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ВСТУП 

Літературно-художній текст зазвичай становить інтерес не лише з 

літературознавчого погляду, що зосереджує увагу дослідників на пошуках у 

ньому художніх засобів реалізації авторського задуму та здійснення їх 

естетичної оцінки, художній твір стає також джерелом для мовознавчих 

досліджень, спрямованих на аналіз мовного оформлення як зовнішньої 

оболонки змісту твору. Власні назви – вагомий елемент мовної структури 

тексту, який завжди несе в ньому функціонально-семантичне навантаження,  

оскільки онімні одиниці ніколи не потрапляють до твору випадково, а є 

авторським (хоч і не завжди свідомо мотивованим) рішенням. 

Специфіка досліджень власних назв у художньому творі, вимагаючи 

використання методів, які повністю не можна співвіднести з певним 

лінгвістичним напрямом, спричинила появу нової мовознавчої галузі – 

літературна ономастика. Будучи первісно сферою, що зосереджується на стику 

мовознавчих та літературознавчих методів наукового пізнання, сьогодні 

літературна ономастика зарекомендувала себе як окрема наукова галузь, що, 

правда, ще потребує ґрунтовних теоретичних узагальнень та широкого спектру 

практичних пошуків і наукових досягнень.  

У цьому й полягають основні напрями досліджень науковців, що сьогодні 

працюють у сфері літературної ономастики. Узагальненню щодо визначення 

предмету дослідження, теоретичному обґрунтуванню методів аналізу, а також 

виокремленню загальної специфіки функціонування власних назв у 

художньому тексті присвячені праці таких українських та інших слов’янських 

учених: В. Калінкін, Л. Белей, В. Бєляєв, Т. Фостик, А. Фомін, М. Максимюк, 

Н. Васильєва, Ю. Карпенко. Є також чимало досліджень, що полягають у 

практичному з’ясуванні функцій та семантичного навантаження власних назв у 

конкретних творах української літератури (Л. Белей, П. Гриценко, І. Ільченко, 

І. Калачик та ін.). 

Актуальність цього дослідження визначається необхідністю здійснення  

функціонально-семантичного аналізу власних назв у творах сучасної 
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літератури, що дозволить виявити мовно-стилістичні ознаки й закономірності 

функціонування цих одиниць у мовленні на сучасному етапі. 

Метою роботи є простежити, які стилістичні функції виконують 

антропоніми в досліджуваних художніх творах, та з’ясувати їх значення в 

розкритті художньої картини світу автора. Для реалізації поставленої мети 

необхідне розв’язання таких завдань: здійснити узагальнений аналіз методів і 

прийомів, що використовуються дослідниками власних назв у літературному 

тексті, на основі їх досліджень вказати на конкретні функції, які можуть 

виконувати оніми у творах; визначити особливості системи антропонімів у 

романі В. Лиса «Століття Якова» як розряду онімів, що найвиразніше розкриває 

картину світу письменника; проаналізувати функції й значення антропонімів у 

романі В. Лиса «Соло для Соломії». 

Об’єктом дослідження є тексти романів сучасного українського 

письменника В. Лиса «Століття Якова» та «Соло для Соломії». 

Предмет вивчення – виявлення функцій, які виконують у досліджуваних 

творах власні назви (антропоніми), та розкриття їхнього значення через аналіз 

формально-граматичних та семантичних ознак, що їм притаманні.  

Матеріалом для дослідження є близько 400 антропонімів, використаних 

письменником у текстах досліджуваних романів. 

Дослідження було здійснене через такі підходи до аналізу власних назв: 

функціональний (від форми до визначення функцій) та когнітивно-

концептуальний (аналіз шляхом від функції до форми, а потім до 

концептуального смислу, що виражається формою). Методологічною основою 

дослідження стали праці Л. Поповської та В. Калінкіна. Ці підходи 

конкретизувались у таких методах: компонентний аналіз (з’ясування 

загального значення онімних одиниць через окремі компоненти значення),  

контекстний аналіз (що дозволяє виявити значення власної назви у зв’язку із 

змістом усього тексту); використано також метод статистичного аналізу (для 

виявлення кількісних і частотних співвідношень власних назв у творах). 
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РОЗДІЛ 1 

СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВЛАСНИХ НАЗВ У ХУДОЖНІХ 

ТВОРАХ (НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕЯКИХ МОВОЗНАВЦІВ) 

Завдання літературної ономастики здебільшого полягають у визначенні 

функціонального навантаження власних назв у художніх творах. Значення 

такого дослідницького напряму є безсумнівним; Т. Фостик та Н. Павликівська 

визначають його так: «Вивчення функціонування власної назви в текстах 

художньої літератури є важливим завданням лінгвістики й становить внесок не 

тільки в загальну теорію мови, але й сприяє подальшому поглибленню знань у 

взаєминах розумових та мовних структур у пізнавальній діяльності людини» 

[24, с. 81]. 

Метою цього розділу є визначення шляху, яким йдуть мовознавці при 

здійсненні функціонального аналізу власних назв у художніх творах, а також 

встановлення основних семантико-стилістичних функцій цих одиниць на 

основі опрацьованих досліджень.  

Власні назви, що входять до структури художнього твору безпосередньо 

пов’язані з його змістом. «Вивчення їх в літературній ономастиці виходить 

першочергово з необхідності більш глибокого розуміння художнього твору… 

Імена й назви є невід'ємним елементом форми художнього твору, одним із 

засобів, що створюють художній образ» [21, с. 182].  

Для підтвердження вагомості сказаного приведемо вислів ще одного 

науковця щодо смислового навантаження власних назв у творі: «Головна 

функція онімів – працювати на художній текст, на його розуміння читачем, 

адекватне інтерпретування, у тому числі й на підтекст. Власні назви в творах 

письменника становлять невід’ємний компонент структури та вагому частину 

художнього твору» [5, с. 337].  

Шлях, яким йде дослідник, що має на меті проаналізувати функціональні 

властивості власних назв у художньому тексті, ґрунтовно проілюстрований у 

праці Л. Поповської, хоч вона й присвячена не суто ономастиці, а 

лінгвістичному аналізу тексту загалом. Дослідниця зазначає, що «картина світу 
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письменника («образ світу»), як і картина світу будь-якої людини, 

конституюється в його свідомості як результат особливостей концептуалізації 

ним фрагментів буття. Після створення її відмінність від картини світу будь-

якої людини полягає в тому, що вона виражається в тексті створеного 

письменником художнього твору… Далі художня картина, що представляє в 

творі картину світу письменника, реконструюється читачем шляхом аналізу 

створеного письменником тексту – його мови, змісту виведеного на цій основі 

концептуального смислу» [18, с. 87]. 

Тобто Л. Поповська констатує наявність двох підходів до аналізу 

художнього тексту: функціональний (аналіз художніх смислів шляхом від 

форми до функції) та когнітивно-концептуальний (аналіз шляхом від функції до 

форми, а потім до концептуального смислу, що виражається формою) 

[18, с. 86]. Однак дослідниця зазначає, що аналіз твору обов’язково 

здійснюється через взаємодію названих підходів. Яким же чином це 

відбувається? Вона розмежовує декілька етапів аналізу: сприйняття й розуміння 

тексту загалом (що здійснюється будь-яким читачем) та етап його 

лінгвістичного аналізу. 

«На етапі сприйняття й розуміння тексту без цілей його аналізу 

відбувається послідовна зміна операцій: синтез – аналіз – синтез. Читач 

спочатку сприймає художній текст як ціле, як єдність форм, значень і функцій 

мовних одиниць, оскільки текст даний читачу в синтезованому, так би мовити, 

вигляді (синтез). Потім засвоює зміст і смисл тексту під впливом власних 

пресупозицій – настанов на сприймання, власної когнітивної бази, соціального 

досвіду і т. д. … чи, можна сказати, під впливом власної картини світу, по-

своєму ментально структуруючи текст (аналіз). Потім, також по-своєму, під 

впливом названих факторів, об’єднує виявлені ним в тексті частини і 

усвідомлює отриманий в результаті об’єднання смисл (синтез)» [18, с. 86]. 

При цьому дослідниця зазначає, що ступінь адекватності розуміння 

тексту читачем залежить від збігу й відповідності картин світу письменника й 

читача, «який проаналізував і знову синтезував мовні форми з їх значеннями й 
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функціями за допомогою власної свідомості як інструмента аналізу й синтезу» 

[18, с. 87]. Про здатність до розуміння тексту згідно із свідомо вкладеним у 

нього авторським змістом Л. Поповська наводить досить цікаву думку. Вона 

переконана, що нова наукова методологія аналізу художнього тексту, основою 

якої є когнітивно-концептуальний підхід, заснована на тому, що «той, хто 

слухає, може значно краще мовця розуміти, що сховано за словом, і читач може 

краще самого поета осягнути ідею твору. Сутність, сила такого твору не в тому, 

що розумів за ним автор, а в тому, як воно впливає на читача чи глядача, отже, 

в невичерпному можливому його змісті. Цей зміст, що проектується нами, 

тобто вкладений в сам твір, справді обумовлений його внутрішньою формою, 

але міг зовсім не входити в розрахунки художника…» [18, с. 117]. 

Повернемось до етапів і способів аналізу художнього твору: на етапі 

первинного сприйняття тексту читач (аналізатор) йде єдиним можливим 

шляхом – від форм і значень мовних одиниць до їх функцій, а потім до смислу. 

А на етапі лінгвістичного аналізу аналізатор обирає один з можливих підходів – 

від форми одиниці до її текстотворчої функції (функціональний аналіз), або від 

усвідомленого ним смислу тексту до концептуального смислу (когнітивно-

концептуальний підхід) [18, с. 87]. 

За Л. Поповською, у процесі інтерпретації смислів мовних одиниць 

вагома роль самого дослідника-аналізатора, оскільки при аналізі тексту він не 

тільки реконструює художню картину світу письменника-творця тексту, «але й 

– при викладенні результатів аналізу – повідомляє про особливості власного 

бачення світу, виражає те, як він сам концептуалізує фрагменти буття, що стали 

предметом художнього зображення в тексті та … предметом його аналізу» 

[18, с. 87]. 

Далі розглянемо, яких саме функцій можуть набувати в художньому 

тексті оніми, відповідно в якому напрямі рухатись досліднику та які конкретні 

завдання він повинен ставити перед функціональним аналізом наявного перед 

ним об’єкту у формі сукупності різнотипних власних назв, що постають з 

контекстуального змісту певного художнього твору.  
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Серед усіх розрядів власних назв, що функціонують у художніх творах, 

антропоніми мають кількісну перевагу: людина є центром будь-якого 

художнього тексту, а його кінцевий сенс полягає у здійсненні спроби її 

пізнання. Цим пояснюється також те, що з функціонального погляду 

антропоніми є найбільш цікавими, а визначення їх семантико-стилістичних 

функцій у тексті становить основу функціонального дослідження онімів 

художнього твору, тобто основу досліджень літературної ономастики.  

Т. Мислива пропонує виокремлення основних семантико-стилістичних 

функцій через можливі антропомоделі, що зустрічаються в художніх текстах. 

Дослідниця виявила, що серед ознак-функцій антропомоделі «ім’я» (особистої 

назви, що дається людині при народженні) – «створити чи передати реальність 

часового простору» [12, с. 372]. Вона говорить це в контексті про сучасні імена 

й відповідно час, близький сучасному читачеві, хоч ця функція може 

розширюватись до репрезентації будь-яких часових меж.  

Ще однією виразною функцією зазначеної антропомоделі є 

характеристика національної належності носія імені. Асоціативний ланцюжок 

від імені до національної чи етнічної належності часто існує завдяки 

ономастичній стереотипізації; таким же чином існує також зв’язок між іменем і 

певним соціальним прошарком суспільства – купцями, наприклад, дворянами, 

вчителями тощо. «Ономастичний стереотип можна розглядати як різновид 

соціального стереотипу … Природа соціального стереотипу складається з двох 

компонентів: знання й ставлення, причому знання, як правило, є спрощеним, а 

ставлення емоційним» [3, с. 93]. Дослідниця ономастичних стереотипів 

Н. Васильєва переконана, що саме мова письменників відіграє вагому роль 

серед факторів впливу на формування ономастичних стереотипів [3, с. 94]. 

Важливою функцією антропомоделі «ім’я» є характерологічна. «Власні 

імена в художньому творі на позначення головних героїв стають тематичним 

словом. Завдяки своїй невіддільності від дійової особи, ім’я сприймається в 

асоціативному комплексі з нею, отримує право не лише вказувати на 

позначуваний об’єкт, але й слугувати його характерологічним представником. 
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Отже, коли власні імена входять у контекст, вони можуть наповнитися іншими 

смислами. Змістовне насичення власних імен відбувається поступово. Воно 

включає в себе всі риси персонажа, які надає йому автор [13, с. 168]. 

Як різновид останньої функції можна виокремити емоційно-оцінне 

значення імені, що репрезентують безпосереднє авторське ставлення до 

денотата. «Емоційно-експресивне забарвлення власних назв залежить від 

узвичаєних традицій його вживання, зокрема від символічних конотацій. Так, 

позитивне забарвлення мають, наприклад, імена Марія (символ матері або 

жінки-страдниці) чи Малахій (останній пророк Старого Завіту), а негативне – 

імена одіозних біблійних персонажів Ірода, Каїна» [22, с. 29].  

Зазвичай меліоративна чи пейоративна конотація реалізується завдяки 

семантиці твірних основ. Однак «іноді письменника менше цікавлять прямі чи 

непрямі смислові асоціації, викликані іменем персонажів. Часто на першому 

плані – звукові асоціації, музикальність, незвичність звучання власного 

найменування». Наприклад, ім’я Ассоль («Червоні вітрила» О. Грін) – «ми ще 

не знаємо, як вона виглядає, але вже відчуваємо її прекрасні риси, близькі 

письменнику-романтику» [4, с. 6]. 

Підсумовуючи функціонально-стилістичні можливості антропомоделі 

«ім’я» наведемо вислів одного з цитованих вище дослідників: «В художньому 

творі власне ім’я виконує роль маркера психологічної, ідеологічної 

відокремленості, окремої життєвої позиції, певного місця в соціальній 

обстановці» [13, с. 168]. 

Використання антропомоделі «прізвище, ім’я + ім’я по батькові» – 

повного називання героїв зустрічається в художніх творах рідко і здебільшого з 

метою підкреслити офіційність, документальність, серйозність ситуації. 

Додавання до імені лише прізвища (антропомодель «ім’я + прізвище») 

здійснюється з метою конкретизації [12, с. 373].  

Найпродуктивнішою антропомоделлю є «варіанти імен». Про 

інформацію, яку можуть у собі нести варіанти антропонімів в тексті, говорить 

Л. Белей в статті «Як «промовляють» імена літературних персонажів: про мовні 
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засоби української літературно-художньої антропонімії» [2, с. 23-31], де 

дослідник докладно аналізує, як видозміна імені на різних мовних рівнях 

впливає на його сприйняття читачем. Він переконаний, що «протиставлення 

різних варіантів ЛХА [літературно-художніх антропонімів] або ЛХА і реальних 

антропонімів на фонетичному, морфологічному, словотвірному, лексичному та 

синтаксичному рівнях української мови виступає головним інтралінгвальним 

чинником, що забезпечує широкі функціонально-стилістичні можливості 

власних назв персонажів» [2, с. 23]. 

Найчастіше протиставлення антропоніма в художньому творі  до 

загальноприйнятого варіанта на фонетичному рівні є ознакою регіональності 

його вживання: «Наявність діалектної фонетичної риси в структурі ЛХА, яка 

виявляється в альтерації із загальнонаціональним антропонімом, зумовлює 

появу базової конотації регіоналізму, на ґрунті якої можуть розвинутися і 

додаткові онімічні значення» (протеза – Гілько / Ілько, епентетеза – Левонтій / 

Леонтій, контамінація – Оляна / Ольга + Уляна, метатеза Левантина / 

Валентина та ін.) [2, с. 23]. Творення власних імен з типовими для певної мови 

звукосполученнями використовується з метою національної ідентичності 

денотата [2, с. 23].  

Морфологічні засоби альтернації використовуються письменниками 

меншою мірою, здебільшого у випадках номінації значної кількості персонажів 

одним іменем (чи прізвищем) у формі множини, що створює ефект типізації 

(«Катрусі, Одарочки, Порубаї, Яроші…» О. Гончар), можливе також 

використання діалектних форм (Іва, Оле, Васи) [2, с. 25]. 

Словотворчі ресурси в літературно-художній антропонімії «виступають 

передусім виразником експресивності» [2, с. 26]. Афікси -к-, -ик-, -очк-, -ушк-, 

юшк- та ін. в іменах увиразнюють лагідно-пестливі міжособистісні стосунки 

між героями. «Специфічні антропонімійні суфікси виступають нерідко єдиним 

засобом, що натякає або засвідчує національну належність персонажа. … 

«Через десять хвилин Мухін мав у кишені посвідку члена Армійської 

української ради Мухенка…» (О. Слісаренко)» [2, с. 26]. 
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Поширені також словотворчі форманти, що вказують на сімейний стан 

персонажа. Суфікс -енк(о) використовується для творення назви сина за 

батьком (його ім’ям, прізвищем, професією, національною ознакою тощо). Цей 

формант виник шляхом поєднання суфіксів -ен(я) і -к(о), які первісно мали 

демінутивне значення, позначали малих істот: Іваненко – «малий Іван, син 

Івана». Подібне значення мали й слова з суфіксом -ук-, -чук-: парубчук – 

«молодий парубок» [11, с. 24]. Подібним чином утворювалися іменування 

заміжніх жінок, за допомогою суфіксів -их-, -к-: Кайдашиха, Довбишка. 

Функціональні можливості такої антропомоделі («андронім») ширші за просту 

номінацію, відчутна здатність передавати певну емоційну семантику.  

Функціональне навантаження має також фонова антропонімія: згадки 

історичних осіб, персонажів інших творів, відомих імен. «Кожне вживання 

такого власного імені пов’язане з конкретними авторськими намірами, 

потребою створити бажаний ефект – активізувати відповідні загальні знання 

про відому людину, виокремити якусь деталь, викликати в читача певні 

психологічні й естетичні асоціації» [14, с. 30]. І. Ільченко виокремлює такі 

функції використання антропонімів, що позначають історичних осіб: 1) служать 

для створення колориту певної епохи; 2) використовуються для стислості та 

лаконічності опису подій у повістях; 3) створюють умови для відповідних 

асоціацій; 4) є об’єктом підкреслення, увиразнення думок персонажів до 

змальованих історичних подій та ін. [5, с. 338]. 

Отже, власні назви, як і будь-які інші компоненти твору є мовними 

виразниками картини світу письменника. Їх аналіз передбачає послідовне 

застосування двох підходів до досліджуваного об’єкту: функціональний 

(шляхом від форми до функцій) та когнітивно-концептуальний (від змісту до 

концептуального смислу). Основою літературно-ономастичного аналізу є 

визначення семантико-стилістичних функцій власних назв у тексті.  

Найбільшим функціональним навантаженням характеризуються 

антропоніми. Різноманітні моделі та варіанти вживаних назв здебільшого 

виконують такі основні семантико-стилістичні функції: характеризують 
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денотат (його характер, риси, національну, регіональну, соціальну належність), 

є виразниками просторово-часових обставин зображуваного у творі; вказують 

на експресивно-оцінні стосунки між персонажами твору, а також ставлення до 

них автора – служать для творення художніх образів та розкриття авторської 

концепції світобачення. 
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РОЗДІЛ 2  

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

АНТРОПОНІМІВ У РОМАНАХ В. ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА» ТА 

«СОЛО ДЛЯ СОЛОМІЇ» 

2.1 Особливості антропонімікону роману В. Лиса «Століття Якова» 

Роман «Століття Якова» опублікований у видавництві «Клуб сімейного 

дозвілля» та є переможцем конкурсу «Ґранд-коронація слова» у рамках 

конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс та пісенної лірики про кохання 

«Коронація слова — 2010». Настанова на відтворення діалектних особливостей 

мовлення героїв твору та інших регіональних ознак не завадила В. Лису бути 

схвально прийнятим літературними критиками, навпроти – довершеність мови 

в змістовому ключі роману, разом з його ономастичним наповненням, 

формують художню цінність твору. 

Зазвичай антропоніми, призначені для головних персонажів твору, 

створюються не лише «під самого персонажа» (як це доречно при йменуванні 

другорядних персонажів), але й з урахуванням ідейного розв’язку всього твору. 

Тому вони є особливо цікавими при аналізі. 

Позамовні особливості імені Яків характеризують його як древнє, не 

сучасне. Воно певною мірою відтворює народно-український колорит, та 

водночас зберігає відтінок біблійності (ім’я єврейського походження). З 

біблійним життям імені асоціює уяву читачів і сам автор, починаючи роман 

епіграфом, що є цитатою із Послання апостола Якова: «Що таке життя ваше? 

Пара, яка з’являється на хвильку, а потім зникає (Соборне послання апостола 

Якова, 4, 14)».  

Внаслідок існування старозавітньої історії, де фігурує людина з таким 

ім’ям (один з патріархів Ізраїлю), воно набуло таких концептуальних значень: 

Яків-батько багатьох (не йдеться лише про багатьох дітей, Яків вважається 

одним із засновників цілої нації – Авраам    Ісаак   Яків сини Якова 

єврейський народ) – загальну кількість шлюбних і позашлюбних дітей Якова 

Меха важко визначити, певною мірою він дав життя людям, що, відрізняючись 
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своїми соціальними ознаками, відтворюють строкатість сучасного суспільства; 

Яків пристрасний (жага, нестримне бажання постійно скеровували вчинки 

біблійного героя: суперечка з братом Ісавом, обман батька, багаторічна праця за 

шлюб з коханою дівчиною, загадковий двобій за бажане з Анголом (Буття 32, 

27-31) ) – пристрасть, палке кохання супроводжувало Якова Меха протягом 

життя й формувало екзистенційний сенс його життя; Яків-борець (заради 

бажаного патріарх готовий був піти майже на все, навіть на двобій із 

Божественною силою) – Яків боровся із обставинами, що знищували його 

життя, передумова багатьох його рішень – боротьба за те, щоб вижити; Яків-

коханий двох (йдеться про двох жінок Якова Лію та Рахіль, від яких він мав 

дітей) – в історії Меха ключовими постатями життя були Уляна та Зося; Яків та 

втрачений (загублений) син, що повернувся в кінці життя батька (біблійний 

Йосип був проданий братами до Єгипту, через десятки років дав про себе знати 

та зустрівся з батьком, щоб жити поруч) – на сина Яків Мех теж довго чекав (як 

біблійний Яків на Йосипа), але той усе доросле життя прожив окремо, іноді 

присилаючи листи батьку, останні речення роману змальовують повернення 

дорослого Артема додому. 

На морфологічному та фонетичному рівнях в імені головного героя 

семантико-стилістичні функції не спостерігаються. Натомість яскравим 

смисловим наповненням характеризується синтаксичне поєднання його імені з 

прізвищем. Фоностилістичний ефект такого поєднання полягає в тому, що воно 

звучить так, ніби поєднали щось якісно відмінне: Яків – відчутно українське 

ім’я, до нього «причепили» фонетично несумісне прізвище Мех, що в 

звичайного читача може асоціюватися з російським мех – «хутро», а з іншого 

боку, воно краще прозвучить в сполученні Джейкоб Мех чи Джеймс Мех, але ж 

ніяк не Яків Мех. Цей дещо суб’єктивний факт сприймання уже наштовхує на 

думку про те, що герой – усією душею українець, але в складний час зумів 

вижити лише тому, що навчився пристосовуватись до усіх політичних режимів 

та до будь-якої влади, при цьому не зраджуючи собі самому й своєму народу. 
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Цікавим із семантичного погляду також є родинне прізвисько Мехів – 

Цвіркуни. Автор надає йому особливу увагу, вводячи назву цієї комахи в 

епіграф («Чуєш, як грає цвіркун?.. Слухає небо крізь ніч Серце комахи.  

(Невідомий японський поет XVIII ст.)), а також використовує згадку про спів 

цвіркуна як художню деталь у тексті. Він асоціює свого героя, Якова із цією 

нікчемною комахою, що створює характерний шум не для того, щоб створити, а 

тому, що цього вимагає особливість будови тільця комахи, тобто для того, щоб 

вижити. 

До головних персонажів відносимо також Уляну і Зосю. Немає в їх іменах 

нічого особливого, хоч цим і створюється стилістичний ефект, емоційне 

значення якого підсилюється простим і ніжним звучанням, а також реалізується 

показник національної належності носіїв: Уляна – типове українське ім’я для 

дівчини-селянки, Зося (Зофія, Зоф’я) – польський відповідник імені Софія, за 

функціональним навантаженням – аналог українському імені Уляна. 

Антропонімів для позначення другорядних та навіть третьорядних 

персонажів у тексті чимало. Загалом велика кількість антропонімів у художніх 

текстах є нормою. Однак значна кількісна (та частотна) перевага найменувань 

людей над топонімами та іншими розрядами власних назв саме в цьому творі 

пояснюється, окрім специфіки художнього твору як способу пізнання людини 

через проблематику (яка також реалізується в характерах-образах, мовними 

знаками яких є імена героїв) також і його сюжетними особливостями: дія 

розгортається не в просторі (за винятком окремих епізодів у Польській Армії та 

в німецькому концтаборі), а в часі, як наслідок – кожне наступне покоління 

героїв збільшує кількість антропонімів у рази. Я. Поліщук у рецензії на твір 

зазначає: «Багатоголосся персонажів у романі видається непропорційним до 

обсягу тексту, воно надто строкате, що аж губляться численні імена та 

прізвища. Вже й несила запам’ятати всіх третьорядних персонажів, та й сам 

автор, наприкінці роману збираючи всі сюжетні вузлики докупи, не справив 

вичерпного реєстру Якового родоводу» [17].   
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І справді, величезна кількість імен у творі зумовлюється прагненням 

автора розгорнути широку панораму життя простого українського люду. Така 

авторська настанова зумовлює певні особливості антропонімікону роману: 

деякі антропоніми з’являються і швидко зникають разом із завершенням 

активної дії персонажів, яких вони називають; деякі повторюються в різних 

поколіннях; є й такі, що часто видозмінюються і постають перед нами в 

численних варіантах та формах. Це наближає літературну дійсність до 

реальності, відтворюючи її різноманітність.  

Варіанти імен особливо цікаві з погляду їх функціонального 

навантаження в художньому тексті у випадку, коли вони стосуються одного й 

того ж персонажа, тобто є видозміною його імені чи прізвища (рідше). 

У романі «Століття Якова» (це є характерним також і для роману «Соло 

для Соломії») часто фонетична структура антропоніма, відмінна від норм 

української літературної мови, зумовлена діалектною видозміною імені. 

Протеза – Анрій / Гандрій, контамінація – Олена / Оляна (Олена + Уляна), 

Ольона (Олена + Альона) та подібні фонетичні явища зумовлюють появу 

«базової конотації регіоналізму» [2, с. 23]. Цікаво, що діалектна форма Гандрій 

(як і інші фонетичні діалектні форми імен в тексті) використовується у 

випадках, коли розповідь ведеться хоч і від ІІІ особи (про Якова), але так, як 

описані реалії сприймає сам головний герой, ніби читач знаходиться у його 

світосприйнятті, а не в своєму. Натомість нормативну форму Андрій 

використовує його дружина, Олька (дочка Якова) та сам автор. Щось подібне 

спостерігаємо також з іншими діалектними формами імен. Таким чином 

протиставляються різні покоління – діалектна форма залишилась лише у 

свідомості столітнього Якова. 

Фонетична структура деяких антропонімів деформована неукраїнськими 

рисами: Альона (Олена), Якуб (Яків), Женік (Геник). У першому випадку 

російський варіант імені підкреслює зросійщеність персонажа (життя в 

українському селі поступово змінює це ім’я в суто українське Олена, Оленка); 

польський варіант імені Яків (Якуб) з’являється під час перебування героя в 
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Польщі та з уст польських окупантів в Україні. Така антропонімічна 

варіативність є дзеркалом позадержавного стану українського населення 

протягом всього ХХ ст. та його аморфність і відкритість до впливу сусідніх 

національностей навіть на початку ХХІ. 

Словотвірними засобами творення варіантів імен виражається 

експресивність, ставлення мовця до денотата: Тимофій (офіційно) – Тимко 

(коли ще хлопчик), Тиміш (парубок та чоловік); Артем – Артемій (при згадці 

про діда-теску), Артемко (доки хлопчик); Зося (доросла) – Зосечка, Зосина (її 

дочка). Офіційні найменування Ольга, Уляна, Неоніла при доброму знайомстві з 

їхніми носіями перетворюються відповідно в Ольку, Улянку, Нілку (суфікс -к-, 

характерний розмовному мовленню, створює враження неофіційності, 

довірливості).  

Іноді до згаданих функцій варіантів імен, створених  словотвірними 

засобами, додається ще й здатність до вираження регіональної чи національної 

належності (йдеться про суфікси та словотвірні моделі, поширені лише на 

певній території): Яків – Яшко (зневажливо-просторічне), Яшка (з уст 

зросійщеного Артема), Якубек (зменшено-пестливе від Якуб), Ясько, Ясик, Яся 

(називає свого коханого Уляна); Зося – Зоф’я (офіційне польське ім’я), Софія 

(його український аналог) тощо. 

На лексичному рівні мови стилістичні функції антропонімів реалізуються 

через присвоєння денотату імені, що репрезентує ту лексичну систему, яка 

відповідає його національному, регіональному чи соціальному положенню 

[2, с. 27]. Українців у творі названо Степан, Іван, Тарас, Настя; поляків – 

Кшиштоф, Тереза, Геновефа, Збишек, Веслав; прізвища росіян – Кондаков, 

Мухаметзянов, Ліптіков та под. Певна лексична система притаманна й 

конкретній історичній епосі. Імена часів малого й молодого Якова – Параска, 

Ярина, Карпо, Петро, Платон, Варвара, Прокіп, Яким та ін., а імена з поколінь 

його дітей, онуків та правнуків – Ольга, Вікторія, Поліна, Рита, Славик. 

Як уже було зазначено, іноді імена перегукуються у різних поколіннях.  

Це відображає реальну тенденцію до збереження пам’яті про якусь людину 
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через називання її іменем дитину. Подібне бачимо й у романі, коли Зося свою 

дочку, народжену в Україні, хоч і від чоловіка-поляка, називає Параскевою на 

честь матері Якова. Ім’я хоч і не надто мелодійне й характерне для дівчинки зі 

шляхетного польського роду, але саме цим її мати підкреслює, що 

відмовляється від привілеїв свого походження й щиро кохає свого чоловіка, 

його родину і його культуру та спосіб життя (життя в селі на противагу 

попередньому міському).  

Синтаксичні ресурси також допомагають значно розширити 

характеристику персонажів. Йдеться не лише про поєднання в найменуванні 

апелятива й номена типу тітка Якилина, пані Тетяна, крамар Гершко (що 

сприяє їх сімейній, соціальній та професійній ідентифікації), але й про 

поєднання декількох номенів. До групи двоскладних антропонімів можна 

віднести й ті, в яких друга частина (видозмінене прізвище чи прізвисько) слугує 

виразником їх сімейної належності, іноді прізвища вказують на національне чи 

регіональне походження персонажа (Крапон Саратівець – із Саратівщини, 

Федько Бутмерець – «з Бутмера коло Прип’яті»), а в деяких випадках 

характеризують його ще глибше, як це спостерігали з найменуванням 

головного героя.  

Антропоніми з трьох частин (офіційне ім’я, патронім, прізвище) автор 

використовує рідко і лише в тих випадках, коли денотат ніби «очищується» від 

усіх емоційно-психологічних, соціально-національних та інших зв’язків і 

постає таким, яким він є (був) насправді, наприклад – написи на могилах членів 

сім’ї Якова, або з уст Ростислава («Кращук Олена Віталіївна»), який єдиний 

знав чи не все про життя Оленки. 

Особливо цікавими є також й ті випадки, коли автор, показуючи читачам 

світ очами Якова, вперше знайомить нас з персонажами. Дуже часто він просто 

перераховує декілька варіантів найменувань цього персонажа в ряд, 

повідомляючи читачам таким чином про все, що він знає про нього. Наприклад, 

«Тією плямою й була Оленка, Оляна, Ольона, Альона», або «Тиміш Вергун, 
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Тимко, Тимофій Глущук не був ані банькатим, ані витрішкуватим, а мав швидше 

виразні темно-горіхові очі», чи «Кшиштоф, Кшись, Кшишик засинає» та ін. 

Функцію вираження світоглядних позицій, національної ідентичності та 

пов’язані з ними здебільшого виконують фонові антропоніми, на які часто 

натрапляємо в тексті. До них зараховуємо назви осіб, пов’язаних з релігійними 

культами та молитвами. Варіативність їх називання теж зумовлена 

національними ознаками мовців: Матір Божа, Матка Боска Свєнтокшицька, 

Матка Боска Тарнобжецька (на польський манір – з молитви Зосі) та ін.  

Отже, роман Володимира Лиса «Століття Якова» недарма вважають 

найправдивішою історією України ХХ ст., оскільки він є розгорнутою 

ілюстрацією світобачення простих людей цього часу та реального впливу 

історичних подій на їх особисте життя, що яскраво передається через імена й 

прізвища усіх персонажів. Функціональне значення використаних в тексті 

твору антропонімів простежується через: співвіднесеність деяких з них з 

іменами інших відомих осіб (паралель Яків Мех / біблійний Яків), 

часопросторові особливості поширення імен, їх значення на лексичному, 

словотвірному рівні, введення імен у різні антропонімійні моделі та нарешті 

через протиставлення варіантів антропонімів між собою в тексті та з їх 

реальними відповідниками. Все це розкриває, окрім іншого, насамперед такі 

ключові проблеми роману: конфлікт поколінь (проблема батьків і дітей одна з 

провідних у творі), а також питання національної аморфності як причину 

стійкості самої ж нації. 

  

2.2 Особливості антропонімів у романі В. Лиса «Соло для Соломії» 

Роман «Соло для Соломії» був опублікований у 2013 році, і так само, як 

«Століття Якова», швидко здобув популярність серед читачів. «Соло для 

Соломії» – це теж роман-життєпис, в ньому описане життя людини, якій 

довелося жити в час складних обставин, що склались в умовах історичних 

подій ХХ століття. Суттєвою смисловою відмінністю від попереднього роману 

є те, що тут головний герой – жінка, відповідно й сприйняття життєвих 
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перипетій відбувається в дещо іншому ключі. З мовного ж і стильового боку 

роман знаходиться в одній площині зі «Століттям Якова». 

Частково перегукуються також стилістичні функції власних назв цього 

роману з попереднім. Хоч простежуються й деякі специфічні риси, особливо в 

системі антропонімів, що позначають головних персонажів твору. В центрі 

уваги автора – дівчинка-дівчина-жінка на ім’я Соломія. Звісно, антропонім для 

головної дійової особи роману добирався ретельно і виконує не лише 

ідентифікаційну та характерологічну функції: він якнайкраще здатний 

репрезентувати світоглядну позицію автора та засвідчити його ідейно-художні 

інтенції.   

Розглянемо цей антропонім детальніше. Фонологічна структура імені 

Соломія така, що чуючи його у свідомості апріорі виникає образ красивої, 

лагідної, доброї та особливої дівчини; уводячи його в контекст твору, 

письменник може або підтвердити таке враження створеним образом, або 

навпаки, відтворити ефект протиставлення імені як зовнішньої оболонки та 

характеру персонажа як його внутрішнього наповнення, справжньої сутності, 

що, звичайно ж, загострює й увиразнює конфлікт твору. Автор досліджуваного 

роману прямо використовує звуковий образ імені й читач має можливість  

спостерігати, як художній образ у творі відтворює властивості фонологічного 

сприймання імені. 

Відтінки значень, що розкриваються через морфологічний та лексичний 

шар імені лише підтверджують його первинне звукове сприймання. Ім’я 

Соломія давньоєврейського походження: solom – буквально «мир». «Мирна» – 

влучне ім’я для дівчини, яка знаходила спільну мову з усіма, не тримала зла 

навіть на ворогів і завжди була оповита ореолом любові й злагоди. Крім того, 

виникає контраст: художній образ, що весь зосереджується в імені «мирна», та 

усі обставини життя цього персонажу, що можна узагальнити словом «війна»; 

звідси приходимо до однієї зі смислових граней твору – чи може ця людина в 

цих обставинах бути щасливою? 
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Позамовна ознака імені – особливість його побутування – вказує на ще 

один його смисловий відтінок – незвичайність, рідкість. Про це власне говорить 

один з рецензентів твору Л. Скорина: «Протягом розгортання сюжету навколо 

Соломії виникає ореол винятковості. Цьому сприяють кілька чинників. Перший 

– літературно-художній антропонім. У класичній українській літературі 

традиційно домінують імена-штампи Марія, Катерина… З відоміших творів, 

головну героїню якого звати Соломією, пригадується хіба що повість Михайла 

Коцюбинського «Дорогою ціною». Але один твір стійкого рецептивного 

штампу, як правило, не утворює. З іншого погляду – ім’я Соломія не є 

«затертим» завдяки надміру частому застосуванню в побуті. Воно асоціюється з 

українською старовиною, автентичністю» [20]. Цікаво, що мати Соломії 

Соломія-старша збирається назвати дочку Марією на честь Божої Матері, 

бажаючи їй «нормальну» і разом з тим щасливу долю, але випадок не дає 

справдитись намірам матері. Майже проти волі самої Соломійки названо так 

само її власну дочку та зовсім без її відома – далеку родичку в Америці, а це 

означає, що всі ці дівчата матимуть виняткову (що вже свідчить про її 

складність) долю. 

Ефект особливості персонажа з таким іменем підсилюється ще й 

семантичним наповненням його структурної основи: значення «solo» 

(з італійської «один») робить акцент на винятковості. Це увиразнюється також 

тим фоностилістичним ефектом, що створюється грою слів «соло» і «Соломія» 

у назві роману [22]. Увесь перший розділ роману робить акцент на особливості 

героїні: звістка про вагітність Соломії-старшої приходить на Щедрий вечір 

(своєрідна «блага звістка» про народження особливої дитини) [20]; усі навколо 

помічають виняткову здатність дівчинки любити і бачити красу й по-

особливому ставляться до неї. Ореол «святості» створюється також біблійним 

використанням імені Соломія (Саломія). Соломія особлива, а разом з тим і 

звичайна: вона так, як і всі жінки, прагне любові, а через свою наївність іноді 

помиляється, гнівається, але всередині залишається доброю, щирою, готовою 

пробачати і любити. Така собі українська Наташа Ростова.  
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Вагоме змістове значення несе також варіант імені Соломка або 

Соломинка. В. Лис у розмові з журналістом Є. Ковалевською про свого 

персонажа говорить так: «Дуже красива душею, красива зовні, чи справді життя 

зломило її, як ту соломинку… Я взяв до твору три епіграфи, і в тому числі і 

Євгена Маланюка: "Що ж можеш ти, надламана тростино?". От я і хотів 

показати, що насправді може надламана долею тростина – жінка» [8]. 

Л. Скорина зазначає, що найпоширенішим прийомом образотворення в 

романі є «подвоєння» – «персонажі поєднуються в пари, завдяки цьому 

письменнику вдається чіткіше індивідуалізувати їх особистісні 

характеристики» [20]. Це відтворюється також на ономастичному рівні. Парний 

персонаж-антипод для Соломії – Руфина. Руфина – теж незвичайне для 

української культури ім’я. Але його звучання явно не створює такого 

позитивного враження, як це спостерігаємо з ім’ям Соломія. Негативна 

конотація міститься й у більш виразній національній належності: Руфина й 

сьогодні сприймається як єврейське ім’я, а зневажливе тогочасне ставлення 

народу до євреїв відтворене навіть у самому творі (особливо в контексті 

німецької окупації міста). Руфина схожа на Соломійку: теж гарна, теж 

особлива, але насправді вони – різні (відмінна внутрішня сутність), що 

підкреслено дібраними антропонімами. 

Посеред роману Руфина, яка ненавидить своє ім’я, змінює його на інше – 

Раїса, Рая. Змінене ім’я стає символом усього, що вона досягла, залишивши 

рідне село. Автор і не намагається приховати його змістове наповнення: «Його 

Рая справді заслуговувала на рай. І заради того, щоб колись таки цей земний 

рай забезпечити, він готовий був терпіти і службу, і форму, і кількаденні виїзди 

на полігони» (с. 181). Руфина-Рая – типова кар’єристка, заради матеріального та 

соціального добробуту нехтує щирим коханням Василька, родиною (яку 

ненавидить), домом, потім – відданим їй Олегом, його щастям, а вже згодом, 

повернувшись зі свого «раю», розуміє, що її тягне до затурканої селючки 

Соломії, в якої життя, за її ж стандартами, взагалі не склалось. 
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Не лише з метою протиставлення, але й з метою зіставлення, автор групує 

персонажів, а відповідно й антропоніми, що їх позначають. Петро й Павло, 

закохані в Соломію, й дівчина не може обрати кращого – обидва сильні, 

розумні, добрі, працьовиті. Але якби, наприклад, вони були б Василь і Павло, 

або Петро й Андрій, тоді одне з імен якось випадає з площини (стереотип, 

напевно, зумовлений християнсько-православним світоглядом). Цим автор ніби 

натякає, що хоч і вибрала Соломія Павла й жалкувала за Петром, але, якби 

вибрала Петра, то хіба не жалкувала б за Павлом? Для доброї й наївної 

Соломійчиної душі вони обидва однаково хороші. Тобто це ще більш 

увиразнює образ головної героїні роману. 

Другорядних персонажів у романі достатньо (йдеться про епізодичних 

або й майже бездіяльних героїв). Їх імена, прізвиська відтворюють колорит 

змальованого часопростору. Ось які імена згадуються до народження Соломії: 

Андроній, Демид, Рипина, Мокрина, Гафія, Платон, Єфросинія. Звичайно, були 

й інші більш звичні, але саме ці створюють ефект давності, старовини. 

У реаліях окупованого німецьким військом Любомля натрапляємо на такі 

антропоніми: Йоган, Ганс-Йоахім  Кенценберґер, Фрідріх, Людвіґ, Курт, 

Адольф Вертед, Віллі Траймер, Марлен, Грета. Для відтворення грузинської 

дійсності використано імена Реваз, Тамара; польської – пан Казімеж, пані 

Еліна; американської – Дженні, Говард, Роберт, Вірджинія, Гордон, Тоні. 

Євреїв у селі звати Гершко, Хайка, Ривка. Колорит міста передано в офіційно-

лагідних порівняно із сільськими найменуваннях людей: у Любомлі Геник, 

Галина (на противагу сільським Варка, Кирило, наприклад). 

Ровесників Соломії названо Варка, Вірка, Любка, Павло, Петро, 

Юстинка; її дітей, онуків (та їх ровесників) – Тетянка, Юрасик, Віталик, 

Ростик, Вероніка, Валєрка, Катька, Назар. Спостерігаємо відтворення у романі 

зміни національного іменника , а також осучаснення іменних варіантів.  

Автентичною ознакою сільського буденного мовлення є іменування один 

одного за вуличними прізвиськами. Серед них найчисленніші андроніми – 

назви жінок за іменем, прізвищем, прізвиськом, іншими ознаками чоловіка. 
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Вони найчастіше утворені додаванням суфіксів -их- чи -ов- (-ьов-) до прізвища: 

Настя Луциха, Пріська Ратенчиха, Настя Верчкова, Люба Личинкова, Варка 

Карасьова, Рипина Трикальова (іноді ці прізвища функціонують без імені – 

тітка Бартошиха, баба Ганущиха); ці ж суфікси можуть додаватись до імен 

чоловіків – Варка Харитониха (Харитон), Настя Троцьова (Троць); або до їхніх 

прізвиськ – Марина Мацикова (Мацик), Параска Цвіркунова (Цвіркун). 

Позначення синів чи онуків теж відбувається шляхом морфологічних 

утворень, що відповідають на питання "чий": Петро Гриців, Тимко Климів, 

Римко Пилипців (Пилипа) і Пилипцьовий (від імені батька), Захарко Дильовий, 

Петро Перкалів (від прізвищ – Диль, Перкаль), Павло Линюків, Мифодій 

Братуньовий (від прізвиськ). Іноді визначалась належність не до родини, а до 

місця порживання – Ромко Хутірський (на Хуторі). Звісно, що подібне 

називання свідчило про тісні родинні зв'язки в тій місцевості, про вагомість 

родинної належності. У творі ж ці прізвиська відтворюють довірливо-

просторічний тон спілкування сільських мешканців. 

У тексті твору часто натрапляємо на фонові антропоніми – імена й 

прізвища видатних історичних осіб, письменників, релігійних осіб, героїв 

відомих творів, книг, казок. Згадка одного з героїв імені якоїсь відомої особи 

може засвідчувати про його світогляд, рівень ерудованості, релігійну позицію, 

національно-культурне виховання тощо. Дуже часто герої (здебільшого жителі 

села Загоряни) звертаються в молитві, або просто називають в розмові 

релігійних осіб (Бог (як варіанти: Боженька, Божечко, Біг, Господь), Божа 

Матір (Матінка Марія, Богородиця, Діва Марія, Матір Господня), Христос 

Спаситель, Отець Небесний, Владико Небесний, свята Катерина, преподобна 

Маланка), іноді послуговуються іменами біблійних персонажів: Ной, Авраам, 

Иона, Ісус, Семеон, Каїн і Авель, Іван Хреститель. На історіях отця Андронія 

про них та розповідей-поясненнях своєї матері виросла Соломійка; до Бога, 

Божої Матері та святих молиться Соломія-старша, а потім і сама Соломійка. 

Так формувався християнсько-православний світогляд, так він передавався до 

наступного покоління.  
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Радянську дійсність демонструють імена відомих радянських політичних 

діячів. Найчастіше – у складі назв-ергонімів: Соєдінєніє імені Лєніна, колгосп 

імені товариша Лазаря Мойсейовича Кагановича, загін імені товариша Леніна, 

колгосп імені Хрущова та ін. У кабінеті голови колгоспу поруч висять портрети 

Сталіна та Кагановича. Голова колгоспу Федось Без під час уявного «діалогу» 

з портретом останнього звертається до нього лише за іменем по батькові – 

Мойсеїч, що є стильовою домінантою цієї іронічно-комічної сцени.  

А з бажанням підкреслити авторитетність слів іншої особи політичного 

діяча героєм твору використовується антропомодель «ім’я + ім’я по батькові» 

(антропомодель, що найсильніше виявляє рівень особистої поваги до 

іменованої особи) – Микита Сергійович (про Хрущова) та ще з поєднанням із 

займенником «сам»: «А там сам Микита Сергійович велів підтримувати 

ініціативу знизу» (с. 282). 

Напівісторичних-напівлітературних осіб згадує в своїй промові-

«агітуванні» до вступу в колгосп Вадим Георгійович: «Так і сказав – святій 

Козацькій землі, Наливайка,  котрий  і  тут,  на  Волині,  з  панами  боровся,  і  

Гонти  та  Залізняка, про яких писав батько Тарас, чий портрет у вас висить 

поруч  з  іконами» (с. 197). Це розкриває образ Вадима як освіченого 

переповненого щирими національно-патріотичними почуттями діяча. Ще 

більше це стає помітним тоді, коли монолог майже перетворюється в 

літературно-культурницький виступ з цитуванням національних поетів: «Те, 

про що поет писав, наш великий Павло Григорович Тичина: «Люба сестронько, 

милий братику, попрацюємо на Хрещатику», дало свої плоди» (с. 197).  

Ім’я одного з Шевченкових персонажів використовує Петро як псевдонім, 

який собі мали обирати всі повстанці (або їм обирали товариші). «Дорогою й 

спитала, чого йому прізвисько, ну як там, кличку чи що, таку дали дивну – 

Ярема. У роду ж у них Ярем не водилося. – Не прізвисько, а псевдо, – сказав 

Петро-Ярема. – Ти Шевченка читала? – Чого ж, – сказала Соломія. – Мені отець 

Андроній «Кобзаря» давав читати. – А «Гайдамаки» читала?» (с. 133). Одним 

уже цим псевдонімом, а точніше, через паралель з образом, що позначається 
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ним в поемі Шевченка, автор передає загальний настрій повстанців та 

запальний характер самого Петра. 

Своє захоплення Руфиною Олег Боришко в листі змальовує через 

паралель з поезією Сходу: «Так і писав. Що день і ніч повторює її ім’я. Що очі 

її зеленаві – то ціла поема, прекрасніша за «Шах-Наме», всі творіння Фірдоусі й 

Рудакі, Руставелі й Хайяма» (с. 152). Не стільки про саме кохання парубка, як 

про його освіченість та духовність засвідчує використання цих онімів. 

Отже, свідченням не випадковості та яскравості у відтворенні авторської 

картини світу імен головних персонажів (Соломія, Руфина) є те, що 

співвіднесеність із ідейно-художнім змістом твору при їх мовно-стилістичному 

аналізі простежується на всіх рівнях (фонологічному, морфемному, лексичному 

та на рівні позамовних ознак).  

Семантико-стилістичні функції антропонімів яскраво виражені при 

використанні автором прийому протиставлення для розкриття характерів 

персонажів. У цьому випадку протиставлення (зіставлення) переходить також й 

у сферу власних назв – імен введених в опозиції героїв (Соломія / Руфина, 

Петро / Павло, Соломія / Вірка та ін).  

Основне стилістичне навантаження антропонімів, використаних на 

позначення другорядних персонажів – відтворити колорит змальованого 

часопростору. Цьому сприяють позамовні, лексичні, словотвірні та фонетичні 

особливості використаних імен, прізвищ та прізвиськ, поширених у поліських 

селах. 

Фонова антропонімія (вживання імен релігійних осіб, казкових 

персонажів, історичних і політичних діячів) служить для розкриття 

характерних ознак внутрішнього світу та світоглядних особливостей героїв, що 

вживають зазначені імена у своєму мовленні. 
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ВИСНОВКИ 

Загальна специфіка власних назв у художньому тексті полягає в тому, що 

будь-яка онімна одиниця, потрапляючи до мовної канви твору, стає знаком 

художньої дійсності, виразником картини світу письменника, тобто виконує в 

тексті набір певних семантико-стилістичних функцій. У процесі дослідження 

антропонімів у романах «Століття Якова» і «Соло для Соломії» В. Лиса було 

проаналізовано близько 400 антропонімів, що входять до мовної структури цих 

творів, сформульовано функціонально-семантичне навантаження груп онімів, 

що найбільш яскраво виражене в тексті. 

Були виявлені спільні ознаки, характерні для антропонімного складу обох 

романів: 

1. Антропоніми є найбільш поширеним розрядом в обох текстах. Це 

пояснюється, окрім загальної тенденції, пов’язаної з антропоцентричністю 

художньої літератури, також і особливою настановою автора на відтворення 

широкого соціального простору як по горизонталі (численні другорядні 

персонажі, що діють у певних епізодах), так і по вертикалі (велика кількість 

дітей, онуків, правнуків, які, стаючи активними персонажами, збільшують 

своїми іменами кількість антропонімів). 

2. Антропоніми часто перегукуються в обох романах, це створює враження 

того, що події відбуваються в одній місцевості й у подібних соціально-

історичних обставинах. Допускаємо, що художня дійсність обох творів і 

справді є художнім відображенням реальності, зафіксованої в пам’яті 

письменника. Також функціонування тих самих власних назв в обох романах 

дає підстави розглядати їх в одній площині: вони й справді продовжують і 

доповнюють один одного не лише з погляду мовно-стильових (включно й 

ономастичних) особливостей, але й з погляду їх ідейно-художнього змісту. 

3. Протиставлення власних назв на фонетичному, граматичному та 

лексичному рівнях з відповідними їм реальними онімами та іноді й між собою в 

самих творах має значення просторово-часової вказівки: в основному дія 

локалізується в поліському селищі Загоряни (що відображається в діалектних 
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особливостях власних назв), епізодичне перенесення дії теж виражене в 

характерних онімах, зміни відбуваються і в особливостях антропонімів, що 

називають людей різних поколінь (ознака часу). 

На цьому ґрунті виникає й певна відмінність у національній ознаці 

власних назв романів: у «Столітті Якова», окрім назв, що відображають 

українсько-поліську дійсність, поширені також антропоніми, які відтворюють 

колорит мовно-культурного середовища Польщі (це пов’язано із сюжетом: 

служба в польській армії, стосунки героя із дівчиною-полячкою тощо); для 

роману «Соло для Соломії» характерна наявність онімів, що відображають 

особливості німецької мови (стосунки з німцями в контексті Другої світової 

війни). В обох романах є оніми, що відтворюють російську мовну дійсність, 

при чому такі назви часто, окрім національної характеристики, містять також й 

емоційно-оцінні конотації переважно негативного забарвлення (наприклад, 

спрощені, звульгаризовані українські імена завдяки їх уподібненню до 

фонетичних вимог російської мови). 

4. Якщо антропоніми, що позначають другорядних персонажів, служать 

здебільшого для відтворення колориту певної місцевості й часу, то імена 

головних героїв виконують також характерологічну функцію, відтворюючи 

через деякі ознаки на фонологічному й лексичному рівнях не лише окремі риси 

їх носіїв та ставлення до них автора, а й досить глибоко розкривають загальний 

ідейно-художній задум твору (імена: Соломія, Рая, Яків та інші). 

5. Фонові антропоніми (імена історичних, релігійних, казкових осіб в 

мовленні персонажів), наявні у творах, служать для відтворення історико-

культурних обставин зображуваної дії, світоглядних позицій героїв, відіграють 

важливу роль у творенні художніх образів та художньої дійсності загалом. 

Під час дослідження були виокремлені лише основні функціонально-

семантичні властивості власних назв (антропонімів). Дослідження можна 

поглибити, деталізувавши кожну функцію усіх онімних одиниць у творі, 

включно з іншими розрядами власних назв). Порівняльний аналіз 

антропонімікону досліджуваних романів виявив здебільшого спільні риси; 
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сприймаючи ці твори у мовно-стилістичній єдності між собою, доречно 

здійснити аналіз, що дозволить їх порівняти з особливостями власних назв 

інших романів цього письменника, з метою визначення узагальнених рис його 

стилю, та з творами інших сучасних письменників, що дасть можливість 

глибшого пізнання специфіки власних назв у художніх творах на сучасному 

етапі функціонування мови.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Індекс назв 

 

Примітка: варіативна форма власних назв тут відповідає формі, зафіксованій у 

творі; в одному рядку перераховані всі варіанти однієї назви, що є в тексті; 

крапка з комою розділяє назви в рядку, які стосуються різних денотатів. 

 

Роман В. Лиса «Століття Якова» 

Антропоніми 

Адам Чарторийський 

Антон Тимончук 

Артем, Артемій, Артемко 

Богданко 

Болиголова 

Бущик 

Валерія 

Валік, Валько 

Варка Тонусьова; Варочка 

Василина; Василина Хомічіська; Василина Явтухова 

Василь Бубенець; Василь Гараськовий; Василь Тарасюків 

Веслав 

Вікторія, Вікторія Семенівна, Вікочка, Вікочка Семенівна 

Віся 

Вітько 

Гаврилко 

Галя 

Гандрій, Андрій 

Ганна; Гандзя Совик, Ганнуся Совикова; Гандзя, Яся 
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Гелена 

Генефа 

Геновефа Маєвська 

Генрік Свєрчковський 

Герасимина 

Гершко 

Грицько Костюк з-під Рівного 

Гришиха 

Данько Плющів 

Дуб (прізвисько) 

Едик 

Едмунд Радзивіл 

Елінка 

Женік Геник 

Жуков 

Збишек 

Збігнєв Куртовські 

Зенько-галичанин 

Зося, Зоф’я М’ялкофська, Зосечка; Зосечка-Зосина 

Іван; Йван, Йванко; Іван Тарутин; Іванко; Іван Лупиний; Іван Пахомович 

Ігорко 

Ілько Бубенець 

Йосип Ващук 

Кандаков 

Карпо 

Карпушин 

Кастус Калиновський 

Катажінка 

Катерина; Катька; Катька Смолиха; Катька Трильова 

Клим 
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Колька 

Конрад М’ялковський 

Крапон Саратівець 

Кукуріки 

Кшиштоф, Кшиштоф Собеський, Кшись, Кшишик 

Лариса, Леся 

Левко 

Ликерика 

Линенчика 

Лідуся; Людка 

Лілька 

Ліпович Микита Петрович 

Ліптіков 

Лук’янець 

Лукаш Несміяна 

Лучаки 

Люська 

Майя 

Маринка; Маринуха 

Матвій 

Митька Лавриковий 

Мотруна; Мотрунка Песиха 

Мухаметзянов 

Надійка 

Настя Троцьова; Настя Лещуниха 

Неоніла, Нілка 

Ніна 

Олена, Краліщук Олена Віталіївна, Альона, Оленка, Ольона 

Оля, Ольга, Олька 

Павлик; Павло Рукатий 
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Павлина 

Павлючиха 

Параска, Параскева; Парасочка 

Петро; Петро Варчин; Петро Якуловий 

Петруньо Луцків 

Пєнжинський 

Пилип, Пилип Грімотун; Пилип Гундосів; Пилип Рукатий з-під Володимира; 

Пилип Сукотьків 

Платон, Платон Мех 

Поліна 

Потап Ярчук 

Прокіп Тищук 

Пьотр М’ялковський; Пьотр Гура 

Рипина 

Ритка 

Руди 

Рузя 

Сара 

Світлана 

Славик 

Славой із Марибод 

Соломія 

Степан Гаркавий з Полтавщини; Степан Кучеренко; Степан Семениха 

Сьомка 

Тадек 

Тадеуш Маєвський, Тадик 

Танька Золиха; Тетяна; Тетянка 

Тарас; Тарас Гаврилків 

Текля 

Тереза 
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Терешко з-під Кам’янця Подільського 

Тиміш, Тиміш Вергун, Глущук Тимофій Єгорович, Тимко; Тимошик 

Тинка 

Тодось 

Толик 

Топар 

Трохим 

Уляна, Улянка, Уляся 

Урсула 

Устиночка 

Федько Бутмерець 

Христофорівна 

Чехура (прізвиисько) 

Цвіркун, Цвіркуни 

Юліана 

Явронька 

Явтух Гупалівський 

Ядвіга 

Якилина 

Яким 

Яків, Яків Мех, Яшко, Якуб, Ясько, Яся, Ясик, Якубек; Яків Чуйків 

Ян Казимір 

Януш 

Яресько 

Ярина 

Ярчик 

 Фонові антропоніми (імена історичних, релігійних та казкових осіб) 

Бандера 

Бог, Господь 

граф Драницький 
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Дмитро великомученик  

Дух Святий  

Ісус 

Йосип 

Матка Боска Свєнтокшицька, Матір Божа, Матка Боска Тарнобжечська 

Святий Миколай 

Святий Пантелиймон Паликопа 

Сталін (Йоська) 

Христос, Свєнтий Єзус 

Юзеф Пілсудський 

Яків 

Роман В. Лиса «Соло для Соломії» 

Антропоніми 

Аделіна, Аделіна Панкратівна, Аделюня 

Адольф 

Алевтина, Алевтина Дмитрівна, Басютиха 

Андроній 

Антін, Антон, Гантон, Антон Митрович 

Бартох 

Бартошиха 

Басюта Михайло Прохорович, Прохорович 

Безушко Тимофій Романович 

Ботунці (прізвисько) 

Вадим Георгійович Коробченко, Вадик, Вадюня 

Валєрка 

Варка, Варка Карасьова; Варка Харитониха 

Василина 

Василь Антонович, Василько, Василь 

Вергуни (прізвище) 

Вероніка 
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Вікентій 

Віллі Траймер 

Вірджинія 

Вірка, Вірка Ликунова, Віруня, Вєрка; Вірка Рикунцева 

Віталик 

Віталія, Вітька Євсійська 

Галина 

Гандрій 

Ганс, Ганс-Йоахім Канценбергер 

Гапка, Гапочка 

Гартем, Гартемко 

Гафія, Гафія Злотиха 

Геник 

Герасим, Герасим Панський 

Гершко 

Говард 

Гордій 

Гордон 

Грета 

Григорій Нечипоренко, Григорій, Гриць 

Данило Вертун 

Демид 

Денис Веприковий 

Дженні 

Дилі (прізвище) 

Дмитро, Дмитро Соловенчик, Митро, Дмитрик 

Домна 

Еліна 

Єфросинія 

Захар Кущик; Захарко Дильовий 
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Зозулики (прізвисько) 

Зориця, Зоринка 

Зоя 

Іван Сидорович 

Йосип 

Казімеж 

Катя, Катька Тикуньова 

Кирило, Кирило Луць 

Косарев, Борис Іванович Косарев 

Курт 

Левко Мікіський 

Лукаш Калина 

Люба Борцьова 

Люба Личинкова, Любка, Любця 

Людвіг 

Марія; Марійка 

Марлен, Марлен Дітріх 

Марта, Мартоха 

Маруська Плотина, Маруся 

Мацики (прізвище) 

Мацикова Марина 

Микола, Коля, Колюня 

Михась Берисьовий 

Мокрина 

Назар 

Настя Луциха, Луциха; Настя Троцьова; Настя Кариська; Настя 

Герчкова, Настуня 

Нінка Карасьова 

Олег, Олег Боришко, Олежик 

Олександр, Іскандер 
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Оленка 

Онисія 

Онисько 

Павло, Павло Линюків, Павлик, Павлусь, Павлік, Рощук Павло Андрійович 

Параска Микитівна, Параска Цвіркунова 

Перкальова Танаска 

Петро, Петро Гриців, Петрик, Петрусь; Петро Перкалів; Петро Огейків 

Пилип Горопаха 

Платон Буський; Платон Мікіський, Платончик 

Поліна 

Пріська Ратенчиха 

Раїса, Рая, Раєчка, Раюня, Райка, Раїса Кирилівна Боришко 

Ратенці (прізвище) 

Реваз 

Ривка 

Рипина, Рипина Трикальова 

Роберт 

Ромко Пилипців, Ромко Пилипцьовий 

Ростик 

Руфина, Руфиночка, Руфинка 

Семен Бартоха; Семенко Яруців 

Семенівна 

Соломія, Соломка, Соломинка; Соломійка, Соломієчка, Саломея, Соломочка, 

Соломка Зозулицька; Солька 

Софійка 

Степан, Степанко, Степусько, Степурчик, Степась, Стьопка 

Суровцев 

Тамара 

Тарас, Тарасик, Троцюк Тарас Антонович 

Тетянка, Тетянка Петракова 
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Тиміш Гладущиків; Тиміш Свербів; Тимофій; Тимко Климів 

Тиндуриха 

Тоні 

Тонька Бурина, Тонька Лукіська 

Трохим Бальків; Трохим Круньовий 

Троць 

Троцюки (прізвище) 

Улянка Вітрукова 

Федорка 

Федось Без, Федось Петрович 

Федько 

Фрідріх 

Хайка 

Хома Бадиляк 

Цалики (прізвисько) 

Чехура (псевдонім) 

Юрасик; Юрчик; Юрій 

Юстина Петрусьова 

Явдоха 

Ярема (псевдонім) 

Фонові антропоніми: 

Каїн і Авель 

Бог, Боженька, Біг, Господь, Отець Небесний, Владика Небесний, Творець 

Божа Матір, Матінка Марія, Богородиця, Діва Марія 

Вовчик-братик 

Гонта 

Горбачов 

Граф Драницький 

Зайчик-побігайчик 

Залізняк 
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Івасик-телесик 

Ілліч (Ленін) 

Йоган (біблійний Іван) 

Йоханаан (біблійний Іван) 

Каганович, Мойсеїч 

Кобзар Тарас 

Маршал Жуков 

Микитка (Хрущов) 

Наливайко 

Павло Григорович Тичина 

Преподобна Маланка 

Преподобна Руфина 

Рудакі 

Руставелі 

Саломея (з Біблії) 

Свята Катерина 

Сталін, Сталін Йоська Саривонич 

Тарас Григорович, Шевченко 

Фірдоусі 

Хайам 

Христос Спаситель 

Шекспір 

 


