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Реферат.  Кожен літературно-художній антропонім 

у творі має виконувати певні функції. Р. Іваничук нерідко 
добирає іменування персонажів, визначивши наперед 
національність, вік, особистості характеру, зовнішності 
тощо. У письменника слова літературно-художньої 
ономастики стають могутнім виразовим чинником. 
Власні імена в тексті дають неоціненну інформацію для 
інтерпретації всього тексту, іноді й таку, що іншими 
способами в творі не виражена. Вони увиразнюють текст 
стилістично, забарвлюють його.
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Антропонімікон будь-якого художнього твору являє 
собою складну систему онімів, яка разом з іншими мовними 
засобами бере участь у реалізації авторської концепції світо-
бачення, у побудові художнього образу. Антропонімний про-
стір творів одного літературного жанру утворює уявлення про 
найтиповіші підходи до номінації персонажа, а також дає змо-
гу виділити індивідуально-авторські прийоми у використанні 
літературного оніма в художньому тексті. Як елемент форми, 
антропонім є показником ідіостилю письменника, засобом 
тлумачення авторського задуму.

Вибір імені для літературного персонажа, як правило, не 
буває випадковим. Наділяючи свого героя тим чи іншим ім’ям, 



Вып. 14, 2015 г. 223

письменник звичайно вкладає в цю назву певну оцінку, харак-
теристику. Тим самим він має змогу використати власні імена 
як додатковий художній засіб для вираження ідейно-естетично-
го задуму. Першорядну роль у розмаїтості змальованих колорит-
них образів, неповторних у своїй індивідуальній конкретності, 
відіграли життєвий досвід письменника, і зокрема, знання спе-
цифіки антропонімійної системи, інтерес до виразових спро-
можностей антропонімів. Всі ці чинники активно впливають 
на проблему вибору іменувань для персонажів, на узгодженість 
імені і образу [3, с. 11].

Антропонімія в художньому  тексті не лише містить 
смислову інформацію, а й виражає поза текстові параметри 
образу автора, оскільки добір антропонімів для письменни-
ка – це прояв його літературної індивідуальності та художньої 
майстерності на фоні реальної суспільно-історичної дійсності.

Ім’я в художньому творі, на відміну від реального життя 
викликає особливі емоції, набуває конотативного забарвлен-
ня, що максимально увиразнює його. Внутрішня форма імені 
так чи інакше співвідноситься з художнім образом, а значення 
імені перегукується з ним [2, с. 124].

Кожен літературно-художній антропонім у творі має 
виконувати певні функції. У письменника слова літературно-
художньої ономастики стають могутнім виразовим чинником. 
Р. Іваничук нерідко добирає іменування персонажів, визна-
чивши наперед національність, вік, особистості характеру, 
зовнішності тощо. Власні імена в тексті дають неоціненну 
інформацію для інтерпретації всього тексту, іноді й таку, що 
іншими способами в творі не виражена. Вони увиразнюють 
текст стилістично, забарвлюють його.

Номінативні літературно-художні антропоніми є осно-
вою художнього ономастикону. Наявність таких онімів під-
тверджує достовірність персонажів та подій. Основну частину 
літературних антропонімів, які виконують номінативну фун-
кцію складають імена, іменування по батькові, прізвища, ре-
аліоніми, залучені автором з реального життя.

Власні імена, які виконують номінативну функцію, ха-
рактеризуються відсутністю супровідних конотацій. У романі 
вони використовуються для того, щоб однозначно називати 
денотатів і диференціювати їх від інших персонажів.

Стилістичні функції антропонімів
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У творах Романа Іваничука антропоніми – це ефектив-
ний прийом вираження авторської точки – зору, що є одним із 
компонентів структурно-текстових параметрів образу автора. 
Вони дають змогу образніше відтворити розмаїття людських 
характерів, учинків героїв, передавати авторське ставлення до 
них. Особливості творення, семантичного наповнення  влас-
них імен не лише виражають текстову та підтекстову інфор-
мацію, а й розкривають життєву позицію самого письменни-
ка, вказують на індивідуальні особливості його художнього 
мислення, що виражає добродушне ставлення письменника 
до людини, щире захоплення безмежністю та багатогранністю 
української душі.

Номінативні літературно-художні антропоніми є осно-
вою художнього ономастикону. Наявність таких онімів під-
тверджує достовірність персонажів та подій. Основну частину 
літературних антропонімів, які виконують номінативну функ-
цію складають імен, прізвища, залучені автором з реального 
життя.

Осторонь на перевернутому возі стояв фельдмар-
шал і сіятельний князь Олександр  Данилович Меншиков… 
[1, с. 250];

Кочубеїха з дочкою Мотрею… [1, с. 254];
Я охочекомонний полковник Гнат  Галаган із Січі 

[1, с. 265];
… стародубського Івана Скоропадського, чернігівсько-

го Павла Полуботка, переяславського Томару і ніжинського 
Журахівського… [1, с. 261] («Орда»);

… він теж вклякнув і, назвавшись хорунжим Забілою… 
[1, с. 266];

Хто ти? – Я була Мотрею  Кочубеївною [1, с. 282] 
(«Орда»);

Перський шах Сефі І погодився на всі умови Амурата 
[1, с. 27];

їм на зустріч вийшов сам Іслам-Ґірей у соболиній шубі 
[1, с. 168];

… не відставав Туґай-бей, щоб під містом левів отри-
мати для свого війська жолд золота [1, с. 226] («Мальви»).

Стилістична вагомість власних імен  романів Рома-
на Іваничука, крім всього іншого, є тим штрихом який надає 
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текстові, мовній партії героя певної характеристики з погляду 
етнічної приналежності носія імені.

Був це улюбленець Мазепи, вчений протоієрей – схим-
ник Єпіфаній, служитель Покровської церкви… [1, с. 251] 
(«Мальви»).

Наявність таких антропонімів підтверджує достовір-
ність персонажів та подій.

Характеристична функція вказує на національну чи ре-
гіональну приналежність, може увиразнювати певні риси ха-
рактеру чи зовнішності носія, виражати емоційне ставлення 
до пойменованого персонажа, а також брати участь у творенні 
часово-просторового фону твору тощо.

Через опис персонажу подається його характеристика, 
як сильної могутньої людини, або, навпаки негативна харак-
теристика:

– Не можна Полуботка вибирати, він надто хитрий 
[1, с. 267];

Той підупалий і пригноблений – Скоропадський, а он 
стоїть гладкий, мов бочівка, – то Полуботок… [1, с. 262] 
(«Орда»).

Іменування, які виконують характеристичну функцію, 
здатні вказувати на національну чи регіональну належність 
денотата, на його соціальний статус, сімейний стан, вік, мо-
жуть, увиразнювати певні риси його характеру чи зовнішнос-
ті, виражати емоційне ставлення до пойменованого персона-
жа, а також брати участь у творені часово-просторового фону 
твору. Так, на соціальний статус подається характеристика у 
самому тексті:

Двометровий цар Петро закріпив символ своєї могут-
ності… [1, с. 278];

А один, якого звали Вурдалаком, через те, що був губа-
тий, мов верблюд, і у вічно роззявленому його роті парувалися 
мухи, до того ж він був  волохатий, і від внутрішньої люті 
волосяний покрив пробивався крізь сорочку, мов жала, – він 
так щиро сміявся, що не витримав і вмер від розриву серця… 
[1, с. 333] («Орда»);

А під ногами то тут, то там подибувалися вигнані, 
певне вітрами, на чужину мальви – ті самі, що пишалися ра-
зом із соняшниками, рівні з ними, біля українських білостінних 
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хат. Там пишалися. А тут ховалися в колючий курай, низькі, 
збідовані, та все-таки живі. Тож повірила Марія, що дочка 
теж виживе, як ці квіти на чужій землі, якщо тільки назве її 
Мальвою. [1, с. 14] («Мальви»).

Хронологічна функція стає провідною, де онім спеці-
ально вказує на певний час і місце або лише на одну з цих 
двох координат. Змальовуючи у творі події, що відбуваються 
у певному просторі та часі, письменник намагається здебіль-
шого якнайточніше відтворити реальні події визначеної доби, 
часових просторів:

Поранений Карло ХІІ їхав попереду… Серакскер Бен-
дер і Буджака  Ізмаїл-паша в присутності кримського хана 
Девлет-Гірея 1 серпня 1709 року прочитав фірман султана 
Ахмеда ІІІ, за яким козаки отримували землі між Прутом і 
море… [1, с. 271] («Орда»).

 У романах деякі власні назви несуть в собі ідеологічну 
функцію, а саме негативну функцію такі антропоніми, як-от 
Мазепа, Петро І, Меншиков, султан Ібраґім та ін.:

… він зрештою своєю сутністю зневажив Мазепу. Бо 
ж не полковник Ніс зрадив народ, а гетьман – так, гетьман 
Мазепа!... [1, с. 252];

… мати з дочкою чекали на свою чергу, бо хто в цьому 
пеклі згадає заслуги страченого Мазепою генерального суд-
ді Василя Кочубея, що виказав цареві замисли гетьмана, – 
смерть буде всім, і Кочубеїха вкотре прокляла винуватця всіх 
бід її родини, а нині й Батурина [1, с. 254];

Даруйте життя, о, даруйте життя, ми проклянемо 
Мазепу! [1, с. 255];

Князь Меншиков зачитував перед людьми маніфест, в 
якому проголошувалося, що ніякий народ під сонцем не може 
похвалитися такими свободами і привілеями, як малоросій-
ський… [1, с. 267] («Орда»);

– Шайтан… – просичав Замбул і прийняв із рук Сефера 
важкий сувій [1, с. 142];

Пронизливий писк обірвав мову шейхульіслама, Ібраґім 
затрясся в істериці, він плескав у долоні, викликав слуг, по-
грожував і отямився від короткого слова Нур Алі «Йолюм» 
(смерть) [1, с. 219] («Мальви»).
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Крім того деякі антропоніми, які виконують ідеологіч-
ну функцію, несуть в собі позитивне значення, підкреслюють 
стійкість духу:

… навперейми засвідчували своє вірно підданство пол-
ковники Ніс, Галаган і Скоропадський, тільки Павло Полу-
боток  стояв незалежний. Могутня постава, міцні щелепи 
з ґудзуватими жовнами, яструбиний ніс, глибокі чорні очі, в 
яких цар не міг догледіти ненависті до себе, проте відчував 
її, свідчили про його козацьку непокору і, напевне, пиху за свої 
незмірні багатства… [1, с. 328] («Орда»);

Залишився лише один рудовусий козак з косою на човні. 
Взяти його живцем не змогли. Підступили колом і підняли на 
списах. Так загинув майстер на всі рук Стратон – засновник 
козацького поселення в Манґуші, вірний друг Марії, матері 
яничарської [1, с. 244] («Мальви»).

Часто топоніми вживаються для характеристики, опису 
подій, явищ як допоміжні елементи. Їх сукупність створює в 
авторській мовотворчості антропонімічне поле, яке стає під-
ґрунтям лексико-семантичного прирощення в контексті істо-
ричного твору.

Експресивно-оцінна функція представляє набір емоцій-
но-експресивних оцінок персонажів – від зменшено-пестли-
вих до згрубілих. Саме експресивно-оцінної інформації в ро-
мані набуває ім’я:

Учив мене філософії мудрий професор Тимотей Вергун, бо-
гословія – отець Антоній Простибог, а піїтику й риторику викла-
дав сам Феофан Прокопович, апологет Мазепи…[1, с. 276].

Цікавим є те, що автор в романі вдається до описів:
що розповідала Лебедиця, яка була десь там… та не 

мав чернець навіть права повернути голови, бо ж перевті-
лилась Лебедиця у Мотрю Кочубеївну, якої вже на світі не 
було… [1, с. 283] («Орда»).

Текстотвірна функція власних назв проявляється у ро-
манах і як наслідок дії всіх попередніх, і шляхом активного 
використання власних назв як пов’язування структурних еле-
ментів тексту, і тим, що власні назви в романі стають ключо-
вими словами, які організують текст:

То скільки Божого могло залишитися в моєму серці по 
тому, як ігумен Николай розповів мені, що у Софійському со-
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борі за десять днів до Полтави Феофан оголосив прокляття 
своєму покровителю й похвалу Антихристові?... [1, с. 274];

… врятовані зрадою батька Любов Кочубеїха й Мотря 
та заклятий у вовкулаку вбивця Іван Ніс, а ще помилуваний за 
мовчанку сповідник Мазепи отець Єпіфаній [1, с. 283];

Син  костельного органіста з Курляндії Павло  Ягу-
жинський став генеральним прокурором. Жид-вихрест Пе-
тро  Шефіров займає посаду віце-канцлера. Французький 
плебей Антон Девієр – генеральний поліцмейстер. Ну, а я, – 
Меншиков підвівся і звів руки догори… [1, с. 338] («Орда»);

Мансури володіли прибутним Перекопом, Барини – не-
вольничим Карасубазаром, а Яшлави, притулившись біля хан-
ського порогу, ниділи на заселених горбах, що не давали при-
бутків [1, с. 98] («Мальви»).

У романах антропоніми – це ефективний прийом ви-
раження авторської точки – зору, що є одним із компонентів 
структурно-текстових параметрів образу автора. Вони дають 
змогу образніше відтворити розмаїття людських характерів, 
учинків героїв, передавати авторське ставлення до них. Осо-
бливості творення, семантичного наповнення  власних імен не 
лише виражають текстову та підтекстову інформацію, а й роз-
кривають життєву позицію самого письменника, вказують на 
індивідуальні особливості його художнього мислення, що ви-
ражає добродушне ставлення письменника до людини, щире 
захоплення безмежністю та багатогранністю української душі.

Роман Іваничук у своїй мовотворчості, зокрема у імен-
нотворчості спирається на історичні документи, художню лі-
тературу та фольклор. Спостереження над письменниковим 
антропонімічним слововжитком переконує в тому, що автор 
вільно оперує власними назвами як важливими стилісистема-
ми. Текст роману свідчить про відсутність очікуваної скутості 
письменника, щодо вибору та використання імен персонажів.

Отже, антропонімікон створює широкі можливості для 
дослідження індивідуально-авторських, оказіональних імен, 
що сприятиме поглибленню теорії прецедентного імені, більш 
повній характеристиці ідіостилю письменника.

І. І. Ільченко, Л. І. Дука 
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Ильченко И. И., Дука Л. И.
СтилиСтиЧЕСКиЕ ФУнКЦии АнтРопонимоВ В 
РомАнАХ «оРДА» и «мАлЬВЫ» Р. иВАнЫЧУКА

Каждый литературно-художественный антропоним в произ-
ведении должен выполнять определенные функции. Р. Иванычук 
нередко подбирает именования персонажей, определив заранее 
национальность, возраст, личности, характера, внешности и т. д. 
У писателя слова литературно-художественной ономастики ста-
новятся мощным выразительным фактором. Собственные име-
на в тексте дают неоценимую информацию для интерпретации 
всего текста, иногда и такую, что другими способами в произ-
ведении не выражена. Они подчеркивают текст стилистически, 
окрашивают его. (Филологические исследования, вып. 14, 2015, 
с. 222–229).

Ключевые  слова: антропоним, антропонимный простор, 
идиостиль, имена, собственные имена, собственные названия.

Ilchenko I. I., Duca L. I.
STYLISTIC FUNCTIONS OF ANTHROPONYMS IN THe 
NOVeL ‘‘THe HORDe’’ AND ‘‘MALLOW’’ R. IVANYCHUKA

Every literary anthroponym in the product must perform certain 
functions. G. Ivanchuk often selects the naming of characters, deter-
mining in advance the nationality, age, personality, character, appear-
ance, etc. of the writer’s words literary onomastics become powerful 
berezovim factor. Proper names in the text provide invaluable infor-
mation for the interpretation of the whole text, and sometimes what 
other ways the work is not expressed. They emphasize the text stylis-
tically, paint it. (Philological researches, ed. 14, 2015, p. 222–229).

Keywords: anthroponym, antrotomy space, idiostyle, names, proper 
names, proper titles.

Стилістичні функції антропонімів


