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СТРУКТУРИ ОНІМНИХ СЛОВНИКОВИХ 

СТАТЕЙ

Данное исследование посвящено изучению структуры 
онимных словарных статей. Особое внимание уделено 
анализу оригинальной онимографической концепции, 
которую разработал и реализовал основоположник 
Донецкой ономастической школы Е.С. Отин («Словарь 
коннотативных собственных имен»), а также анализу 
поэтонимографической теории, основоположником которой 
является В.М. Калинкин (поэтонимы романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин»). Автор статьи представляет перечень 
основных проблем лингвокультурологической онимографии.
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Словники укладаються за певними правилами. 
Уся розміщена в них інформація обов’язково подається 
структуровано й оформлюється за тією або іншою моделлю. 
Але початок роботи завжди пов’язаний з пошуком і відбором 
необхідного матеріалу. Жодна наукова розвідка, так само, як 
і кожен науковий звіт, не робиться «взагалі». Тому рішенню 
про необхідність укласти той або інший словник передує 
етап збирання необхідного матеріалу. У лінговокраєзнавчих 
словниках основний зміст складають національно-
специфічні реалії (предмети та явища, що мають значення в 
культурних стосунках, факти історії, різноманітні соціальні 
явища, національні та фольклорні герої і т.д., а також їхні  
назви та імена). Г.Д. Томахін наголошує: «У порівняльному 
лінгвокраєзнавстві реаліями вважаються слова й 
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фразеологізми, що позначають явища чи предмети, зв’язані 
з історією, культурою, економікою та побутом держави, мову 
якої ми вивчаємо» [4].

Оригінальну онімографічну концепцію розробив 
і реалізував у словнику основоположник Донецької 
ономастичної школи Є.С. Отін. Маємо на увазі його «Словник 
конотативних власних назв» [2]. 

Але перш ніж звернутись до цього словника, подамо 
позицію вченого до складу й структури онімних статей у 
словнику енциклопедичного типу. Мова піде про участь 
Є.С. Отіна в розробці засад онімографії з культурознавчим 
нахилом в «Русской энциклопедии». Праця ця хронологічно 
передувала «Словнику конотативних власних назв», але була 
пов’язана з пошуками  відповіді на питання: яким чином 
розміщувати інформацію суто онімографічного типу в 
словниках неспеціалізованих? Вважаючи, що найбільшу долю 
статей про власні імена складуть топоніми, учений віддав 
перевагу саме опису вимог до них. Чотири фактори, з його 
точки зору, обов’язково повинні бути враховані  при підготовці 
статей про топонімію. По-перше, словникова стаття мала 
зафіксувати найранішу серед засвідчених форму топоніма, а 
далі подати варіанти (фонетичні, структурні, морфологічні) 
й лексичні дублети в різні періоди існування. По-друге, у 
словнику мала бути етимологічна довідка про походження 
топоніма. У разі наявності кількох гіпотез треба було 
спиратись на найбільш вірогідну, а також автор мав право на 
виклад власної гіпотези. Учений вважав за доцільне подавати 
також «народні етимології», дотичні топонімічні легенди. 
Важливою, щоправда, вважалася наявність критики про їх 
наукову непереконливість. З історичної точки зору важливим 
вважалося з’ясування мотивів називання в період зародження 
географічного імені, реконструкція первинної мотивації. 
По-третє, у словнику мала бути представленою морфемна 
й словотвірна структура топоніма. По-четверте, у разі зміни 
іменувань об’єкта треба було передавати послідовність 
номінацій і причини перейменувань. Факультативно – ареали 
розповсюдження топонімних основ і формантів. У разі, коли 
(siс!) «в процессе длительного употребления в русскоязычной 
среде те или иные топонимы приобрели какие-то дополни-
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тельные значения и коннотации, сведения о них приводятся 
в конце словарной статьи с иллюстративным материалом из 
литературных и народно-разговорных источников: Соловки, 
Камчатка, Ходынка и др.» [2, с. 10]. Ми звертаємо особливу 
увагу саме на цей момент, бо він прямо пов’язаний з роботою 
Є.С. Отіна над «Словником конотативних власних імен».

Вирішивши скласти словник конотативних власних 
імен російської мови, Є.С. Отін відразу визначив межі, у 
яких буде проводитись розшук. Першим обмежувальним 
параметром стала мова. Далі постало питання вибору 
матеріалу. Остаточне рішення прийшло вже в процесі праці. 
Серед величезної кількості власних імен, які функціонують у 
російській мові, вибір прийшовся лише на ті, у яких відбувся 
процес конотонімізації, тобто сформувалися додаткові 
значення. Обмірковуючи наступний фактор, дослідник 
вирішив, що буде аналізувати не лише ті конотативні власні 
імена, які за походженням, або за традицією відносять 
до російських, тобто представляють автохтонну онімію, 
а й ті, які належать до широко відомих, інтеркультурних 
онімів, давно використовуються в живому побутовому й 
художньому російському мовленні, тобто засвоєні мовою й 
стали узуальним явищем у російській культурі. Так склався 
словничок майбутнього словника. Були зібрані власні назви, 
напрямком генезису яких був рух до апелятивації. «Захоплені» 
гострим поглядом ученого на різних стадіях онімогенезу, 
ці назви дійсно відбивають специфічні, значущі стани, що 
виникли й розвинулись у надрах конкретної мовної культури. 
Розроблена Є.С. Отіним технологія онімографії конотативних 
станів дозволила не просто фіксувати конотоніми в певному 
значенні, а й простежувати інколи дуже цікаві шляхи 
семантичних змін у змістовній структурі власних назв. 
Новаторський підхід Є.С. Отіна до розв’язання   завдань  
онімографії  помітив В.М. Мокієнко,  автор передмови 
до московського видання словника. Указавши, що спроби 
осмислення процесів онімогенезу в  лексикографічних 
дослідженнях мали місце (Д.С. Мгеладзе, Н.П. Колеснікова 
«Від власних назв до загальних» (1970); Т.Н. Кондратьєва 
«Метаморфози власної назви» (1983)), він підкреслив не 
тільки кількісну, а й принципову якісну відмінність праці 
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Є.С. Отіна [1]. Ми вважаємо цю працю вченого найсучаснішим 
і всебічно осмисленим з теоретичної точки зору надбанням 
лінгвокультурологічної онімографії. До ідей Є.С. Отіна ми ще 
неодноразово будемо повертатись у нашому дослідженні.

Зовсім інакше може виглядати підготовча 
робота укладача онімного словника іншого типу. 
Лінгвокультурологічна онімографія, незважаючи на 
існування багатої традиції, так само ще перебуває на 
початковій стадії. Іти шляхом, уторованим попередниками, 
звичайно, зручно. Можна, особливо не вдаючись у складні 
питання, обмежитися збиранням енциклопедичних 
відомостей про ті чи інші названі об’єкти, оголосивши їх без-
будь яких обмежень культурно значущими, і на цій підставі 
рекомендувати лінгвокультурологічний підхід . Можна піти 
шляхом збирання інформації за принципом, сформульованим 
Ю.С. Степановим і проілюстрованим ним у словнику 
«Константи…» [3], можна обрати й будь-який інший з вже 
уторованих шляхів. «Де торно, там і просторо», – наголошує 
народна мудрість, зафіксована В. І. Далем. Але чи буде це 
новим словом? Чи можна буде співставити таку працю з 
тим, чого досяг Є.С. Отін у своєму словнику? Вважаємо, що 
реалізація лінгвокультурологічного підходу до представлення 
лінгвокраїнознавчо важливих факторів має два аспекти 
проблеми: 1) аспект спільного й особливого в існуванні 
онімів у просторі даної (будь-якої конкретної національної) 
культури. Усе спільне так чи інакше увійде до умовного 
простору зіставно типових рис та властивостей імен. А 
виявлене особливе складе фонд етнокультурно та національно-
культурно важливих компонентів змістовної структури 
власних імен. Підтвердженням правильності процедури 
виявлення спільного й особливого буде акт зіставлення цього 
ж чи фактично тотожного імені, яке функціонує в іншій мові в 
умовах іншої лінгвокультури; 2) аспект методології, методик 
та прийомів аналізу оніма, що дозволить відображати в 
словниковій статті фази лінгвокультурного онімогенезу.

Якщо говорити про  інші завдання  культурно   
орієнтованої онімографії, то тут дослідник може обмежити 
себе підбором матеріалу для аналізу й подальшого опису  
в словнику якимось окремим розрядом онімної лексики, 



42
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

що функціонує на певних теренах конкретного етносу в 
певний період його існування. Може, нарешті, обрати для 
своєї роботи творчість якогось письменника і, врешті-решт, 
зупинитись на описі онімії якогось одного твору. Наприклад, 
В.М. Калінкін, розробляючи теорію  поетонімології і, у 
її межах, поетонімографії, зупинився на власних іменах 
(поетонімах) роману О.С. Пушкіна «Евгений Онегин». 
Відразу постало питання про склад словника поетонімів. 
Тут, на думку  укладача, жодних проблем не виникає лише у 
зв’язку з введенням до складу словника всіх власних імен з 
кінцевої редакції роману, виданої самим автором ще за життя. 
А далі починаються проблеми. Як ставитись до власних 
імен, поданих у романі не  російською, а іншими мовами? 
Чи вважати власними іменами назви творів? Як ставитись 
до редакторських внесків у текст твору? Чи відносити власні 
імена з епіграфів і цитат до пушкінської онімії? Оскільки 
історія літератури знає безліч прикладів, коли персонажі 
протягом роботи автора над текстом змінювали свої імена, 
як бути з цією інформацією? Як ставитись до авторських 
приміток до основного тексту? Вважати їх елементами тексту, 
чи розглядати окремо? Як ставитись до власних імен, поданих 
автором з малої літери? Чи вважати власними найменнями 
перифрастичні іменування персонажів і місцевостей, у 
яких відбуваються події роману? Питань значно більше, і 
відповісти на них укладач словника повинен ще до початку 
власне онімографічної роботи.

Оскільки жодне слово жодної мови, у тому числі, й жодне 
власне ім’я не існують самі по собі, а виявляють свої якості 
лише в процесі функціонування в живому процесі мовлення 
того або іншого типу, наступною проблемою онімографії 
постає проблема контекстної семантики власних імен. У 
традиціях лексикографії давно склалася тенденція розумної 
економії в ілюстративному матеріалі. Однак необхідність 
дійти до коріння смислів, які передає власне ім’я, вимагає від 
укладача виявлення таких взірців використання, які найбільш 
усебічно та яскраво передають тонкощі семантичних якостей 
власного імені. У вирішенні цього питання важливе місце 
посідає правило необхідного і достатнього контексту. 
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Ще одна проблема онімографії – передача функційних 
особливостей імені та розробка техніки й прийомів їх 
реєстрації в конкретних використаннях. 

Крім перелічених, перед укладачем словника постають 
й інші проблеми, які з тією або іншою мірою повноти ми 
розглядаємо в нашому дослідженні. При переході ж до 
оформлення результатів дослідження у вигляді словникових 
статей, укладач словника повинен прийняти рішення відносно 
структури й компонентів словникової статті, а також рішення 
щодо розміщення матеріалу словника. Останнє можливе 
лише при наявності в дослідника повного корпусу матеріалів. 
Розміщення за алфавітом, гніздове, алфавітно-гніздове, 
тематичне і т.д. у всіх випадках диктуються доцільністю й 
ефективністю представлення конкретного ономастикону. 
Роздумів потребує й наявність, або навіть необхідність 
внутрішньословникових посилань у тих випадках, коли 
описуване ім’я  асоціативно,  контекстуально   або якось  інакше 
тісно пов’язане з іншим онімом, словникові  статті треба 
супроводжувати відповідними  внутрішньословниковими 
посиланнями. Наприклад, укладач “Dictionary of Subjects 
and Symbols in Art” Джеймс Холл до питання  розміщення в 
словнику посилань підійшов з наступних позицій.  Посилання 
на інші статті в словнику відбуваються за  принципом: 
від статті з меншим обсягом до  статті з більшим, а не  
навпаки [5, с. 11]. 
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