлен Ковчег Завета. 
Оза сопровождал ковчег при перенесении его при 
Давиде из Кириаф-Иарима в Иерусалим, но за 
прикосновение к нему, хотя и невольное, сделан-
ное из благовидных побуждений, был поражен 
смертью. Место, где это случилось, названо “по-
ражение Озы” [2, 2 Цар. 6-8]. Библейский персо- Цар. 6-8]. Библейский персо-Цар. 6-8]. Библейский персо-
наж был наказан Богом за неверие: взявшись за 
ковчег, наклоненный волами, он осквернил свя-
тыню и усомнился в Божьей силе. Эта библей-
ская притча перекликается с основным смыслом 
поэмы, где А. Вознесенский осуждает ядерные 
эксперименты, оскверняющие святыню природы: 
“Экспериментщик, чертова перечница, // изобрел 
агрегат ядерный. // Не выдерживаю соперниче- // Не выдерживаю соперниче-// Не выдерживаю соперниче-
ства. // Будьте прокляты, циклотроны!” [4, с. 347]. 
Переинтерпретацией библейского мотива “пора-
жение Озы” можно считать бессмертие лириче-
ской героини, поскольку смертной оказывается 
Зоя – земное, сниженное “отражение” Озы.

Итак, к традиционным ономастическим при-
емам, использованным при формировании се-
мантики и поэтики имени Оза, относятся: прием 
анаграмматического повтора (Зоя – Оза), наличие 
у имени историко-культурных предтекстов, ал-
литеративно-ассонансная связь онима с апелля-
тивной лексикой, прием амплификации – нагне-
тание повторяющихся контекстов, включающих 
имя лирической героини (“Может, ее называют 
Оза?”). Новаторскими или нетипичными при-
емами является повтор некоторых сем имени 
(например, “предположительность” имени Оза), 
дополненных и обогащенных новыми смыслами, 
прием излишнего “открытия” имени, прием от-
антропоэтонимного словообразования (Предо-
зье, Заозье), прием семантической значимости 
звукобуквенного ряда поэтонима.
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Максимова В. В.

ПОЕТИКА ІМЕНІ ЛІРИЧНОЇ ГЕРОЇНІ ПОЕМИ А. ВОЗНЕСЕНСЬКОГО «ОЗА»

Доведено звукозмістову залежність імені Оза від контекстного оточення, що алітеративно-
асонансно пов’язане з поетонімом. Виявлено формуючі змістову структуру імені семи. Встановлено 
перетворення власного імені Оза у символ, яке зумовлене сюжетним розвитком твору. Проаналізовано 
використані у поемі А. Вознесенського традиційні та новаторські засоби поетики оніма («Λογος 
όνομαστική»,  № 4, 2012,с. 91-97).

Ключові слова: алітерація, ампліфікація, анаграматичний повтор, антропоетонім, апелятив, 
асонанс, контекст, предтекст, сема.

Maximova V. V. 

 NAME POETICS OF LYRIC CHARACTER IN THE POEM «OZA» BY 
A.VOZNESENSKY

It is argued that the name Oza has the sound-and-meaning dependence on the context environment 
connected with a poetonym. The semas that form pithy structure of the name are revealed. The transformation 
of the proper name Oza into a symbol is established, that it is depended on the plot development of the work. 
Traditional and innovatory ways of poetics of onym that are used by Voznesensky are analyzed in the article 
(«Λογος όνομαστική»,  № 4, 2012, с. 91-97).

Key words: alliteration, amplification, anagrammatic repeat, antropoetonym, appellative, assonance, 
context, pretext, sema. 
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ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, 
ДОСТИЖЕНИЯ

ОДЕСЬКА ОНОМАСТИЧНА ШКОЛА

Укладач. Публікація матеріалів, що висвіт-
люють діяльність Одеської ономастичної шко-
ли, засновником і керівником якої більше сорока 
років був видатний вчений доктор філологічних 
наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни Ю. О. Карпенко планувалася як продовжен-
ня розмови, розпочатої у попередньому випуску 
«Λογος όνομαστική» про одну з перших на тере-
нах України потужну Чернівецьку ономастичну 
школу, до діяльності якої, організації й розвитку 
досліджень, поширення напрямів вивчення оні-
мії мав відношення впродовж близько двадцяти 
років лідер і цієї групи вчених Юрій Олексан-
дрович Карпенко. Планувалася як знак поваги 
до ювіляра, бо на той час ономасти України, учні 
й шанувальники наукового і людського таланту 
Ю. О. Карпенка – яскравої особистості у всьому, 
чого він торкався, – готувалися до святкування 
80-річного ювілею вченого. На жаль, нещадна 
хвороба забрала життя Юрія Олександровича 
невдовзі після ювілею. Це була важка втрата для 
всієї української ономастики. Багато планів, ідей 
і задумів Юрія Олександровича залишилися не-
завершеними. Певних, а інколи і кардинальних 
змін зазнала й наша праця, у тому числі й на ниві 
видання журналу «Λογος όνομαστική», в якому 
Юрій Олександрович працював як активний член 
редакційної колегії й постійний автор.

Вже попередній випуск журналу вийшов піс-
ля кончини Ю. О. Карпенка, і редколегія багато 
зробила для того, щоб створити постійну рубри-
ку журналу «Школы, направления, достижения» 
і, попри всі негаразди, опублікувати матеріал про 
працю чернівецьких ономастів в цілому і про той 
час, коли керував їх діяльністю Ю. О. Карпенко.

Публікуючи цей матеріал, ми, як і в попере-
дньому, знову звертаємося до живого слова кла-
сика ономастичних досліджень, до оцінок і спо-
гадів його учнів і колег. 

Отже, Одеська ономастична школа.
Жодна лінгвістична школа (відповідно – й 

жодна ономастична) не виникала на пустому 
місці й не існувала у вакуумі. Це добре розумів 
Юрій Олександрович Карпенко і саме такий 
підхід до осмислення причин і поводів для за-
родженення й подальшого розвитку осередків 
науковців, яких об’єднують загальні інтереси, 
продемонстрований ним в останніх матеріалах, 
підготованих для журналу «Λογος όνομαστική». 
Але це не єдине, що привертає увагу в його стат-
тях. Зовсім не випадково, а дійсно заслужено був 
він членом-кореспондентом Академії наук Укра-
їни, бо мислив завжди по-державному широко і 
по-науковому мудро, бачив не лише власне, а й 
добре орієнтувався в оточуючому науковому кон-
тексті (або, як новомодно кажуть зараз, дискур-
сі), завжди був відкритий до сприйняття, осмис-
лення й адаптації до потреб ономастики нових 

Ю. О. Карпенко, Л. Ф. Фоміна, М. І. Зубов, 
В. М. Калінкін
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методів дослідження. Все це читачі журналу 
знайдуть у роздумах Ю. О. Карпенка про появу 
та розгортання ономастичних розвідок в Одесі, 
про виникнення Одеської ономастичної школи, у 
міркуваннях вченого про шлях у майбутнє науки 
про власні імена. Одеський “колаж” складений 
зі статей Ю. О. Карпенка «Становлення і розви-
ток одеської ономастичної школи», Л.Ф. Фомі-
ної та, М. І. Зубова «Одеська ономастична шко-
ла» та окремих цитацій невеличкої серії статей 
В. М. Калінкіна «С точки зрения Ю. А. Карпен-
ко». Щоб зробити міцнішим зв’язок між двома 
розмовами про діяльність Ю. О. Карпенка, част-
ково збережена структура розмови про Черні-
вецьку ономастичну школу.

ДЖЕРЕЛА І ЗАСАДИ
Укладач. Жити на теренах Одеської облас-

ті і, ширше, Північного Причорномор’я (або 
Надчорномор’я), і не звертати увагу на його роз-
маїту й оригінальну онімію, мабуть, неможливо. 
Саме тому за багато років до створення універ-
ситету в м. Одеса, яке було засноване на історич-
них територіях, де завжди точилася боротьба за 
володіння місцем, що відповідало усім вимогам 
до морських портів і займало ключову позицію 
на перетині земних і морських торгових шляхів, 
уже існували умови для розвитку зацікавлення 
онімією. І хоч здебільшого степовий характер 
«Дикого поля», а пізніше – Новоросії, не був най-
кращою “колискою” для формування розвинутої 
ландшафтної оронімійної системи, багата онімія 
все ж таки існувала й розвивалася. Значну істо-
ричну й лінгвістичну цінність мала гідронімія 
краю, розмаїтий етнічний склад невеличких по-
селень сприяв “строкатості” їх назв, “підштовху-
вав” до взаємодії антропонімійних підсистем і т.і. 
Розвиток освіти й науки краю також мав неабия-
ке значення для появи ономастичних зацікавлень. 
Адже ще в 1818 році тут почав працювати другий 
у Росії Новоросійський (Рішельєвський) ліцей, 
який згодом був перетворений на Одеський (Ім-
ператорський Новоросійський) університет.

Ю.О. Карпенко. Слід сказати, що ономасти-
ка почала розроблятися в Одесі ще в середині 
XIX ст., відколи тут з’явилися наукові заклади. 
Вже в першому з них, Одеському товаристві іс-
торії та старожитностей (1839 –1922), у першому 
ж томі його Записок, що вийшли в 1844 р., були 
опубліковані статті М. Надєждіна «Геродотова 
Скифия, объясненная через сличение с местнос-
тями» та «О местоположении древнего города 
Пересечина, принадлежавшего народу угличам», 
Н. Мурзакевича «Поездка на остров Левки или 
Федониси в 1841 г.», а також “одеського Геродо-
та” А. Скальковського «Сравнительннй взгляд 
на Очаковскую область в 1790 – 1840 годах». В 
кожній з них більш чи менш докладно, але зачі-
паються й проблеми ономастики, передусім то-

поніміки. В другому томі ономастично забарвле-
них робіт було не менше, в тім числі важлива для 
кожного дослідника онімії Одещини, Криму та 
прилеглих територій стаття архімандрита Гаври-
їла «Хронолого-историческое описание церквей 
епархии Херсонской и Таврической» [18, 19]

А в Імператорському Новоросійському уні-
верситеті, заснованому в 1865 р. зачинателем 
ономастичних досліджень слід визнати декана 
історико-філологічного факультету професора 
Віктора Івановича Григоровича, що опублікував 
кілька краєзнавчих робіт, виявив великий інтерес 
до онімів, а в 1876 р. в 20-му томі «Записок Но-
воросійського університету» опублікував «Отчет 
о поездке в С.-Петербург», де описав аналітич-
ну частину віднайденого ним атласу Очаківської 
землі де Волана, опублікувавши одну карту та 
прекрасне джерело – «Ведомость о состоящих в 
уезде Тираспольском казенных и владельческих 
дачах” 1795 р. [12]. У ряді своїх праць В. І. Гри-
горович спеціально говорить про вагомість влас-
них назв. Його співучасником у початку оно-
мастичних студій став історик Пилип Карлович 
Брун, теж професор, який уже в першому томі 
університетських «Записок» (1867 р.) опубліку-
вав статтю про мандрівку Івана Шильтбергера з 
1394 по 1427 рр., у якій онімічно прокоментував 
ужиті там назви (написав, наприклад, розлогий 
аналіз усіх назв Білгорода-Дністровського в різ-
них мовах) [14]. П. К. Брун звертався до онімії 
багаторазово.

Укладач. Воєнне й революційне лихоліття на 
певний час перервало ономастичні розвідки в 
Одеському університеті. Але вже у середині 20-х 
років ХХ ст. вони відновилися.

Ю. О. Карпенко. Якийсь ономастичний зсув, 
пов’язаний передусім з діяльністю доцента Федо-
ра Євстафійовича Петруня, відбувся також серед 
географів Одеси. Завідувач кафедри фізгеографії 
ОДУ Ф. Петрунь займався з кафедрою фізико-
географічним районуванням Причорномор’я і не 
міг, відповідно до цієї теми, не звернути уваги на 
географічні назви. Тим паче, що він зацікавив-
ся численними картами Причорномор’я ХVІІІ 
– XIX ст., які просто інтригують своєю топоні-
мією. Це відбилося, в його науковій продукції: 
«Качибей на старинных картах» (Записки Одес-
ского общества естествоиспытателей. – Одесса, 
1928. – Т. 44), «Старовинні шляхи Одещини» 
(Вісник Одеської комісії краєзнавства, при УАН. 
Секція соціально-історична. – Одеса, 1929. – 
Ч. 4 – 5), «Первые русские карты окрестностей 
Одессы и их физико-географическое содержа-
ние». – Труды ОГУ, 1955. – Т. 145, Серия геоло-
гических и географических наук. Вып. 3) [21]. 
М. В. Павлюк слушно зауважив, що наукова, зо-
крема рукописна спадщина Ф. Є. Петруня «пови-
нна обов’язково враховуватися при розробці оно-
мастики Пн. Надчорномор’я» [18].
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ПОЧАТОК
Укладач. Підключення до розмови про Одесь-

ку ономастичну школу голосу двох учнів Юрія 
Олександровича посприяє появі інших вимірів 
проблеми, об’ємному баченню тих аспектів, про 
які Юрій Олександрович з різних причин не пи-
сав. Наприклад, на запитання укладача щодо 
відсутності у матеріалі будь яких згадувань про 
М. В. Карпенко Юрій Олександрович спочатку 
сказав, що ані про дружину, ані про доньку він 
писати з певних причин не може. Але згодом на-
віть прислав до редакції лист, у якому не тільки 
погодився надати відповідну інформацію, а й 
визнав, що без цих постатей картина розвитку 
Одеської ономастичної школи була б не лише не-
повною, а й хибною. 

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Научная шко-
ла – это содружество ученых, сформировав-
шихся под эгидой личности – ученого-лиде-
ра и разрабатывающих под его руководством 
выдвинутую им теорию, концепцию или научное 
направление. Таким лидером и создателем Одес-
ской ономастической школы, одной из сильней-
ших в Украине, был профессор Юрий Алексан-
дрович Карпенко.

Начало этому научному содружеству было 
положено в 1968 году, когда Юрий Алексан-
дрович, тогда самый молодой в Украине доктор 
филологических наук, получил предложение от 
руководства Одесского государственного уни-
верситета им. И. И. Мечникова и филологичес-
кого факультета переехать с семьей в наш город и 
возглавить новую кафедру общего и славянского 
языкознания.

Ю. О. Карпенко. На запрошення керівництва 
Одеського університету я переїхав з родиною 
до Одеси, щоб завідувати кафедрою загального 
та слов’янського мовознавства, в 1968 р., можна 
сказати, вже сформованим ономастом, бо напи-
сав і захистив докторську дисертацію «Топонімія 
Буковини» та опублікував з ономастики (усі з то-
поніміки) 41 статтю і чотири невеличкі книжки, 
на які активно й позитивно відгукнулося чимало 
рецензентів, у тім числі визначний чеський оно-
маст В. Шмілауер.

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Имея к этому вре-
мени большой опыт по сбору и анализу региональ-
ного топонимического материала, опубликовав 
три1 книги по топонимии горных, центральных 
и восточных районов Черновицкой области и 
успешно защитив докторскую диссертацию «То-
понимия Буковины» (1967), Юрий Александро-
вич со свойственным ему энтузиазмом присту-
пил к исследованию полиэтничного, исторически 
многослойного и поэтому пестрого и сложного в 

1 Зверннемо увагу на те, що Ю. О. Карпенко пише 
про “чотири невеличкі книжки”(Укл.).

ономастическом отношении региона – Одесской 
области. Вокруг этого, как сейчас принято гово-
рить, научного проекта объединились все члены 
вновь созданной кафедры. 

Ю. О. Карпенко. Зрозуміло, що я намагався 
зацікавити ономастикою членів своєї кафедри та 
всіх філологів узагалі. Раніше на філфаці ОДУ 
певні ономастичні інтереси виявляли лише до-
центи Ю. Ф. Касім [15] та М. В. Павлюк [19]. 
А вже через рік після мого приїзду в Одесу тут 
у жовтні 1969 р. відбулася ІV Республіканська 
ономаcтична конференція, підготовку якої очо-
лив Кирило Кузьмич Цілуйко (1908-1981), тоді 
заступник директора Інституту мовознавства 
ім. О. О. Потебні АН УРСР і завідувач відділу іс-
торії мови, голова Української ономастичної ко-
місії. Завдяки енергії К. К. Цілуйка ономастична 
робота в повоєнний час досить широко розгорну-
лася в багатьох українських ВНЗ, а передусім – в 
академічному Інституті мовознавства. Від Одеси 
(власне, від ОДУ) до ІV ономаcтичної конферен-
ції опубліковано в збірці тез 23 матеріали, а від 
Києва – 10 (і від Чернівців – теж 10). 

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. В круг ономас-
тов-первопроходцев топонимического освоения 
Одесщины вошли доценты К. Е. Гагкаев (в даль-
нейшем доктор филологических наук, профес-
сор), Н. Г. Рядченко, А. Т. Бевзенко, преподавате-
ли Г. Ю. Касим (в дальнейшем кандидат филоло-
гических наук, доцент), Л. П. Зеленко, Э. Э. Мин-
кевич, аспиранты, соискатели и студенты, многие 
из которых впоследствии защитили кандидатские 
диссертации под руководством Ю. А. Карпен-
ко. Результатом этой деятельности был выход 
в свет в Одессе коллективных работ «Топоні-
мія південно-східної Одещини» (1975), «То-
понімія південно-західної Одещини» (1978) 
и «Гідроніми Нижнього Подністров’я» (1981) 
(ответственный редактор всех трёх изданий – 
Ю. А. Карпенко). Опровергая устойчивые 
представления о позднем славянском освое-
нии этой территории, коллектив авторов убе-
дительно продемонстрировал влияние древ-
них славянских этноязыковых процессов на 
формирование топонимического ландшафта в 
этом регионе.

Музой Викторовной Карпенко, супругой 
Ю. А. Карпенко, был задуман «Антропоними-
ческий словарь русских сел Одесщины», о струк-
туре и принципах которого она докладывала на 
Международной славистической ономастичес-
кой конференции «Перспективы развития сла-
вянской ономастики», проводившейся в Москве 
26-28 октября 1976 года, [9, с. 194-202], в кото-
рой приняли участие также Ю. А. Карпенко, 
Н. Г. Рядченко и Л. Ф. Фомина. По проблемам 
разноязычного антропонимикона Одессы и Одес-
ской области были успешно защищены канди-
датские диссертации: Колесник В. А. Болгарская 
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антропонимия юга Украины (1984), Зайчико-
ва Л. П. Русский именник г. Одессы. Проблемы 
развития и взаимодействия (1986), Касим Е. Ю. 
Именник украинского населения Одесщины со 
второй половины 19 по 80-е годы 20 в. (1986), 
Жмурко Д. А. Развитие русского именника 
Измаильщины. Сопоставительный анализ (1988), 
Брайченко С. Л. Антропонімічні уподобання 
мешканців Одеської області України: Лінгвістич-
ний аналіз (1999).

Ю. О. Карпенко. До речі, у матеріалах ІV кон-
ференції, що вийшли у 1976 р. (те й те опубліко-
вано в Києві зусиллями Інституту мовознавства 
АН УРСР), від Одеси вміщено 15 матеріалів, від 
Києва – 6 і від Чернівців – 5. Шоста Республікан-
ська ономастична конференція відбулася в грудні 
1990 р. теж в ОДУ. До неї вже зусиллями універ-
ситету були опубліковані в двох книжках тези, де 
представлено 52 матеріали з Одеси, 17 з Києва 
і 12 з Чернівців. Ці кількісні дані засвідчують 
як загальне зростання ономастичних студій в 
Україні, так і особливо їх зміцнення в Одесі. 
Але це тільки статистика, яка нічого не гово-
рить про якість.

Про якість можна судити за тими трьома кни-
жечками, що їх підготувала загітована мною час-
тина кафедри з моєю активною участю. Дві з них 
присвячено ойконімії: «Топонімія північно-схід-
ної Одещини». – Одеса, 1975, 88 с. й «Топонімія 
південно-східної Одещини». – Одеса, 1978, 83 с. 
Тут наводяться народні та джерельні форми назв, 
їх історія та етимологія для всіх наявних та зни-
клих поселень семи східних районів Одеської 
області. Підготовлено ще дві такі книжечки, при-
свячені західним районам області. Однак умови 
друкування істотно змінилися, тому ці книжеч-
ки лежать у рукописах у їх авторів – Г. Ю. Касім 
(«Топонімія південно-західних районів Одещи-
ни») та Ю. О. Карпенка («Топонімія північно-за-
хідних районів Одещини»). Може, колись удасть-
ся надрукувати... У цих невиданих роботах опи-
сано ойконімію шести районів Одеської області.

А третя видана книжечка, яка теж мислила-
ся, як початок серії, – «Гідронімія Нижнього 
Подністров’я» (К. – Одеса: Вища школа, 1981, 
112 с.). Вона вже й за форматом є монографією, 
бо має більше ста сторінок. У всіх трьох книжках 
Ю. Карпенко написав їх етимологічну частину і 
склав чимало статей повністю. Дуже активно пра-
цювала доц. Г. Ю. Касім, яка привезла з Москви з 
ЦДВІА СРСР багато копій карт ХVIII – XIX ст. 
і багато працювала над укладанням кожної з 
трьох названих книжок. У всіх трьох працях 
взяли також енергійну участь доценти А. Т. Бев-
зенко та Н. Г. Рядченко. У двох книжках співав-
торами є й викладачі Л. П. Зеленко та Е. Е. Мін-
кевич, в одній книжці – проф. К. Є. Гагкаєв та 
доц. Л. С. Терешко.

РОЗВИТОК
Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Достижения 

одесских ономастов сразу же получили заслу-
женное признание: «О широте научной темати-
ки одесских ономастов свидетельствовали уже 
защищенные диссертации: Стычишина Л. П. 
Проблемы пограничной топонимии (на материа-
ле междуречья Кодымы и Савранки и прилегаю-
щих районов) (1976); Скляренко А. М. Закономер-
ности словообразовательной организации ойко-
нимов (на материале украинских и немецких на-
званий населенных пунктов) (1974); Касим Г. Ю. 
Топонимические композиты Северного Причер-
номорья (1978); Горожанкина Л. В. Проблемы 
динамики топонимической системы (1979)», – 
писал еще в 1980 году А. С. Стрижак, Предсе-
датель Украинской ономастической комиссии, 
указывая и на другие, еще тогда не защищенные 
диссертации (К. Б. Зайцевой, Н. И. Зубова, 
Л. Ф. Фоминой) и на оригинальность их темати-
ки [22, c. 375-376].

Укладач. Багатогранна натура видатного укра-
їнського ономаста, різнобічність його інтересів, 
невтримність і енергія, з якими він приступив до 
формування ономастичної школи, сказалися на 
всій діяльності його колег, учнів і послідовників. 
Учні Юрія Олександровича визначають кілька 
етапів становлення школи і пов’язують їх з пере-
міною кафедр, якими завідував Ю. О. Карпенко 
на філологічному факультеті Одеського універси-
тету. Юрій Олександрович і не заперечував тако-
го розуміння його діяльності на ниві формування 
ономастичної школи і водночас не погоджувався 
з цим. В одній з не дуже частих бесід зі мною він 
казав, що це цілком природно, що, приходячи на 
посаду завідувача кафедри, керівник обов’язково 
приносить свої наукові ідеї і шукає серед праців-
ників вже існуючої кафедри прибічників своїх на-
укових поглядів. “Але я працював на факультеті, 
де мене добре знали, і завжди серед моїх учнів 
і прибічників були представники різних кафедр 
факультету”.

Ю. О. Карпенко. До 1971 р. я вивчав виключно 
топонімію, на якій будував і свої теоретичні ро-
боти. Почавши займатися топонімією ще в Чер-
нівцях (дві перші статті про назви буковинських 
річок видав у 1958 р.), я до 1967 р. опублікував 
усього 78 праць, серед яких лише 33 нетопоні-
мічні і взагалі неономастичні. В Одесі до 2009 р. 
вийшло 59 робіт з топоніміки і 71 загальнотео-
ретична робота, у яких теж переважає топонімія, 
але нерідко представлена і вся онімія. В 1973 р. 
з’явилася й топонімічна монографія «Топонімія 
Буковини» (К.: Наук. думка, 1973. – 238 с.), яка 
побудована на матеріалі докторської дисертації, 
але відрізняється від неї зокрема історико-етимо-
логічним словником всіх гідронімів Чернівець-
кої області. З топоніміки під моїм керівництвом 
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успішно захищено шість кандидатських дисер-
тацій О. М. Скляренком (1974), Л. П. Стичиши-
ною (1975), Л. М. Адамовою (1978), Г. Ю. Касім 
(1978), Л. В. Горожанкіною (1979), С. А. Красно-
женом (1984).

До інших розрядів власних назв я почав пере-
ходити з 1971 р., коли опублікував першу стат-
тю з астроніміки – «Походження астрономічних 
назв» [13]. Усього вийшла в мене 31 робота з 
астронімії, у тім числі великотиражна моногра-
фія «Названия звездного неба» у двох виданнях 
(М.: Наука, 1981, 1985. – 184 с.). Астронімія стала 
темою двох кандидатських дисертацій, захище-
них під моїм керівництвом Л. Ф. Фоміною (1981) 
та Т. Ю. Ковалевською (1994).

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Одесская ономас-
тическая школа в целом характеризуется много-
векторностью, широтой охватываемых исследо-
вателями ономастических классов. С начала 70-х 
годов сам Юрий Александрович увлекся изуче-
нием происхождения астрономических названий 
как научных, так и народных, русских и укра-
инских, опубликовав серию статей в различных 
изданиях, в частности в научно-популярном 
журнале «Знання та праця», «Українська мова і 
література в школі», журнале «Мовознавство» 
и др. В. М. Калинкин, посвящая свою статью о 
космических названиях в творчестве И. А. Буни-
на Юрию Александровичу, с определенной “те-
нью улыбки” назвал его “первым космономастом 
Украины” [7, с. 3 ]. В 1981 г. в издательстве «На-
ука» вышла книга, обобщившая многочисленные 
отдельные статьи и заметки, – «Названия 
звездного неба» (под редакцией А. В. Супер-
анской). «Книга, вышедшая тиражом 140 тыс. 
экземпляров (космическая цифра для нашего вре-
мени! – Л. Ф., Н. З.), была встречена с большим 
интересом. Рецензии на нее появились в “Науке 
и жизни”, “Русской речи”, “Земле и Вселенной”. 
По сути дела, книга стала первым обобщающим 
трудом по астронимике, или космонимике (в на-
уке соперничают оба термина – Л. Ф, Н. З.), где 
детально рассмотрены названия Галактики и 
звезд, созвездий, планет и их спутников, комет, 
других небесных тел. Неудивительно, что вскоре 
потребовалось новое издание, которое появилось 
в 1985 году и снова быстро исчезло с книжных 
прилавков» [23, c.13].

Но на то и создается научная школа, чтобы 
идеи ее основателя подхватывали и развивали 
его ученики и последователи. Так было и в об-
ласти космонимики. Ряд статей и кандидатскую 
диссертацию «История русской астронимии 
(названия созвездий)» на материале памятни-
ков письменности, звездных карт и словарей 
написала Л. Ф. Фомина (1981). Позднее, в 1994 
году, выполнена кандидидатская диссертация 
Т. Ю. Ковалевской «Стилістичний потенціал кос-
мічних назв в українській поезії 19-20 століть». 

Недавно в Москве вышло третье, значительно до-
полненное, издание «Названий звездного неба»! 
Так подводится своеобразный итог в изучении 
этого сегмента проприальной лексики.

Укладач. Навряд чи знайдеться людина, яка б 
заперечила грандіозний внесок Ю. О. Карпенка у 
розбудову вітчизняної і світової ономастичної на-
уки. Сформувати дві школи, дати поштовх розви-
тку кількох напрямків ономастичних досліджень 
було під силу лише такій людині, яка віддавала 
всю себе ділу, віддавала, незважаючи на житей-
ські негаразди, незважаючи на те, що справу жит-
тя інколи приходилося починати спочатку. 

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Второй этап раз-
вития Одесской ономастической школы связан 
с переходом Юрия Александровича на кафедру 
русского языка в качестве заведующего этой, 
тогда очень представительной в научном пла-
не кафедры. Происходит значительный при-
ток новых исследователей, расширяется круг 
привлекаемых для изучения ономастических 
классов, издаются новые по тематике книги. 
Объектом внимания ученых становятся, кро-
ме указанных выше, зоонимы (Н. Г. Рядченко), 
навионимы (Е. В. Антонюк), идеонимы – назва-
ния кинофильмов (Е. В. Кныш).

Выходят специализированные сборники «Рус-
ская ономастика» (1984), «Актуальные вопросы 
русской ономастики» (1988), «Літературна оно-
мастика української та російської мов: взаємо-
дія, взаємозв’язки» (1992). В сборниках помещен 
значительный ряд работ теоретического уровня 
одесских исследователей (статьи Ю. А. Карпен-
ко, А. М. Скляренко, Л. М. Буштян, Н. И. Зубова, 
С. П. Ильева) и гостей – А. М. Бушуя (Самар-
канд), И. А. Стернина (Воронеж), В. Н. Михай-
лова (Симферополь).

Придя на кафедру русского языка, Юрий 
Александрович увлек коллег той областью оно-
мастики, которая называется литературной оно-
мастикой, и поэтонимикой, и ономапоэтикой. Об 
этом направлении исследований скажем ниже. 

Ю. О. Карпенко. Публікацію своїх матеріалів 
з антропонімії – не літературної, а народної (чи за 
пам’ятками – історичної) – я почав досить пізно, 
з 1991 р., і маю по цій темі тільки десять статей, 
почавши з міркування про так звані “революцій-
ні” імена, що поширилися в 20 – 30 рр. у Росії і 
значно меншою мірою – в Україні, пор. Депутат, 
Кім, Марлен, Владлена, Сталíна. Ці міркування 
у співавторстві з О. Ю. Андрєєнко викладено в 
статті «Что такое СИЗИФ?» (Русская речь. – М., 
1991, № 3. – С. 156-159). Аспіранти ж мої по цій 
проблемі почали захищатися з 1974 р. Першою 
була Л. В. Кракалія (українська антропонімія) 
потім, у 1984 р., В. О. Колесник (болгарська ан-
тропонімія). Через 10 років В. О. Колесник за-
хистила докторську дисертацію (консультант – 
проф. А. К. Смольська) і нині завідує кафедрою 
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болгарської мови ОНУ. В 1986 р. особові імена 
представлені двома дисертаціями – О. Ю. Касім 
(українська антропонімія) та Л. П. Зайчикова (ро-
сійська антропонімія Одеси). Були ще дисертації 
Д. О. Жмурко (1988) та С. Л. Брайченко (1999).

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Много внимания 
уделили одесские ономасты исследованию сла-
вянской теонимии. Профессор Ю. А. Карпенко 
изучил роль и место теонима Велес в славянском 
пантеоне, происхождение имен других языческих 
богов, уточнил функции отдельных божеств и их 
роль в мировосприятии наших предков. В 1982 
году его ученик Н. И. Зубов защитил кандидат-
скую диссертацию «Древнерусская теонимия 
(Проблема собственного и нарицательного)», а в 
2005 г. – докторскую «Слов’янські повчання про-
ти язичництва в лінгвотекстологічному висвіт-
ленні». В исследованиях Н. И. Зубова вопросы 
изучения славянской теонимии получают пре-
ломление в плане их исторической достоверности 
и в плане их связей с идеями византийской и древ-
нерусской христанской книжности. Тем самым во-
зобновляется традиционный для учёных Одесско-
го университета интерес к рукописной книжности 
славян (укажем только на деятельность В. И. Гри-
горовича, В. М. Истрина, В. Ягича и др.).

Ю. О. Карпенко. У фреймі теонімії (пере-
важно слов’янського язичництва) я став публі-
куватися ще пізніше, з 1995 р.: «Питання про 
найдавніші форми слов’янського язичництва» 
(Acta onomastica. – Praha, 1995, т. 36. – С. 91-100) 
і всього по цій темі написав 12 статей. І тут теж 
спочатку йдуть аспіранти. Власне, не аспіранти, 
а тільки один аспірант М. І. Зубов, який у 1982 р. 
захистив дисертацію «Давньоруська теонімія», 
але зате дуже хороший аспірант, бо в 2005 р. за-
хистив докторську дисертацію, теж з проблем 
слов’янської теонімії, але вже на докторському 
рівні, з новою концепцією і широким колом дже-
рел, у тім числі й грецьких. Додам одразу, що зі 
своїх аспірантів я консультував, окрім М. І. Зу-
бова, ще тільки Т. Ю. Ковалевську, яка присвя-
тила свою докторську дисертацію моделюванню 
емпатїї. Консультував також ще трьох докторів 
наук, що підготували свої змістовні дисертації 
з актуальних лінгвістичних проблем, які не сто-
суються ономастики – О. І. Бондаря, І. П. Бонда-
ренка, Н. В. Бардіної, які всі успішно захисти-
лися: в 1999 р. у Києві. Проте у нас в ОНУ є ще 
один доктор наук з ономастики – завідувач кафе-
дри граматики англійської мови О. Ю. Карпенко 
(консультант – проф. І. М. Колегаєва).

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Изучение оно-
мастических аспектов в области славянских 
духовных древностей нашли продолжение 
в кандидатской диссертации А. В. Юди-
на «Проблемы ономастики русских загово-
ров» (1992). Позже этот талантливый иссле-
дователь, реализуя себя в кругу Московской 

этнолингвистической школы Н. И. Толстого и Лю-
блинской этнолингвистической школы Е. Барт-
минского, издаёт научную монографию «Оно-
мастикон русских заговоров. Имена собственные 
в русском магическом фольклоре» (М., 1997), а 
затем – не менее весомое исследование «Ономас-
тикон восточнославянских загадок» (М., 2007). 
Здесь уместно подчеркнуть, что и сама тема сла-
вянской теонимии тоже была своеобразно под-
сказана Н. И. Толстым: по словам Ю. А. Карпен-
ко, на одной из научных конференций примерно 
в середине или конце 70-х годов Н. И. Толстой 
упомянул в личной беседе, что хочет подвести 
черту под всеми своими предыдущими научными 
планами и полностью отдаться изучению архаич-
ной славянской духовной культуры. Собственно 
под влиянием этой беседы и возникла теоними-
ческая тема в Одесской ономастической школе: 
Юрий Александрович привёз тему из Москвы. 
А тогда работы самого Н. И. Толстого и его 
личные консультации также оказали огромное 
влияние на научное становление Н. И. Зубо-
ва, который, по его же самоопределению, всю 
жизнь ощущает свою причастность к Москов-
ской этнолингвистической школе, находясь на 
её отдалённой периферии. Кстати сказать, тема 
кандидатской диссертации А. В. Юдина, была, в 
свою очередь, стимулирована небольшим пара-
графом «К ономастике заговоров» из названной 
выше кандидатской диссертации Н. И. Зубова. 
Эти эпизоды являются частными, но живыми ил-
люстрациями того, как развивалась и росла Одес-
ская ономастическая школа.

Укладач. Не стільки у надрах ономастики, 
скільки в окремих висловлюваннях людей, при-
четних до літературної праці, протягом бага-
тьох десятиріч жевріла зацікавленість онімією, 
якою користувалися митці слова. У ХХ ст. зрідка 
з’являлися публікації лінгвістів, що стосували-
ся, як правило, історико-етимологічних розвідок 
про окремі власні наймення, які функціонували 
в тому або іншому художньому тексті. Врешті-
решт у 1956 році кримчанин В. М. Михайлов 
захистив у Москві першу лінгвістичну дисерта-
цію, присвячену функціонуванню власних імен: 
«Собственные имена в русской художественной 
литературе XVIII – первой половины XIX века, их 
функции и словообразование». Наявність такого 
напряму досліджень для Ю. О. Карпенка не була 
таємницею. Більше того, він взагалі став першим 
дослідником літературної топонімії. А свою заці-
кавленість літературною онімією в цілому Юрій 
Олександрович передав учням і послідовникам. 
Так в Одеському університеті з’явилася й почала 
активно працювати група “літературних” ономас-
тів, група, яка сьогодні є найвідомішою і виключ-
но авторитетною в Україні і, мабуть, у Славії [так 
Ю. О. Карпенко називав сукупність слов’янських 
(за мовою й культурою) держав)]. 
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Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Особое место в 
работе одесских ономастов занимают исследова-
ния в области специфики и функций собственно-
го имени в художественном тексте. Теоретичес-
ким фундаментом для этого направления явилась 
статья Юрия Александровича «Имя собственное 
в художественной литературе», в 1986 году опу-
бликованная в журнале «Филологические науки» 
и ранее представленная в Кракове как доклад на 
13-м Международном конгрессе по ономасти-
ке (1978 г.). Но увлекаться этой проблематикой 
Ю. А. Карпенко начал гораздо раньше. «Для мене 
період захоплення українською літературною 
ономастикою розпочався в 1961-1963 рр., тоді як 
працювати в сфері російської літературної оно-
мастики розпочав через 20 років, у 1981 р.», – 
пишет Юрий Александрович в Предисловии к 
сборнику своих статей «Літературна ономасти-
ка» (2008) [10, c. 6]. Первоначально он обратился 
к творчеству В. Стефаника, исследовал функции 
топонимов в произведениях О. Кобылянской, на-
звания стихотворений М. Бажана, символичес-
кий смысл центральных для онимии Т. Г. Шев-
ченко названий – Україна, Дніпро, Київ.

С особой любовью были изучены лингвис-
тические особенности произведений писателей, 
составивших славу литературной Одессы. Из-
под пера одесских ученых вышли сборники ста-
тей «Язык и стиль произведений В. П. Катаева, 
К. Г. Паустовского, Л. И. Славина» (1987), «Язык 
и стиль произведений И. Э. Бабеля, Ю. К. Оле-
ши, И. А. Ильфа и Е. П. Петрова» (1991) , «Мова 
та стиль І. О. Буніна, М. Г. Куліша, Ю. І. Янов-
ського» (1994), в которых значительное место за-
нимают статьи по ономастике.

Ю. О. Карпенко. Сьогодні учасники Одеської 
ономастичної школи займаються літературною 
ономастикою мабуть найбільше. З одного боку, 
при поверховому підході, тут працювати легко, 
бо береш твір якогось письменника, бажано ви-
датного – і ось тобі готовий матеріал – вибери 
звідти власні назви і аналізуй їх. Але при підхо-
ді глибинному тематика цієї сфери дуже склад-
на. Треба ж не просто взяти власні назви і (за 
словниками!) знайти їх етимологію. Це взагалі 
не творча, примітивна робота. Треба встановити 
роль, навантаження власних назв, їх взаємодію з 
іншими компонентами ідіостилю автора. Треба 
відповісти, чому творець ужив саме ці назви і не 
вжив інших. Щоб дати щось нове, а не просто як 
кажуть, “увести в науку новий матеріал”, треба 
багато працювати, багато зіставляти, а ще більше 
думати.

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Традиционным 
стало изучение функционирования проприаль-
ной лексики в художественной литературе. Толь-
ко перечень имен, чьи произведения изучались 
Ю. А. Карпенко и его учениками, составляет 

солидный список: А. Блок, А. С. Пушкин, Леся 
Украинка, В. Стефаник, М. Бажан, Т. Г. Шевчен-
ко, М. Кулиш, Ю. Яновский, О. Кобылянская, 
М. Коцюбинский, О. Ольжич, П. Тычина, Е. Ма-
ланюк, О. Олесь, Г. Тютюнник, В. Земляк, Л. Кос-
тенко и др.

Ономастическому мастерству Лины Костен-
ко посвящена серия статей Юрия Александро-
вича и кандидатская диссертация его ученицы 
М. Р. Мельник «Ономастика творів Ліни Костен-
ко», а затем и их совместная монография «Лі-
тературна ономастика Ліни Костенко» (Одесса, 
2004), в которой рассмотрены все онимические 
разряды, обнаруженные в поэтических сборни-
ках, поэмах и романах выдающейся современной 
украинской поэтессы. Как пишет рецензент этой 
книги В. М. Калинкин, «исследованиям <…> об 
онимии Л. Костенко свойствен виноградовский 
“напряженный историзм”, анализ функций и со-
держания поэтонимов опирается на контекст со-
временной произведениям поэтессы и хронотоп 
отраженной в произведениях языковой жизни».

В. М. Калинкин. В области литературной оно-
мастики, как, собственно, и в любых других сфе-
рах лингвистической науки, Юрий Александро-
вич стремился быть если не первопроходцем, то 
уж во всяком случае не осторожным последовате-
лем. Поэтому, убедившись в том, что и  филоло-
гов, и писателей интересует, прежде всего, лите-
ратурная антропонимия, а ономастов в наиболь-
шей степени топонимия, он п е р в ы м  при-
ступил к изучению топонимов, функционирую-
щих в художественной литературе. Увидеть худо-
жественную ценность топонимической лексики, 
к тому же не столь уж обильной в произведениях 
В. Стефаника («Відтопонімійні утворення в мові 
В. Стефаника», 1961) и О. Кобылянской [«Функ-
ції топонім них назв у творах О. Ю. Кобилянської 
(до питання про топонімічну стилістику)», 1963; 
«Топоніміка художнього тексту (На матеріалі по-
вісті О. Ю. Кобилянської “В неділю рано зілля 
копала…”)», 1964] да еще совершить попытку те-
оретического обобщения («Стилистические воз-
можности топонимических названий», 1963), мог 
только учёный абсолютно самостоятельный в от-
боре материала для исследования и талантливый 
в интерпретации, теоретических обобщениях и, 
как показало дальнейшее творчество Ю. А. Кар-
пенко, в ономастической футурологии.

Ю. О. Карпенко. Колись я намагався обмежити 
літературну ономастику топонімією: «Стилисти-
ческие возможности топонимических названий» 
(Питання стилістики української мови... Тези до-
повідей. – Чернівці, 1963. – С. 17-20), «Функції 
топонімічних назв у творах О. Ю. Кобилянської» 
(Творчість Ольги Кобилянської. Тези. – Чернівці, 
1963. – С. 59-60). Але потім зрозумів, що таке об-
меження є неправомірним. 
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Літературна ономастика не може обмежитися 
одним якимось розрядом онімів, а має охопити 
всі розряди власних назв. до яких звертається 
письменник. Геніальний вірш Бориса Пастер-
нака, що був у 1931 р. опублікований з назвою 
«Другу», оскільки озвучувати прізвище друга вже 
було заборонено, а в 1938 р. друг був знищений, 
лише з виходом першого тому зібрання творів 
поета в 1989 р., коли буяла перебудова, повернув 
свою справжню назву «Борису Пильняку». До пе-
ребудови (наприклад, у малій серії «Библиотеки 
поэта» 1976 р.). хоч Б. Пильняк тоді був уже реа-
білітований, вірш називається «Другу». Такі речі 
виявляються ой як непросто.

В. М. Калинкин. В середине семидесятых го-
дов Юрий Александрович заинтересовался спе-
цифической категорией высказываний – названи-
ями произведений художественной литературы. В 
первой своей статье он затронул проблему, кото-
рая для меня лично, как была, так пока и остаётся 
“приёмышем” в кругу задач поэтонимологии. 
Однако в связи с развитием исследований 
поэтонимосферы как целостной совокупности 
собственных имён, обладающей признаками сис-
темности, проблема заглавий художественных 
произведений и их частей (книг, глав, разделов и 
т.д.) по-видимому, получит не только новые иссле-
довательские импульсы, но, скорее всего, найдёт 
новое направление изучения. 

Ю. О. Карпенко. З 1975 р. я почав також пу-
блікувати статті про заголовки. Першою була 
стаття «Назва твору як об’єкт ономастики» (По-
відомлення Української ономастичної комісії. – 
К.: Наук. думка, 1975. – Вип. 13. – С.3-10). Усього 
вийшло тільки шість статей цієї тематики. За-
головки – це ідеоніми, окремий розряд (фрейм) 
власних назв. Цього фрейму стосується канди-
датська дисертація моєї аспірантки О. В. Книш 
про назви кінофільмів (1992). Але водночас заго-
ловки, на відміну від інших різновидів ідеонімів, 
будучи компонентами, складниками художніх 
творів, безпосередньо входять до літературної 
ономастики, тобто проблематики, що стосується 
стилістики онімів, їх функцій у художньому (та 
іншому) тексті.

В. М. Калинкин. В статье 1975 года Ю. А. Кар-
пенко сформулировал мысль о двух способах 
изучения заголовков – “вертикальном” и “гори-
зонтальном”. По сути их можно соотнести с ли-
тературоведческим и лингвистическим подхо-
дами. Первый так или иначе реализовывался в 
единичных публикациях. Второй же фактически 
стал своего рода know-how одесской ономасти-
ческой школы. Ю. А. Карпенко писал: “Назви 
творів – це власні назви. У принципі ними пови-
нен займатися спеціальний розділ ономастики, 
але цього розділу ще не існує. Тому здійснення 
саме ономастичного підходу до назв творів, по-
ряд з літературознавчим та мовознавчим підхода-

ми видається тим більш доцільним і своєчасним” 
[11, с. 29]. 

Укладач. Відповіді на певні запитання, що ви-
никають у вчених, які вивчають творчу спадщи-
ну Ю. О. Карпенка можна знайти під час уваж-
ного перегляду бібліографічних покажчиків його 
праць. Так, власне, сталося, коли один з авторів 
колажу роздумував про причини багаторічного 
“мовчання” Юрія Олександровича у галузі літе-
ратурної ономастики. 

В. М. Калинкин. В предисловии к собранию 
всех своих статей, касающихся литературной 
ономастики, Ю. А. Карпенко писал: “У житті я 
багато чим займався, але найбільше – мовознав-
ством. А в мовознавстві найбільше – ономасти-
кою. У межах цієї останньої чи не найбільше – 
літературною ономастикою”. Там же учёный 
отметил (и это в 2008 году!): “<…> літературна 
ономастика – дуже важка дисципліна. Майже все, 
написане про неї, н а л е ж и т ь  д о  “ п е р -
ш и х  ш к и ц і в ” (разрядка моя. – В. К.), за 
якими рано чи пізно прийде глибше пізнання” 
[10, с.3]. Свой путь в литературной ономастике 
Ю. А. Карпенко выбрал изначально, а к 1981 году 
избрал и свой способ погружения в таинственные 
глубины семантики и поэтики собственных имен, 
функционирующих в художественных произве-
дениях. Но вот вопрос: почему влюблённый в ли-
тературно-ономастические исследования учёный 
так долго (1964-1975 гг.) не публиковал своих 
работ в этой сфере? Ведь и 1975 г. со статьями о 
заголовках литературных произведений это всё-
таки не 1981, когда в полную силу зазвучал новый 
голос учёного. Но, заглянув в библиографичес-
кие указатели, я понял: да никуда Юрий Алексан-
дрович из литературной ономастики не уходил, 
а “молчание” было на удивление плодотворным. 
Если официальный срок обучения в аспиранту-
ре равен трем годам, то выполненная под руко-
водством Ю. А. Карпенко и защищенная в 1973 
году диссертация Р. У. Таич «Имена собственные 
в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина (на 
материале «Господ Головлёвых», «Истории одно-
го города» и «Сказок») начиналась как минимум 
в 1970, а то и раньше. Диссертация К. Б. Зайце-
вой «Английская антропонимия и её стилисти-
ческое использование», защищенная в 1979 году 
начиналась не позднее 1976 года. А ведь были 
ещё публикации М. В. Карпенко по различным 
проблемам литературной антропонимии. Муза 
Викторовна начала заниматься ею ещё в черно-
вицкий период (с 1965 года), а в Одессе продо-
лжила свои исследования. Достаточно назвать 
такие знаковые работы как «Русская антропо-
нимика. Конспект лекций спецкурса» (Одесса, 
1970), «Ономастика в художественной литера-
туре» (опубликована в материалах к ХІІІ съезду 
славистов в Москве, 1976 г.), «Состав антропо-
нимического словаря писателя» (Киев, 1976). А в 
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соавторстве с Л. П. Стычишиной (впоследствии 
диссертанткой Юрия Александровича) она во-
обще предложила один из первых опытов писа-
тельской онимографии («Структура словарной 
статьи в антропонимическом словаре А. П. Чехо-
ва» (Киев 1969, Киев 1976). О них Юрий Алек-
сандрович не мог не знать и, конечно, не был 
равнодушным созерцателем. А ещё была дис-
сертация Н. И. Зубова «Древнерусская теонимия 
(Проблемы собственного и нарицательного)», 
защищённая в 1982 году. И снова, оглянувшись 
назад, можо почувствовать “дыхание” 1979 года, 
когда, возможно, у Ю. А. Карпенко именно в про-
цессе общения с Н. И. Зубовым формировались 
представления, озвученные на 13 Международ-
ном конгрессе ономастических наук в Польше 
«Специфика имени собственного в языке и речи». 
Именно в это время созревали и формировались 
те идеи, которые впоследствии оказали столь 
плодотворное влияние на развитие литературной 
ономастики.

Ю. О. Карпенко. Загалом на матеріалі україн-
ської (з 1963 р.) та російської (з 1981 р.) літерату-
ри я написав 44 статті, включаючи й 6 загальноте-
оретичних робіт. Усі вони зібрані й видані у збір-
нику «Літературна ономастика» (Одеса: Астро-
принт, 2008. – 324 с.). Серед важливих робіт цієї 
проблематики хочу відзначити ще цікавий збір-
ник «Літературна ономастика української та ро-
сійської мов: взаємодія, взаємозв’язки» (К.: НМК 
ВО, 1992. – 164 с; відп. ред. Ю. О. Карпенко), а 
також те, що по даній темі захищено під моїм 
керівництвом 6 дисертацій про оніми в творах 
українських письменників, 5 дисертацій на базі 
онімів англійських письменників та 15 дисерта-
цій про власні назви у російських письменників. 
Велика увага до літературної ономастики – одна з 
прикмет Одеської ономастичної школи.

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Исследования по 
литературной ономастике группируются вокруг 
следующих проблем: 1) теория ономапоэтики; 
2) фольклорная ономастика; 3) сопоставление 
литературных онимов в произведениях украин-
ских и русских писателей; 4) языковое взаимо-
действие литературных онимов в творчестве пи-
сателя; 5) перевод поэтонимов и проблема изуче-
ния переводных онимов.

Ю. О. Карпенко. Одеська ономастична школа 
зараховує в свій актив ще ряд монографічних до-
сліджень. Ідеться про праці М. І. Зубова «Лінг-
вотекстологія середньовічних слов’янських по-
вчань проти язичництва» (Одеса: ОРІДУ НАДУ, 
2004. – 336 с.); О. Ю. Карпенко «Проблематика 
когнітивної ономастики» (Одеса: Астропринт, 
2006. – 325 с.); Л. М. Гукової та Л. Ф. Фоміної 
«Художественная характеристика топонимов в 
творческом наследии А. С. Пушкина: Словарь. 
Пособие для учителя» (Одесса: Фотосинтетика, 
2004. – 191 с.; це видання «Словаря» присвячене 

мені з нагоди мого 75-річчя. (Щиро дякую авто-
рам за такий щедрий презент) і друга, розлогіша 
робота цих же авторів: «Многоаспектная харак-
теристика топонимов в творческом наследии 
А. С. Пушкина: Словарь. Пособие для учителя» 
(Одесса: Астропринт, 2008. – 389 с.). У назві цієї 
останньої роботи змінилося тільки перше озна-
чення, але в самій цій змістовній роботі змін біль-
ше: тут враховано 114 праць (у першій – 47); вмі-
щено 930 словникових статей (у першій – 535), 
самі ці статті подекуди розширені.

Список наймасштабніших публікацій нашої 
школи був би неповним без двох дуже цікавих 
монографій, виданих на базі кандидатських дис-
ертацій з літературної ономастики: Т. І. Кру-
пеньова «Функції власних назв у драматичних 
творах Лесі Українки» (Одеса: Астропринт, 
2004. – 159 с.); Г. В. Шотова-Ніколенко «Онім-
ний простір романів Юрія Яновського» (Одеса: 
Астропринт, 2009. – 165 с.).

Ми випускаємо також періодичне видання 
«Записки з ономастики». У цих «Записках» я – 
відповідальний редактор, а М. І. Зубов – заступ-
ник редактора. Колись цей збірник видавати було 
легко: відомий мільярдер і меценат Сорос через 
фонд «Відродження» виділив нам ґрант у 10 ти-
сяч доларів, які геть усі пішли тільки на видан-
ня наукової продукції: окрім названого збірника 
факультет видавав за цей ґрант ще три періо-
дичні збірники з мовознавства. Ці збірники всі й 
досі виходять, але гроші Сороса вже кінчилися. 
Платять самі автори, тому справа йде сутужно. 
Польща вміє якось так організувати свою науку, 
що там за всі наукові видання авторам, якщо не 
помиляюсь, завжди оплачували гонорар. У нас 
в Україні на гонорар учені не претендують, але 
й платити по 10 (і більше) гривень за сторінку 
власної праці теж не дуже хочуть. Тим не менш 
перший випуск «Записок з ономастики» вийшов 
у 1999 р., а в 2009 р. з’явився вже дванадцятий. 
Збірник має більше десяти рецензій (усі позитив-
ні) і користується авторитетом у наукових колах 
України та за її межами.

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Помимо 
традиционных для ономастики объектов изуче-
ния – топонимов и антропонимов, в сборниках 
представлены работы по космонимии, зоонимии, 
теонимии, идеонимии; разрабатываются вопросы 
словобразования проприативов и отономастичес-
ких единиц.

При этом исследования ведутся как в синхро-
ническом аспекте, так и в диахроническом (ста-
тьи и кандидатская диссертация С. А. Красно-
жена «Проблемы грамматического становления 
русской ойконимии (на топоними-ческом мате-
риале центральных областей РСФСР)» (1985), 
упомянутые выше работы Н. И. Зубова, Л. Ф. Фо-
миной. А выполненная под научным руковод-
ством Н. И. Зубова и защищённая в 2008 г. кан-
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дидатская диссертация О. Н. Скляренко «Ізомор-
фізм та аломорфізм ойконімії США й України» 
дополняет эти аспекты типологической линией.

Укладач. Протягом двадцяти років Юрій 
Олександрович багато сил поклав на розвиток 
досліджень онімії у творах української літерату-
ри. Він і раніше неодноразово звертався саме до 
українського матеріалу, але наприкінці минулого 
і на початку нового століття він разом із своїми 
учнями зробив гігантський крок у розвитку лі-
тературної ономастики, побудованої на вивченні 
українського матеріалу. Та й самий матеріал, який 
він знаходив, заслуговував саме такого видатного 
дослідника. Досить назвати лише творчість ге-
ніальної поетеси Ліни Костенко, творчість, про-
сякнуту величезною увагою до онімних засобів 
виразності.

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Третий этап раз-
вития Одесской ономастической школы ознаме-
новался переходом в 1992 году Ю. А. Карпенко 
на должность заведующего кафедрой украинско-
го языка, а в связи с этим – углубленной работой 
над ономастическими единицами государствен-
ного языка Украины.

Это поэтапное представление деятельности 
Одесской научной школы, связанное с заведо-
ванием Ю. А. Карпенко последовательно все-
ми тремя лингвистическими кафедрами фило-
логического факультета ОНУ, является весьма 
условным, поскольку увлечение именно пробле-
матикой украинской ономастики было характер-
но для Юрия Александровича всегда. И всё-таки 
наступает качественно новый этап в ее изучении. 
Этот период жизни и творчества ученого можно 
охарактеризовать как новый творческий подъем. 
В 1999 году И. М. Железняк писала: «Тільки за 
останні п’ять років ним створено низку капіталь-
них праць. Скажімо, скільки вже написано про 
козацькі реєстри 1649 р., але з’являються статті 
Ю. О. Карпенка, й читач дізнається про такі не-
пізнані лінгвістичніи риси українського антропо-
німікону 17 ст., які ніхто, крім Ю. О. Карпенка, не 
побачив (див., зокрема, збірник «Питання істо-
ричної ономастики України» – К., 1994)» [4, c. 4]. 
В последние годы жизни Юрий Александрович 
погрузился в изучение коренных вопросов укра-
инского языка: его происхождение, этногенез и 
глоттогенез славян и украинцев на основе данных 
гидронимии, происхождение названий Украи-
на, Днепр, Дунай. И везде Юрий Александрович 
говорил новое, глубоко аргументированное сло-
во, предлагал новую интерпретацию известных 
этимологий. Особую страницу в работе ученого 
составило изучение этнической истории Укра-
инских Карпат, где он, исследуя гидронимию и 
оронимию, обнаружил праславянские, фракий-
ские, германские, иллирийские, кельтские следы. 
Обращался Ю. А. Карпенко и к исследованию 
этнонимов гуцулы и лемки.

Ю. О. Карпенко. Щоб закінчити розмову про 
ономастичні публікації, додам, що з 1996 р. на-
писав ще три статті про етноніми. Сам я вважаю 
етноніми загальними назвами, але такі видатні 
вчені, як В. А. Никонов та О. С. Стрижак, рішуче 
розглядали їх як оніми. В усякому разі етноніми 
є близьким до онімів розрядом. У мене вийшли 
статті про назви гуцулів (1996), лемків (1996) та 
про статус східнослов’янських етнонімів (2008).

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Значительную 
роль в популяризации достижений Одесской оно-
мастической школы сыграл инициированный 
Юрием Александровичем периодический 
сборник «Записки з ономастики» – первый в 
Украине сборник научных статей по данной 
проблематике, выходящий в Одесском универ-
ситете с 1999 года.

Ю. А. Карпенко, его ученики и коллеги вели 
большую библиографическую работу. Они по-
стоянно публиковали библиографические данные 
в журнале «Onoma» (Бельгия) о работах славян-
ских, украинских и российских ученых; издали 
4 выпуска библиографического указателя работ 
Юрия Александровича [2; 3; 5; 6].

Достижения отечественной ономастики по-
стоянно находят отражение в учебном процессе. 
В свое время Муза Викторовна Карпенко читала 
курс лекций по русской антропонимии и издала 
конспект лекций по этому курсу (1970), эстафету 
подхватила Т. Ф. Шумарина, которая и сейчас 
читает такой спецкурс студентам специальнос-
ти “русский язык”. В разные годы Юрий Алек-
сандрович опубликовал программы спецкурсов 
«Українська ономастика» и «Русская ономасти-
ка» для студентов филологического факультета; 
издал программу школьного факультатива «Кос-
мічні назви».

ПЕРСПЕКТИВИ
Укладач. У супровідному листі до статті 

«Становлення і розвиток Одеської ономастичної 
школи» Юрій Олександрович написав мені, що 
крім роздумів про появу та розгортання ономас-
тичних розвідок в Одесі, його чи не найбільше 
цікавить подальший розвиток ономастики, при-
чому не лише в Одесі, а й в Україні в цілому. Тому 
у цій частині колажу читачі знайдуть не тільки 
інформацію про перспективи розвитку Одесь-
кої ономастичної школи, а й міркування вченого 
“про шлях у майбутнє науки про власні імена”. 

Ю. О. Карпенко. Перелік публікацій і навіть 
коротка їх характеристика окреслюють обсяг зро-
бленого, але не визначають його сутності. Про 
сутність більше говорить проблематика, напря-
мок. Проблематику нашої школи уперше, мабуть, 
я намагався стисло сформулювати в передмові до 
збірника наукових праць «Актуальные вопросы 
русской ономастики», який нам вдалося видати 
через навчально-методичний кабінет вищої осві-
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ти при Мінвузі УРСР у 1988 р. Своє сучасне 
розуміння проблематики (і, отже, специфіки) 
Одеської ономастичної школи спробую сформу-
лювати нижче.

1. Що становить собою сукупність власних 
назв мови? Раніше на це питання у нас, як і в біль-
шості ономастів, була відповідь: сукупність влас-
них назв становить систему. Уточнення: окрема 
система займає історично сформовану порівняно 
невелику територію (наприклад, Буковину, По-
лісся, Волинь, Крим). Система реалізується в 
дусі німецького мовознавця ХХ ст. Йоста Тріра: 
семантика кожного оніма зумовлена і обмежена 
значеннями семантично суміжних з ним онімів. 
Система включає тільки оніми певного розряду. 
Та ж Буковина має топонімічну систему, антро-
понімічну систему, зоонімічну систему тощо. У 
мене є з десяток статей, де онімічна система ви-
тлумачується приблизно в цьому дусі.

Тепер же прийшло розуміння того, що оніми 
не можуть бути витлумачені тільки на ґрунті їх 
зв’язку з іншими онімами, оскільки не можна 
оминати їх зв’язку з денотатами – з тими предме-
тами, які вони означають. Треба говорити, отже, 
не про системи, а про фрейми – приблизно так, 
як їх розумів американський мовознавець Чарлз 
Філмор. Кожен фрейм охоплює всі оніми певно-
го розряду, що існують у мові, тобто український 
топонімічний, антропонімічиий, зоонімічний 
фрейми тощо, притаманні всім носіям україн-
ської мови. Але вони, ці фрейми існують у мен-
тальному лексиконі різних носіїв мови і при цьо-
му в кожному випадку, у кожної людини мають 
свою специфіку. Хтось знає топоніми Сторожи-
нець і Вилково (чи бодай один з них), а хтось не 
знає. Для когось топонім Київ (ним як назвою 
столиці володіють усі українці і майже всі євро-
пейці) включає ще більше сотні топонімів, а для 
когось – тільки один Хрещатик. Розуміння влас-
них назв як концептів, що формують онімічні 
фрейми і знаходяться у ментальних лексиконах 
носіїв мови, найдокладніше висвітлено в роботах 
Олени Карпенко.

2. Скільки є фреймів і які саме власні назви 
мови вони включають? Ми вважаємо, що прак-
тично в кожній мові світу існує дев’ять фреймів. 
Це знову ж таки найґрунтовніше виклала О. Кар-
пенко. Найбільше відомі і найкраще вивчені ан-
тропоніми (іменування людей) і топоніми (гео-
графічні назви). До окремих фреймів також на-
лежать: 3) теоніми (імена божеств), 4) ергоніми 
(власні назви найрізноманітніших – виробничих, 
торгівельних, політичних, суспільних, навчаль-
них, конфесійних – об’єднань людей), 5) зооніми 
(клички тварин), 6) космоніми чи астроніми (на-
зви небесних тіл, також їх сполучень і їх частин), 
7) хрононіми (власні назви часових відрізків та 
подій), 8) ідеоніми (власні назви духовних пред-
метів – заголовків, назв журналів, газет, картин, 

скульптур, вистав, музичних творів, кінофільмів 
і под.), 9) хрематоніми (власні назви матеріаль-
них предметів, що не є топонімами – кораблів, 
поїздів, діамантів і золотих самородків тощо). 
Буквально кожен з фреймів поділяється на дріб-
ніші групи – свої частини.

У складі кожного фрейму наявні різні групи, 
різновиди, які не є окремими фреймами, а станов-
лять лише його частину. Ця частина в свою чергу 
(але не завжди) може теж ділитися на частини. 
Такі групи, частини фреймів вже називалися сто-
совно ідеонімів та хрематонімів. До хрематонімів 
ми відносимо й власні назви дерев (дендроніми) 
та інших рослин. Таких власних назв (не слід 
плутати із сортовими назвами: їх безліч – на-
приклад, гладіолусів більше 2000, троянд більше 
6000, тому вони не відповідають сенсові власних 
назв своєю суттю), що належать окремим оди-
ничним рослинам, є мало. Чи не половина всіх 
українських дендронімів знаходиться на хуторі 
Надія, де брати Тобілевичі запровадили традицію 
давати кожному дереву власне ім’я. Пор. у ві-
рші Володимира Бровченка: «На Хуторі дубочка 
«Охоронця» / За нас обох ти, брате, посадив./.../ 
І то нічого, що дубок маленький / Серед поіме-
нованих дерев./ Іван, Панас, Онук і Соловейко,/ І 
Вартові, і Маркова сімейка, / І молоде гілля Сте-
повикове / На наше задивлялися маля» [1].

Такі групи назв, що є частинами фрейму, не 
можна рівняти в правах із самостійними фрейма-
ми (що нерідко чинять дослідники власних назв). 
Ці групові складники одного фрейму, як правило 
(але не завжди) генетично пов’язані між собою. 
Так, для добре вивченої антропонімії відомо, що 
в кожній мові, у кожному суспільстві був древній 
період, коли вживалося тільки одне ім’я, а значно 
пізніше у зв’язку з майновою та суспільною ди-
ференціацією людей з’явилося друге, додаткове 
ім’я, переважно утворене від імені батька – патро-
нім, попередник сучасного по батькові. Патронім 
з часом став спадковим, переходячи на третє й на-
ступні покоління. Тим самим патронім перетво-
рився на прізвище, і сам як окремий компонент 
іменування зник. Так сталося в більшості євро-
пейських мов – польській, чеській, французькій, 
італійській, німецькій мовах. У російській мові, 
у зв’язку з високою престижністю по батькові 
(довго ця форма дозволялася тільки дворянам), 
ця форма збереглася паралельно з прізвищем, 
існуючи й досі, хоч суто антропонімічно вона є 
зайвою. Це рівною мірою стосується й україн-
ського по батькові. Колись, приміром, діти Івана 
Василенка звалися Іваненками. Один з них, ІІетро 
Іваненко, мав дітей Петренків. Так само Степан 
Петренко мав сина Степаненка. А ось коли діти 
цього Степаненка, який звався Василем, зберегли 
наймення Степаненко, не ставши Василенками, 
патронім Степаненко перетворився на прізвище. 
А сам патронім як компонент зник. Якщо Василь 
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Степаненко був визначною фігурою, приміром 
полковником чи навіть сотником, то він міг у ро-
сійській документації іменуватися Василем Сте-
пановичем Степаненком. Такі ситуації й закріпи-
ли по батькові в українській мові, хоч С. М. Пахо-
мова показала, що по батькові має в Україні також 
і рідне, не запозичене коріння.

Особлива тричленна формула іменування, 
цілком відмінна від російської, розвинулася в ла-
тинській мові: Публій Овідій Назон, Марк Тулій 
Ціцерон. Газета «Труд» подала таку цікавинку: 
іменування одного римського консула включало 
37 компонентів (24 липня 2009 р.): Квінт Помпей 
Сенеціон Росцій Мурена Секст Юлій Фронтин 
Силій Деціан Гай Юлій Єврит Геркуланій Луцій 
Вибулій Пій Августин Альпин Беллицій Соллерт 
Юлій Апр Дуценій Прокул Рутиліан Руфин Силій 
Валент Валерій Нігер Клавдій Фуск Сакса Уру-
тіан Сосій Приск. Пам’ятаю офіційне комюніке 
ТАРС про зустріч у Москві радянського уряду з 
королем Непалу. Три чверті цього величенького 
документа займало повне офіційне ім’я короля.

3. Що єднає всі оніми й відрізняє їх від апе-
лятивів? Різницю між власними та загальними 
назвами іноді надто спрощують. Зокрема, коли 
заявляють, що власні назви пишуться з великої 
літери, а загальні – з малої. Але ж це змісту не 
стосується, це формальна відмінність, яка нерід-
ко порушується. Трапляється, що з малої літери 
пишуться власні назви (сонце, місяць, земля – у 
сенсі “планета” тощо), а з великої – загальні (на-
приклад, автомобілі «Волга», «Жигулі» та ін.). 
Поза тим велика літера має, окрім виділення 
власних назв, ще дві функції – граматичну (по-
чаток нового речення) та стилістичну – вираз 
поваги (звертання Ви, а не ти у листах, підкрес-
лення поваги: Президент, Герой України). Іноді 
виділяють 3, 4, 5 розбіжностей між онімами та 
апелятивами. І. І. Ковалик, якщо пам’ять мені не 
зраджує, називав 26 відмінностей власних та за-
гальних назв. Але якщо дивитися в корінь, то різ-
ниця лише одна – масштаб. Власними є ті назви, 
що мають тільки одного носія, а загальними – ті, 
що мають багато носіїв або іменують те, що на 
окремих носіїв не поділяється: речовини (молоко, 
пісок), абстрактні назви (мудрість, краса). А вже 
від цієї кардинальної розбіжності власних та за-
гальних назв ідуть інші, похідні. Зокрема загальні 
назви є носіями понять (всі столи чи олівці поєд-
нуються в поняття ‘стіл’, ‘олівець’), а власні – ні. 
Всі Олександри чи Анастасії не поєднуються в 
поняття ‘Олександр’, ‘Анастасія’, а є омонімами. 
Кожна відома даній людині Анастасія становить 
окремий концепт у голові цієї людини.

4. Що таке варіанти й синоніми власних назв, 
як їх розрізнити і як поєднати? Більше 40 років 
тому я опублікував статтю «Топонімічні варіан-
ти» («Ономастика». – К., Наук. думка, 1966. – 
С. 29-36), де висновую: «Коренева спільність 

є необхідною умовою існування топонімічних 
варіантів, а різнокореневі назви одного об’єкта 
до варіантів не належать, а є синонімами, напри-
клад Івано-Франківськ – колишній Станіслав; 
укр. Німеччина, рос. Германия (додам ще нім. 
Deutschland, фр. Allemagne)».

А якщо вийти за межі топонімів? Ось приїхала 
Савета з села до міста, ставши студенткою, і вже 
на першому курсі почала іменувати себе Свєтою. 
Ця зрусифікована форма фонетично дуже близь-
ка до Савети (таку форму фіксує й І. Трійняк), 
але генетично вже сходить не до Єлизавети, а до 
Світлани. Явний синонім стає не менш явним ва-
ріантом. У цьому прикладі переходові синоніма 
у варіант сприяє фонетика. А як бути з формами 
Шевченко, Тарас Шевченко, Т. Г. Шевченко, Та-
рас Григорович Шевченко, формою тільки імені, 
якою нерідко користуються поети (і не тільки 
вони), пор. геніальні рядки М. Рильського: «Зем-
ля, яку сходив Тарас / Своїми босими ногами,/ 
Земля, яку зросив Тарас / Своїми росами-сльоза-
ми». Це усе синоніми. Думаю, що тут усе ж треба 
говорити про різностильові, різнофункціональ-
ні варіанти. Бо семантика абсолютно тотожна, а 
в мові абсолютні синоніми – велика рідкість, і 
мова намагається їх якось диференціювати. Пор. 
ще Царицин (і оборона Царицина) > Сталінград 
(і Сталінградська битва) >Волгоград. Пор. та-
кож топонімічну нісенітницю з Кіровоградом. 
До Єлизаветграда чи Зінов’євська повертатися 
недоречно, а звертатися де Січеслава начальство 
чомусь не хоче...

Розуміючи дискусивність цієї проблеми і за-
прошуючи бажаючих до дискусії, уважаю, що 
Шевченко і Тарас, Івано-Франківськ (явний варі-
ант – Франківськ) та Станіслав (явний варіант – 
Станіславів) є все ж скоріше варіантами, а не си-
нонімами. Тобто для того, щоб різні оніми функ-
ціонували як варіанти назви одного об’єкта, їх од-
нокореневість не є обов’язковою. Обов’язковою є 
одночасність їх функціонування.

5. Основним напрямком зацікавлень в Одесь-
кій ономастичній школі є літературна ономасти-
ка. І я, і Микола Зубов, і Людмила Фоміна при-
йшли до літературної ономастики від історико-
етимологічної, як це зробив і Євген Степанович 
Отін, що очолює Донецьку ономастичну школу. 
Уже його наймасштабніший учень Валерій Ка-
лінкін фактично одразу почав з літературної оно-
мастики, за його термінологією – поетики оні-
ма чи поетонімології. Взагалі, між цими двома 
ономастичними школами найбільше спільності 
напрямків та інтересів. Київська ономастична 
школа сформована передусім відділом ономас-
тики Інституту української мови НАН України 
та посилена ономастами Києво-Могилянської 
академії й Київського національного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка, займається переважно (а 
хтось і виключно) історико-етимологічною оно-
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мастикою, передусім топонімікою, досягши тут 
визначних успіхів. (І. М. Желєзняк, В. П. Шуль-
гач, В. В. Лучик, С. О. Вербич та ін.). Цей на-
прямок панує також в Ужгородській ономастич-
ній школі, але з перевагою антропонімії, а не 
топонімії. Школу очолює Павло Павлович Чучка 
(закарпатська антропонімія). Сюди входять такі 
яскраві вчені, як Світлана Пахомова (слов’янська 
антропонімія), Михайло Сюсько (зоонімія), Лю-
бомир Белей (літературна антропонімія; вчений 
відстоює термін літературно-художня антропоні-
мія) та ін. Не знаю, чи можна говорити про Львів-
ську ономастичну школу, хоч там працюють такі 
визначні ономасти, як Михайло Худаш та Ірина 
Фаріон (обидва вивчають антропонімію в істори-
ко-етимологічному напрямку, Худаш – з нахилом 
виведення всіх топонімів та етнонімів з власних 
імен людей), продовжуючи визначні ономастич-
ні традиції Лукії Гумецької та Юліана Редька. В 
усякому разі львівські ономасти традиційно кон-
центрують свої зусилля навколо антропонімії в її 
історико-етимологічному осмисленні. Щось по-
дібне, але з перевагою топонімічних напрямків 
можна сказати і про сучасну Чернівецьку ономас-
тичну школу. Тут треба окремо назвати Ярослава 
Редькву. Зусиллями Наталії Колесник тут також 
інтенсивно розвивається фольклорна ономасти-
ка, у якій великих успіхів досяг колишній мій 
учень Олексій Юдін (кілька монографій), який 
тепер переважно працює за кордоном.

ВИСНОВКИ
Ю. О. Карпенко. Загалом Одеську ономастич-

ну школу, як і всі інші ономастичні школи Укра-
їни, можна зіставити (хай жартома) з окремою 
землею України-Русі періоду її феодального по-
дрібнення. В часи Володимира Святого і Яросла-
ва Мудрого, в період найвищого посилення Київ-
ської Русі вона була єдиною і могутньою держа-
вою. В українській ономастиці так було в період 
діяльності Кирила Кузьмича Цілуйка. Сам він в 
науці не мав таких високих досягнень, як, при-
міром, Олексій Сильвестрович Стрижак. Але мав 
видатний організаторський талант, який швидко 
й енергійно поєднав і значно розвинув усі наяв-
ні в Україні ономастичні сили. Один за другим 
виходять збірники наукових праць, утворюється 
Українська ономастична комісія, що видає свої 
«Повідомлення». Пам’ятаю час, коли я кілька ро-
ків буквально щомісяця їздив на наукові ономас-
тичні конференції. Після смерті К. К. Цілуйка, за-
криття «Повідомлень УОК» (нині вони, здається, 
поновлені) і одночасному активному розвитку 
ономастики не тільки в Києві, а й в усіх вузів-
ських містах ономастична єдність за відсутності 
другого К. Цілуйка розпалася на окремі “землі” – 
школи.

Зрештою це закономірний процес зростан-
ня й зміцнення. Але результатом його має стати 

ущільнення і єднання ономастичних сил. Тут 
багато важитимуть спільні загальноукраїнські і 
загальнослов’янські роботи, за які вже активно 
й результативно взялися польські ономасти. Я 
в кількох своїх статтях пропонував як загально-
українські теми: а) футурологічне обстеження 
динаміки особових імен не за фіксацією наймень 
новонароджених дітей, а за уподобаннями укра-
їнців репродуктивного віку; б) діалектологічне 
вивчення і картографування фонетичних і сло-
вотвірних варіантів антропонімів (Хома – Фома, 
Назар –Назарій) [20]. Ряд учених (найбільше 
Й. О. Дзендзелівський та представники Терно-
пільської ономастичної школи) говорить про то-
понімічний діалектологічний атлас. Зворотний 
топонімічний словник, укладений Д. Г. Бучком 
для ойконімів за довідником 1946 р., має бути 
побудований спільними зусиллями на базі народ-
них записів для кожного з розрядів власних назв, 
зокрема й для прізвищ. Написаний П. П. Чучкою 
чудовий словник прізвищ Закарпаття має бути 
створений для кожної області України. При цьо-
му варто не змішувати національності різних гро-
мадян України. Треба також налагодити система-
тичну бібліографічну службу з ономастики.

Укладач. Можливо, прискіпливий читач по-
бачить у колажі повтори, які інколи дійсно в ньо-
му трапляються. Якщо йдеться про одні й ті самі 
факти, про одні й ті самі події важко і навіть не-
можливо повторів уникнути. Виправданням тут 
може бути лише бажання укладача передати пе-
регуки між Учителем і учнями, зберегти живий 
голос Юрія Олександровича, який несе нам не 
просто інформацію про те, що вже відбулось, а 
кожною фразою нагадує: зроблено, зроблено, 
зроблено… Але мало, але не все. Колись, ще на 
порозі юності мені довелось прочитати диво-
вижну книжку В. Смілги «Очевидное? Нет, ещё 
неизведанное». Вона відкривалася епіграфом зі 
словами великого І. Ньютона: «Не знаю, каким я 
могу казаться миру, но самому себе я представ-
ляюсь ребёнком, который играет на берегу и раз-
влекается тем, что иногда отыскивает красивую 
раковину или камешек, более яркий, чем обычно, 
в то время как великий океан истины неиссле-
дованной расстилается передо мной». Майже ці 
самі слова про ономастику, принаймні, про літе-
ратурну, всією своєю творчістю говорив і знову 
промовляє нам Юрій Олександрович Карпенко. 
Тому й звучить після завершуючих розмову слів 
учнів, як напутнє слово, голос УЧИТЕЛЯ.

Л. Ф. Фомина, Н. И. Зубов. Если говорить о 
новом, сегодняшнем этапе ономастической на-
уки в целом и его отражении в исследованиях 
одесских ученых, то следует подчеркнуть пово-
рот к антропоцентризму, когнитивизму и дискур-
сивности. Осознание проприативов как важной 
составляющей когнитивно-коммуникативной 
системы языка открыло дорогу для развития ког-
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нитивного направления в современной ономасти-
ке. В этой связи определяющей стала монография 
дочери Юрия Александровича Елены Юрьевны 
Карпенко «Проблематика когнітивної ономасти-
ки» (Одесса, 2006) и ее докторская диссертация 
«Когнітивна ономастика як напрям пізнання влас-
них назв» (К., 2006). Один из рецензентов книги 
Е. Ю. Карпенко В. В. Лучик подчеркивал значе-
ние этой работы: «Уже саме по собі звернення до 
окресленої проблеми є сміливим рішенням, бо, по-
перше, відповідного досвіду немає в слов’янській і 
європейській ономастиці, по-друге, розкриття суті 
й механізму семантичної трансформації в мозку 
людини такого специфічного класу слів, якими є 
власні назви, належить до надскладних наукових 
завдань, по-третє, автор здійснювала свій задум на 
матеріалі кількох мов ...» [16, с. 144].

Оглядываясь назад, можно смело сказать: 
сделано много. Одних только кандидатских дис-
сертаций по проблемам имени собственного за-

щищено одесскими ономатологами около сорока. 
И всегда рядом с учениками и последователями 
находился профессор Ю. А. Карпенко, вдохнов-
ляя, делясь мыслями, стимулируя двигаться впе-
ред. «Его умение быть Первым, быть генерато-
ром идей не только в личном творчестве, но и в 
определении путей для своих учеников, широта 
и многогранность таланта Ученого и Учителя 
поражают воображение. Он создал поистине луч-
шую, известную и почитаемую далеко за пред-
елами Украины школу литературной (и не толь-
ко! – Н. З., Л.Ф.) ономастики» [8, с. 11].

Ю. О. Карпенко. Завдань, які можна виконати, 
як правило, тільки спільними зусиллями всіх чи 
бодай багатьох ономастів, – море. Мабуть настав 
час звернути увагу ономастів на ці завдання та на 
осмислення і формулювання нових завдань. Пе-
рехід до таких спільних тем не ліквідує витворе-
ні вже ономастичні школи, а піднесе їх на вищий 
рівень наукового розвитку.

Уклав В. М. Калінкін
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Уход в мир иной проф. Ю. А. Карпенко (1928-
2009) – это, конечно, наша общая печаль. Не 
только потому, что ушел от нас первоклассный, 
европейски известный ученый, непоказной эру-
дит и недемонстративный академист, ономаст 
“от Бога” (и от Украины!), основатель двух (по 
крайней мере) научных школ, терпеливый па-
стырь многочисленных молодых (и не очень 
уже молодых) питомцев и коллег. Хотя и этого 
перечня достаточно, чтобы понять, насколько яр-
кой была личность нашего соратника, ушедше-
го туда, где (по словам поминальной молитвы) 
“несть печаль, ни воздыхание, но жизнь беско-
нечная”. Однако мне хотелось бы поразмыслить 
еще о том, какую “жизнь бесконечную” оставил 
Ю. А. нам – пока еще посюсторонним его совре-
менникам. 

Он был легким и весёлым. Таким я запомни-
ла его с 1986 года, когда лично познакомилась с 
ним на заседаниях спецсовета по общему язы-
кознанию, русскому и германским языкам при 
Одесском университете, – спецсовете, членом 
которого я как раз тогда стала и оставалась до 
середины 1990-х. Весёлым и легким встречал он 
меня и потом, в Национальной Академии наук 
Украины, на различных конференциях и других 
научных форумах. Такие же звонки и летучие от-
крыточки продолжала я получать от него почти 
до конца его земных дней.

А быть весёлым и легким было в те поры ох 
как нелегко! Вспоминаю заседание спецсовета в 
Институте литературы им. Т. Г. Шевченко НАНУ 
(куда я перешла из одесского спецсовета). Та са-
мая середина 1990-х… Отопление еле дышит; 
свет поминутно (“веерно”) отключают; профес-
сура (а тем паче младшие сотрудники) живут 
на “пайковом” режиме – т. е. попросту говоря, 
подголадывают. Но когда бы ни встречала я на-
шего Ю. А. (стройного, как всегда; галантного и 
брызжущего идеями, как всегда), – казалось: всё 
хорошо! Солнце над нами и нашей филологией 
светит; перспективы (мнившиеся уже весьма и 
весьма проблематичными) прояснялись; жиз-
ненный и исследовательский азарт Ю. А. увле-
кал и заражал.

Научные идеи и гипотезы действительно 
били из Ю. А. ключом. Была я, например, свиде-
тельницей рождения его “украинской гипотезы”: 
той,  что дала впоследствии толчок для целого 
ряда статей и даже монографических исследо-
ваний. Сразу же оговорюсь: далеко не все – и 
тогда, и после – разделяли его идею “дунайской 
прародины” украинцев или (хотя бы) его онома-
стическую дихотомию “Славуты – Онуты” (Дне-
пра – Дуная/Днестра) как наименования про-
странства открытого: закрытого.  Но тут следует 
вспомнить “экстралингвистические факторы”, 
порождающие каждую крупную лингвокультур-
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ную догадку. То было самое начало 1990-х: под-
линная “весна народов” всего бывшего СССР, 
интеллектуальный подъем и эмоциональный эн-
тузиазм, – короче говоря, эпоха национального 
романтизма. И совсем не  укором маститому уже  
тогда ученому считаю я тот факт, что его идеи 
всегда имели свой собственный (по М. Бахти-
ну) хронотоп: свое неповторимое время и место 
рождения. Это лишь доказывает, что они были 
живыми – и адресовались живым. Остальное – 
дело скрупулёзной последующей их проверки, 
поиска дополнительных аргументов и контрар-
гументов.

Да, была упомянутая гипотеза отмечена (на 
мой взгляд) не только своим реальным, “дофи-
лологическим” временем, но и своим реальным 
“дофилологическим” пространством. Так и ощу-
щалось (особенно в наших устных беседах), как 
хочется его автору “приблизить” этно- и глотто-
генез Украины к любимому Подунавью, к ме-
стам своей научной и человеческой молодости, 
сделавши их ещё и местом исторической моло-
дости восточного славянства.

Быть может, именно этот постоянный лич-
ностный фактор, эта вовлеченность и увлечен-
ность делала Ю. А. открытым и для идей, гипо-
тез, предложений и замечаний, высказываемых 
другими. (Черта, прямо скажем, не всем ученым 
присущая). Вспоминаю один эпизод из своей 
оппонентской практики, связанный с Ю. А.  За-
щищалась кандидатская диссертация по оно-
мастикону русской литературной фантастики 
ХХ  в. Воздав должное её достоинствам, я вы-
сказала, в тоже время, немало замечаний и пред-
ложений. Так, было отмечено, что такой признак 
НФ-онимов, как экзотизм, особых доказательств 
не требует. Зато более углубленного анализа тре-
бует признак антроцентризма. Одно дело, когда 
антропонимом зовут человека, совсем другое – 
когда так именуют робота или инопланетянина. 
Предлагалось также больше внимания уделить 
этноцентризму НФ-онимов: ведь “не наши” име-
на любимые НФ-писатели в состоянии сочинить 
лишь по модели имен “наших” – только, как пра-
вила, инонациональных, притом этнически да-
леких. Следовательно, социокультурный статус 
НФ-онимов сближается с аналогичным статусом 
онимов-варваризмов. Наконец, дополнительной 
разработки ожидает проблема оценочности НФ-
онимов. Оценка возникает всегда в определен-
ном коннотативном поле; оно, в свою очередь, 
детерминировано полем ассоциативным, - а ка-
кое устойчивое, “запрограммированное” ассоци-
ативное поле могут иметь онимы НФ?..

Ю. А. был научным руководителем этой ра-
боты; он вполне мог отреагировать на мои заме-
чания (да вдобавок пространно изложенные) как 
на придирки “злостного оппонента”. Ни он, ни 

его подопечная так не отреагировали. Наоборот, 
замечания (как шутил Ю. А.) “пошли в научный 
котел для дальнейшего довариванья блюда”. Хо-
чется надеяться – на пользу этому блюду.

Другой эпизод может проиллюстрировать 
филологическую пытливость, фактологическую 
“жадность” Ю. А. как учёного. Попалась ему в 
одном из англоязычных художественных текстов 
аллюзия на некую Фанни Брон.  Все исследова-
тели по собственному опыту знают: любой труд-
но расшифровываемый факт всегда можно “обо-
гнуть”, притом без чрезмерного ущерба для са-
мого исследования… Но нет, не таков был Ю.  .! 
Подобно гончей, “взявши” ономастический 
“след”, он шёл по нему до конца. Меня осыпал 
дождь “открыточек”: откуда это? кто это? Каюсь: 
в суматохе вузовских и творческих дел я как-то 
не придала значение этой “малости” не написала 
сразу же, что Фанни Брон – невеста Джона Кит-
са, предмет его неистовой предсмертной любви, 
так и не успевшая стать его женой. Не ответила 
Ю. А. вовремя – а теперь уже не смогу ответить 
никогда…

Наконец, позволю себе привести третий ме-
муарный эпизод, который, по-моему, столь же 
выразительно портретирует Ю. А. как ученого, 
только портретирует от обратного (или, по фор-
муле А. Ахматовой, методом “теневого портре-
та”).

Выше уже упоминалось, как терпелив и ло-
ялен был Ю. А. по отношению к научной мо-
лодежи. Лоялен – но не либерален. Начисто ли-
шенный такого “исследовательского” качества, 
как банальность, Ю. А. умел не без юмора, но 
неуклонно отучать от нее молодых исследовате-
лей, в особенности диссертантов. Будучи пред-
седателем спецсовета, Ю. А. по регламенту имел 
право задавать вопросы и выступать в дискуссии 
исключительно последним. Чаще всего высту-
пления эти (по моим наблюдениям) объединяли 
разные точки зрения дискутантов в некое дина-
мичное целое – в живую, а потому диалектичную 
интерпретацию рассматриваемой проблемы. В  
этом смысле он был не учёным-“примирителем”, 
а учёным-“миротворцем”. Не существовало для 
него и банальных тем в науке – банальными мог-
ли быть лишь подходы к теме. 

Итак, помнится: ранее лето; последнее засе-
дание одесского спецсовета перед каникулами; 
тема диссертации вполне бесконфликтная (о 
терминологии кораблестроения). Диссертантка 
добросовестно собрала надлежащий материал, 
но на революционные открытия явно не претен-
дует. Процедура защиты доходит до вопросов к 
соискательнице, а вопросы – до последнего во-
прошающего, т.е. до председателя спецсовета. 
Ю. А.  – задумчиво, но с плутоватой искоркой в 
глазах: “– У  меня только один вопрос. Чем, по 
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Вашему мнению, отличаются: не предметно, а 
сугубо лингвистически, т. е. не для кораблестро-
ения,  а для языкознания, – так чем же принци-
пиально отличаются термины кораблестроения 
от терминов – ну, скажем, самолётостроения?..”

В зале спецсовета повисает мёртвая тишина. 
Ответа диссертантки не помню; помню, что спа-
сал её все тот же Ю. А. (“– Вы, вероятно, имели 
в виду?..” – следовала россыпь идей. Диссер-
тантка, голосом из загробья: “Да… Именно это 
мы собирались развить в нашем дальнейшем ис-
следовании…”). Так я запомнила ещё один урок 
весёлого и мудрого Наставника. Любое научное 
поражение – это всегда плохо; никого не нужно 
до него доводить. Единственное, что в науке (да 

и в жизни) ещё хуже – это мнимая победа. На эту 
опасность  и надо вовремя указывать молодым.

Когда от нас уходят близкие люди, расхожая 
поговорка утешает: “Все там будем”. Но Ю. А. 
был ономастом. А ономастика не любит соби-
рательных местоимений; она любит времена, 
места и судьбы со своим собственным именем.  
“Все” мы – разные. Поэтому неодинаково этим 
“всем” будет и “там”; по-разному остаются они 
и “здесь”, в нашей памяти. Оттого такой печалью 
отзывается личное – научное и человеческое – 
отсутствие среди нас проф. Ю. А. Карпенко. И 
оттого же так радостно ощущать его продолжа-
ющееся живое присутствие – и в “здешних”, и в 
“тамошних” духовных измерениях.
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Полуслучайная встреча с Ю. А. Карпенко ока-
залась решающей во всей моей последующей 
жизни и в научной работе.

Сняв погоны старшего лейтенанта, я, воен-
ный переводчик, превратился в преподавателя 
английского языка Одесского политехнического 
института. Быстро поняв, что без науки в вузе 
нет ни жизни, ни зарплаты, решил приобщиться 
к сонму ученых – то ли лексикологов, то ли грам-
матистов английского языка. Кто-то подсказал 
мне, что новый зав. кафедрой общего языкозна-
ния в Одесском государственном университете 
ищет молодые таланты. Я не был ни очень мо-
лод, ни особенно талантлив, никогда не заходил 
на филологический факультет и даже не знал, где 
он находится. Решил зайти ради любопытства. С 
трудом отыскал здание филфака, которое находи-
лось осторонь от основных зданий университе-
та, в глубине какого-то двора, заросшего травой. 
Поднимаюсь на второй этаж. Стучу в дверь, за-
хожу в крохотное (как мне показалось) помеще-
ние, заставленное книгами. Вот и профессор. 
Учтивый, серьезный. Говорит авторитетно, ёмко. 
Рассказывает мне об ономастике. Ономастика 
для меня, вчерашнего офицера, была невероятно 
далекой и холодной, как Полярная звезда. Вы-
слушав профессора и устрашась, решительно 
отказываюсь от дальнейшего знакомства с этой 
малоизвестной для меня наукой. – “А Вы поду-
майте!” – Подумал. Решил познакомиться с ней 
поближе. Начал с чтения работ самого профес-
сора. С самого начала чтения мне импонирова-
ли слог и стиль его публикаций, чему я впослед-
ствии всегда подражал. 

Фразы его статей были короткими, чеканны-
ми, часто афористического характера. Лексика 
простая, без псевдонаучной терминологии, но 
отнюдь не упрощенная. В текстах часто встре-
чались удивительные словесные жемчужины, 
языковые инновации, легкие, понятные и неот-
разимо прекрасные. Особенно яркими они были 
в текстах на украинском языке. А главное – вез-
де были мысли. Великое множество. Большие 
и малые. Всегда оригинальные и интересные. 
Идеи обязательно подкреплялись аргументацией 
и фактами. Нередко факты были колоритными, 
звучащими. Думалось: сколько же надо перевер-
нуть словесной руды, чтобы их отыскать. При-
ятно поразил и способ дискуссии. Отношение к 
носителям иных ономастических взглядов всегда 
было уважительным, доброжелательным и … ни-
спровергающим. Железная логика аргументации 
Ю. А. Карпенко не оставляла и тени сомнения в 
правоте его рассуждений. 

Я купил несколько общих тетрадей и начал 
конспектировать всего доступного мне Карпен-
ко. После него мукой было читать работы некото-
рых иных топонимистов. Через полгода пришел 

ВОСПОМИНАНИЯ АСПИРАНТА 

Алексей Скляренко



 № 4, 2012

117

к профессору с объемистой пачкой исписанных 
тетрадей: “Подумал. Согласен. Буду сравнивать 
украинские и английские топонимы”. Профессор 
благословил на работу, а затем, в 1971 г., принял 
к себе в заочную аспирантуру. Так я стал его пер-
вым одесским аспирантом (первым из многих по-
следующих десятков).

Ю. А. Карпенко не жалел усилий. Ни моих, ни 
своих: “Переделайте. Принесите в следующий 
вторник”. Во вторник приношу кипу исписанных 
моим отвратительным почерком листов серой 
дешевой бумаги. Знаменитыми “карпенковски-
ми каракулями” он пишет замечания, но чаще – 
“Переделать”. Это значит, он снова задает себе 
работу по дешифровке моих текстов. 

В душе я сноб и меня всегда удивляли де-
мократизм и простота научного руководителя. 
Обычно я приходил к нему домой, в тесную квар-
тиру, кажется, на третьем этаже. Или на втором. 
Не помню. Дома он был одет в домашние брюки 
и майку. Пока он читал очередную порцию моей 
писанины, Муза Викторовна, его жена, угощала 
меня чаем, печеньем, рассказывала о семейных 
проблемах, которых у них было с избытком. Бро-
сая ретроспективный взгляд на те далекие дни, 
мысленно заливаюсь краской стыда. Я не только 
часто приходил в семью Карпенко, но и, с волне-
нием ожидая решения строгого судьи, машиналь-
но съедал все печенье. Муза Викторовна прино-
сила еще. А у меня ни разу даже не мелькнула 
мысль, что и я мог бы принести пачку печенья. Я 
этого не сделал ни разу! У меня никогда и в мыс-
лях не было как-то “отблагодарить” профессора 
за работу. Он все делал абсолютно бескорыстно, 
а я считал это абсолютно естественным. Потом 
мы все вместе смотрели фильмы по телевиде-
нию. Именно у Юрия Александровича я впервые 
увидел несколько фильмов из сериала «Семнад-
цать мгновений весны». У меня не было своего 
телевизора.

Юрий Александрович никогда не давал мне 
советов по моей работе. Я был в “свободном пла-
вании”. Прецедентов по ономастической типоло-
гии у меня не было. Я придумывал сотни вариан-
тов сопоставлений английских и украинских то-
понимов в самом широком диапазоне, вплоть до 
фантастических. Каждый вариант находил пись-
менное воплощение. Юрий Александрович все 
прочитывал, иногда одобрял, чаще отвергал: “За 
это нас побьют”. Поскольку я был первым аспи-
рантом Юрия Александровича в Одессе, у мня не 
было предшественников, я ни с кем не общался 
на аспирантском уровне и шел своим собствен-
ным научным путем. 

Мне глубоко антипатично “прокрустово 
ложе” современных диссертационных работ, с 
обязательным изложением целей, задач, мето-
дов исследования, методологических основа-

ний, перечислением апробаций. А мелочные, 
иссушающие душу инструкции по составлению 
библиографии! Эти стандартные положения об-
легчают прочитывание и оценку работ чинов-
никами от науки, но они деформируют, калечат 
молодой исследовательский ум, обюрокрачива-
ют его. Главным становится буква науки, знание, 
где правильно поставить тире или дефис. Вели-
кое таинство подлинного научного творчества 
становится зависимым от жалкого формализма. 
Юрий Александрович никогда не ограничивал 
моей творческой фантазии. Для него главными 
были полет мысли, новые соображения, свежие 
идеи. Часто мое изложение мысли было далеким 
от отточенного, рафинированного. Учитель ни-
когда не придирался к моему стилю, не цеплялся 
за мелочи. Он широко и, можно сказать, смело 
оценивал новизну. Я же боялся авторитетов и по-
давлял свои инстинкты правдиво высказать сооб-
ражения, которые противоречили общепринятым 
в науке положениям.

Имя Карпенко было для меня своеобразным 
“Сезам, откройся!”. Когда я работал в библи-
отеках Москвы, тот факт, что я аспирант Юрия 
Александровича, открыл мне двери не только 
в московскую научную среду, но и в квартиры 
В. А. Никонова, А. В. Суперанской, Н.В. Подоль-
ской. В Софии, в Академии наук я передал при-
вет от Юрия Александровича Йордану Заимову, 
за что получил в подарок несколько объемистых 
книг по топонимии Болгарии. В Берлине Т. Вит-
ковский подарил мне свой топонимический сло-
варь. В Лейпциге Эрнст Эйхлер не только позна-
комил меня со всей известной группой топони-
мистов и подарил ценные книги, но и предложил 
заняться сравнением украинских и немецких 
топонимов. Это означало перечеркнуть всю мою 
предшествующую тяжелую исследовательскую 
работу. Кроме того, немецкий язык я изучал са-
мостоятельно, не на профессиональном уровне. 
Но Юрий Александрович идею одобрил и я пере-
ключился на сопоставительный анализ украин-
ских и немецких названий населенных пунктов. 
Но как их сравнивать? То, что в топонимии Гер-
мании преобладают композиты, а в топонимии 
Украины – деривативы, понятно и без специаль-
ных исследований. Лексико-семантическое сопо-
ставление топонимов было затруднено, так как в 
украинской топонимике отсутствовала серьезная 
этимологическая база. А без нее “сравнительное 
корнеискательство” было пустым занятием. Я 
подключил к исследованию топонимию Фран-
ции, Италии (французским и итальянским язы-
ками я владею профессионально), а также топо-
нимию южнославянских стран. Юрий Алексан-
дрович никогда не препятствовал моим научным 
метаниям и терпеливо, месяц за месяцем, год за 
годом читал сотни моих нервных страниц.
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Я оставался преподавателем в ОПИ, но вдруг 
в Одесском холодильном институте объявилась 
вакансия на должность зав. кафедрой иностран-
ных языков. Решил рискнуть. Юрий Александро-
вич идею одобрил, дал мне блестящую характе-
ристику, что помогло мне одолеть конкурентов 
и я в 1973 г. из ассистентов вдруг превратился в 
заведующего кафедрой. Так Ю. А. Карпенко по-
влиял на мою дальнейшую служебную карьеру. В 
этой должности я пробыл более четверти века, до 
ухода на пенсию.

В ткань своего типологического исследования 
я вплетал факты из все новых и новых языков: 
румынского, шведского, вьетнамского, японского 
и других. Каждое новое включение разрушало 
уже созданную архитектонику текста. Приходи-
лось создавать новую. Юрий Александрович все 
терпеливо перечитывал: “Не годится”, “Убрать”, 
“Переделать” и так до бесконечности.

Юрий Александрович перечитывал рукописи 
всех моих статей и фактически был их соавто-
ром. Но у него был принцип: публиковаться без 
соавторства. И только в одном случае он смило-
стивился. Так появилась наша единственная со-
вместная публикация: «Скляренко А. М., Карпен-
ко Ю.А. Типология топонимических композитов 
// Труды Самаркандского гос. университета им. 
Алишера Навои. – Выпуск 264, II. - Вопросы оно-
мастики. – Самарканд, 1975. – С. 2-5».

Наконец, в 1974 г. диссертация была написа-
на. Но как ее назвать? Для меня вновь начались 
мучительные поиски, которые были прерваны 
за одно мгновение. Юрий Александрович на-
пряг свой лоб хорошо известным мне способом, 
взял ручку и написал название: «Закономерности 
словообразовательной организации ойконимии». 
И красиво, и непонятно – попробуй догадаться, 
о чем идет речь. Он же разослал мои авторефе-
раты ряду крупных ученых, среди них – профес-
сору Уральского университета А. К. Матвееву и 
другим видным лингвистам, которые написали 
положительные отзывы. Я и не подозревал, что 
существуют предварительные заготовки, так на-
зываемая “рыба”, что часто функция рецензента 
заключается лишь в том, что он ставит подпись и 
заверяет ее. У нас же все в совместной с Юрием 
Александровичем работе от первого и до послед-
него дня было честным и правдивым. 

Мой научный руководитель подобрал офици-
альных оппонентов: добрейшего и благожела-
тельного профессора П. П. Чучку, импульсивного 
и честолюбивого старшего научного сотрудника 
АН УССР А. П. Непокупного. На внешний от-

зыв диссертация была направлена на кафедру 
русского языка Донецкого государственного 
университета. Отзыв был обсужден и одобрен 
на заседании кафедры русского языка 16 января 
1975 г., протокол № 10, подписан и.о. зав. кафе-
дрой доцентом Е.С. Отиным, который, в частно-
сти, отметил: “… Диссертация А.М. Скляренко 
удовлетворяет самым высоким требованиям… 
Мы имеем, по сути, первый образец структур-
но – типологического сопоставления… Можно 
без преувеличения сказать, что рецензируемая 
работа имеет важное теоретическое значение для 
нашей ономастической науки и ее следует рас-
сматривать как незаурядное в ней явление”.

Диссертация была защищена 6 февраля 1975 г. 
в Институте языковедения АН УССР в Киеве, где 
мне предложили работу в Отделе ономастики. Я 
и в жизненных вопросах ориентировался на Учи-
теля: в свое время ему тоже предложили перейти 
на работу в Академию наук и он отказался. Я так-
же отклонил предложение.

Юрий Александрович не был на моей защи-
те. У него уже были новые заботы. Вокруг него 
образовалась группа молодых аспиранток, влю-
бленных в науку и в научного руководителя. Мне 
трудно было смириться с мыслью, что я был 
всего лишь первым одесским аспирантом у про-
фессора, но далеко не единственным. Вскоре он 
отлучил меня от себя. Решительно, прямо, без 
экивоков. Я решил продолжать работу в области 
типологической ономастики, занявшись пробле-
мами сравнительной социоономастики, начиная 
с анализа собственных имен у шумеров и древ-
них египтян. Профессор идею одобрил. Но когда 
я по привычке пришел к нему с готовым текстом, 
он задал риторический вопрос: “Почему я дол-
жен редактировать ваши работы? Вы же не ре-
дактируете мои!”. Это был последний раз в моей 
жизни, когда я говорил с профессором Карпенко 
о науке. В последующем мы иногда сталкивались 
в коридорах университета, на улице. Я говорил 
о погоде, Юрий Александрович жаловался на 
здоровье.

Но я всегда был искренне предан своему до-
рогому учителю. Его работы, его идеи были ис-
точником и вдохновением в моей последующей 
научной деятельности. В моих публикациях, ко-
торые изредка появлялись на разных языках на 
Украине, в Белоруссии, России, Эстонии, Болга-
рии, Германии, Англии, Испании, Италии, Шве-
ции я пытался нести в мир идеи Одесской онома-
стической школы, основателем которой является 
Юрий Александрович Карпенко.
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