
Відгук

про дисертацію Е. О. Кравченко 

«Поетика зв’язків і відношень імені -  тексту -  

поетонімосфери», поданої до захисту 

на здобуття наукового ступеня 

доктора філологічних наук

Переймаючись незадовільним станом синхронного та історико- 

етимологічпого вивчення ойконімів України наприкінці XX століття профессор 

Дмитро Бучко на Шостій республіканській ономастичній конференції в Одесі 

(1990 р.) висловив думку про те, що в Україні не час займатися літературною 

ономастикою (вона, мовляв, може й зачекати), коли залишається ще не 

повністю зібраною і дослідженою велика кількість топонімів та антропонімів, 

які подекуди функціонують у суспільстві на межі зникнення разом з 

відповідними об’єктами або носіями місцевих говорів. У зв’язку з цим можна 

погодитися з думкою про наявність в українській ономастиці насправді 

першочергових і невідкладних завдань, але це зовсім не значить, що інші 

напрями та проблеми повинні чекати па «кращі» часи, які, до речі, можуть і не 

настати за життя одного покоління науковців. Зокрема, попри те, що в минулі 

27 років ойконіміка була визнана пріоритетним розділом української 

ономастики, досі ще не створено історико-етимологічпий словник назв 

населених пунктів України як основна праця в зазначеній галузі. Досвід 

вітчизняного та зарубіжного мовознавства свідчить, що будь-який його напрям 

стає по-справжньому «своєчасною» наукою, коли за нього береться 

висококваліфікований фахівець, а дисертація Елли Олександрівни Кравченко 

справляє саме таке враження про її автора, гідно продовжуючи кращі традиції 

літературної ономастики Донецької школи, заснованої науковим консультантом 

здобувачки Є. С. Отіним. У зв’язку з цим рецензоване дослідження, яке 

присвячено поетиці зв’язків і відношень імені —  тексту — поетонімосфери, є

актуальним і таким, що назріло в українській ономастинь— —/ — ____
Від \ і

! _ Відділ діловодства та архіву ;
Київського національного університету ’ 

{' імені Тараса Шевченка 1
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Дисертація є вагомим узагальнювальним результатом багаторічних студій 

автора в різних аспектах літературної ономастики, справляє приємне враження 

за формою і змістом. Вона оптимально структурована відповідно до 

поставленої мети -  опрацювання теоретико-методологічного підходу до 

вивчення ноетоніма і поетонімосфери як динамічних взаємопов’язаних 

елементів художнього тексту одно- і різносистемних мов із виявом їхнього 

текстотвірного, текстоактуалізаційного, текстоструктурувального та 

інтерпритативного потенціалів. Досягненню поставленої мети сприяє 

розв’язання 9-ти вагомих завдань у 4-ох основних розділах.

У вступі (crop. 9-24) переконливо висвітлено всі необхідні для нього пункти. 

Особливо приємно вражає глобальність досліджуваного матеріалу, а саме 

близько 5000 номінативних одиниць одно- і різносистемних мов; 800 

системоутворювальних одиниць: опозиції, мікросистеми, надсистеми тощо; 

6200 контекстів різного обсягу, виділених із 530 творів українськомовної, 

російськомовної та іншомовної літератури, а також емпіричний матеріал з 

французькомовної, німецькомовної та іспанськомовної художньої літератури; 

вміле застосування відповідних методологічних засад, загальнофілологічних і 

власне лінгвістичних методів та прийомів забезпечило переконливість та 

достовірність отриманих результатів.

Розділ 1. Загальна теорія поегонімології: сучасний стан і перспективи

(crop. 25-133) є теоретичною основою і водночас перевіреним практикою 

узагальненням проведеного дослідження, упродовж якого автор послідовно 

реалізує системний підхід щодо розглядапих фактів і явищ, у зв’язку з чим 

відтворено повну й несуперечливу картину зв’язків і відношень у тріаді ім’я — 

текст — ноетонімосфера. Розуміння зв’язаності (когезії) як центральної 

текстової категорії, що зумовлює розвиток змісту і форми тексту, лежить в 

основі теорії поетонімології і дозволило сформулювати поняття 

поетонімосфери як системи власних імен (елементів тексту), належних до 

центру чи периферії, одиниць вищого чи нищого рівнів. З-поміж багатьох 

аспектів дослідження імен у художньому тексті й поетонімосфери загалом
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важливе місце займає постійна увага до методики аналізу та синтезу цих 

одиниць. На відміну від переважної більшості дисертацій інших авторів, у яких 

теоретичні розділи часто «відірвані» від фактичного матеріалу та об’єкту 

дослідження або лише частково пов’язані з ними, «теоретизування» в 

рецензованій праці не є самоціллю, а спирається на вагомий різномовний 

фактаж, використання змістовних рисунків і діаграм тощо, у зв’язку з чим 

теорія не викликає ніяких застережень і бездоганно спрацьовує як 

методологічне підґрунтя в наступних практичних розділах.

У процесі проведеного дослідження Е. О. Кравченко критично використовує 

вчення американських, європейських, слов’янських мовознавців, поглиблюючи 

їхні теорії (наприклад, про «більше значення» власних назв порівняно із 

загальними або про двобічні відношення між словом і контекстом, при яких не 

лише контекст иевною мірою виявляє значення слова, а й слово в художньому 

мовленні саме активно створює свій контекст). Узагалі теорія імені та 

контексту як головного чинника у визначенні їхньої суті та ролі в художньому 

тексті справедливо займає одне з центральних місць у вченні про поетоніми й 

поетонімосферу. Такий підхід пронизує кожен компонент рецензованої праці, 

тому і в наступних розділах постійним є відчуття закономірності та 

об’єктивності отриманих результатів.

До першого розділу принципових зауважень не виникло. Висловимо лише 

окремі побажання або вкажемо на поодинокі неточності, які стосуються 

переважно всього тексту дисертації. Говорячи про «промовисті» імена, 

динаміку їхньої внутрішньої форми варто було б звертатися хоча б до 

фрагментів етимологічного аналізу основ, який би чіткіше виокремив 

мотиваційні ознаки, зв’язки та відношення власних імен. Так, загалом 

закономірне пов’язування Е. О. Кравченко прізвища гоголівського героя 

Плюшкіна зі «сплющеним, пригніченим станом» деградованого лихваря (у 

автора це «прізвище походить від сплющенньїй» — crop. 100) підтверджується 

низкою контекстів, однак реальний мотиваційний зв’язок і семантико- 

дериваційні відношення між похідними цього гнізда трохи інші: Плюшкін <
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Плюшка < рос. птошка «здобна приплюснута булочка» < плюшка «трясогузка 

(невеликий птах із довгим рухливим хвостом)»; пор. укр. трясогузка «про 

вертляву несерйозну жінку)» або плюха «ляпас»; див. плюснути [Фасмер III, 

289-290].

Інколи в назвах підрозділів відбито не об’єкт чи предмет дослідження, а 

зазначаються шляхи, форми, підходи, механізми і т. ііі. дослідження. 

Наприклад, пункт 1.1. сформульовано як «Системний підхід до вивчення 

иоетоніма і поетонімосфери», хоч його суті більше відповідає назва «Ознаки 

системної організації поетонімів і поетонімосфери». Замість правильного 

екстралінгвальна інформація, тобто позамовна інформація, вжито 

екстралінгвістична (стор. 39), тобто позамовозиавча інформація. У дисертації 

практично не вживається означення їхній, замість якого регулярно 

використовується додаток їх.

Власна назва по-різному використовується в художньому тексті, але в 

кожному разі її місце, форма вираження і наявність чи відсутність не є 

випадковими. Зокрема, дослідники звернули увагу на повтор поетонімів як 

одну з важливих функцій власних імен у тексті, але поетика їхнього повтору в 

художньому тексті ще не була предметом спеціальних наукових розвідок (є, 

наприклад, дослідження повтору у фольклорі), тому дисертантка не могла 

обійти цієї проблеми у своїй праці. Е. О. Кравченко зосередила увагу на 

експліцитному та імпліцитному повторах, які конструюють ім’я — онімну 

парадигму — поетонімосферу (розділ 2). Автор виявила і проаналізувала різні 

типи тотожних (на зразок, Гумберт Гумберт) і кореневих (на зразок, рос. 

Акакий Акакиевич) повторів як прийомів створення імені, засобів 

конструювання парадигми поетонімів і вираження відношення формальної 

еквівалентності в поетонімосфері, прийомів поетики комічного та пародійного 

перетворення імені (рос. Йван Иванович Иванов), як стилістичних прийомів 

звукосимволізму (Перерененко) тощо. Чітко й переконливо описані 

поегонімізація (Шекснір у романі В. Гужви), абсолютна і міжвидова 

транспоетонімізації (Ім’я блукальця — Одісей), які пов’язані з переходом
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загальної чи власної назви в поетонім або поетоніма в поетонім. Паралельно 

може відбуватися конотонімізація власного імені. Тобто переродження власної 

назви (переважно антропоніма) в конотонім і далі в нову власну назву. 

Класичним прикладом такого процесу в дисертації є вживання антропоніма 

Обломов з твору І. Гончарова, який розвинув конотативне значення «людина, 

яка обледащіла, втратила інтерес до життя», а далі в повий антроиоиім у 

зверненні до Захара «ІІу, брат, тьі еіце больше Обломов, нежели я сам». 

Глибокими є спостереження Е. О. Кравченко над похідними від Обломов 

іменами Обломовщина, обломовщина, обломовская, поетонімами Шарик, 

шарик, Шариков та ін. «промовистими» назвами. Тут Елла Олександрівна 

проявила себе як справжній майстер слова і фахівець із встановлення нюансів 

його творення, перетворення та функціонування.

Звернемо увагу на те, що у висвітленні питань звукових повторів 

(наприклад, Липа Аркадиевна Карелина, Перерепенко, ГІокаль-Бокаль), 
звукоподібності поетонімів (у третьому розділі) і звукосимволізму корисним і 

цінним було б використання досліджень провідного українського фахівця в цій 

галузі Віктора Васильовича Лсвицького, праці якого відсутні в спискові 

використаної літератури.

Із зауважень укажемо ще на одне. Ідеться про віднесення до дереватів І 

ступеня похідності ойконіма Заманиловка: Манилов (твірне) — Маниловка і 

Заманиловка (1 ступінь похідності) (стор. 209). Насправді Заманиловка 

безпосередньо не пов’язана з антропонімом Маиилов, а на II ступені 

похідності мотивована контактним ойконімом Маниловка ознакою «та, що 

лежить за Манилівкою».

Архаїчну мотиваційно-словотвірну модель репрезентують антропопіми з 

імперативом в основі Держиморда (стор. 197), Григорий Доезжай-не- 

доедешь, Неуважай-Корьгго (стор. 198) та іи., які вживаються насамперед як 

засоби сворення комічного, пародії, про що Е. О. Кравченко пише в дисертації. 

Але такі «промовисті» оніми мають давнє походження в індоєвропейських 

мовах, яке пов’язане з прямою характеристикою об’єкта і незвичним для
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сучасних мов використанням дієслів у наказовому способі та іменників у формі 

називного відмінка, що варто було б пояснити для глибшого розуміння 

природи, зв’язків і відношень відповідних поетонімів у художньому тексті. На 

доцільність такого підходу вказує сама дисертантка стосовно подібних імен: 

«Звукоподібність імен не завжди настільки наочна, але завжди значуща, тому 

пошук і аналіз взаємозв’язків у поетонімосфері доцільно продовжити, 

відшукуючи глибинні смисли, підказані формою» (стор. 246-247).

Цікавою у розділі 3 про імпліцитні смисли є теорія взаємозв’язку імені та 

долі його носія, яка підтверджується значним матеріалом з художньої 

літератури. Таких поглядів дотримувалися переважно філософи і 

літературознавці (П. Флоренський, В. Набоков та ін.), але повного визнання 

серед ономастів ця теорія не знаходить, як і базовий закон відносності в мові 

Сеніра-Уорфа, який уже близько ста років дискутується в мовознавстві. Тому 

прихильність Е. О. Кравченко до позиції зазначених філософів і 

літературознавців потребує аргументації, якої в дисертації немає.

В обгрунтуванні потенціалу зв’язки імені — тексту увага приділена 

взаємодії заголовка з елементами тексту і поетонімосфери, контактному і 

дистантному повторам імені в тексті, звукосмисловому зв’язку ім’я — текст у 

поезії, поетиці імені поетичного тексту, поетиці імені прозового тексту. Усі 

компоненти аналізу є переконливими і не викликають якихось заперечень.

Кожен розділ завершують конкретні висновки, а весь текст загальні 

висновки, які випливають з проведеного дослідження.

Немає серйозних зауважень до Списку використаної літератури, Списку 

джерел ілюстративного матеріалу і Додатків. Можемо вказати на завеликий 

перелік ключових слів (усього їх 14), з-поміж яких не всі є ключовими і 

розміщеними за ступенем уживаності. Наприклад, четвертим названо слово 

інтертекст, яке в дисертації практично не вживається і мало що говорить про її 

зміст.
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Зроблені зауваження є частковими і не впливають на висновок про високий 

науковий рівень рецензованої праці, яку відзначають новизна, теоретичне і 

практичне значення. Вона с глибоким самостійним завершеним дослідженням 

актуальної для українського і загального мовознавства проблеми. Зміст 

дисертації викладено у двох одноосібних монографіях загальним обсягом 

близько 32,00 друкованих аркушів, 26 статтях, з яких 25 у фахових виданнях 

України, Австрії, СІП А, Великої Британії, Росії. Дисертаційне дослідження та 

його автореферат відповідають вимогам гін 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. 

(зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та № 

1159 від 30.12.2015 p.). Сказане дає всі підстави для висновку про те, що автор 

дисертації «Поетика зв’язків і відношень імені — тексту — поетонімосфери» 

Кравченко Елла Олександрівна заслуговує присудження наукового ступеня 

доктора філологічних наук.

Офіційний опонент доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри загального і 

слов’янського мовознавства Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» В. Лучик

! Особистий підли

j ЗАСВІДЧУЮ
! Начальник ВК

ВІД “J
Відділ діловодства та архіву 

'(«ївськоі'о національного університет 
імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК 
офіційного опонента 

доктора філологічних наук, професора, професора кафедри 
німецької філології та перекладу і 

прикладної лінгвістики 
Київського національного лінгвістичного університету 

Денисової Світлани Павлівни 
про дисертацію 

Кравченко Елли Олександрівни 
«Поетика зв’язків і відношень імені -  тексту - поетонімосфери» 

на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 
зі спеціальності 10.02.15 -  загальне мовознавство

Дисертаційне дослідження Кравченко Елли Олександрівни «Поетика 
зв’язків і відношень імені -  тексту - поетонімосфери» присвячено актуальним 
проблемам загального мовознавства, зокрема інтерпретації мови як 
потенційної системи знаків, що використовуються для збереження і передачі 
інформації, у тому числі й поетичної.

Ця робота відображає широкий спектр тих сучасних напрямів і 
підходів до аналізу мовного матеріалу, які сприяють розв’язанню завдань, 
пов’язаних з функціонуванням мови у текстах художньої літератури. 
Дисертантка ретельно опрацювала здобутки представників передусім 
Донецької, Київської, Одеської, Ужгородської ономастичних шкіл України. 
Відразу відчувається потужний вплив Є.С. Отіна та Ю.О. Карпенка -  учених 
енциклопедичного рівня, що надало роботі глибини та міждисциплінарності. 
Не залишилися поза увагою матеріали ХУІ Всеукраїнської ономастичної 
конференції «Українська ономастика: минуле, сучасне, перспективи» та 
праці зарубіжних дослідників, починаючи від Ц. Тодорова до В. Sandig. 
Окремо хочеться відмітити увагу здобувачки до наукових студій у сфері 
конотонімної лексики (Є.С. Отін, Г.П. Лукаш) та ептонімії (Л.П. Дядечко).

Аналізуючи докладний бібліографічний апарат дисертації, визначаємо 
його грунтовність. Елла Олександрівна Кравченко виявила обізнаність в 
дослідженнях зазначеного напрямку, про що свідчить 500 позицій у списку 
використаної наукової літератури, тому ґрунтовність і глибина науково- 
методологічного підґрунтя докторської дисертації поза сумнівом.

Завдяки поєднанню традиційних та новітніх підходів Еллі 
Олександрівні вдалося несперечливо описати ті компоненти власного імені, 
які містять культурний, соціальний, психічний, енциклопедичний тощо зміст.

У цьому аспекті на особливу увагу заслуговує встановлення 
теоретичних основ дослідження. На наш погляд, цілком коректним є опора 
на концепцію Донецької ономастичної школи, яку відрізняє, я зазначає 
дисертантка, багаторівневий підхід до імені. Пропріальні одиниці 
художнього тексту досліджуються з позицій й звучання, і значення, і 
широкого культурного контексту. У дисертації неодноразово 
підкреслювалося, що поетонім відноситься до текструтворювальні

Відділ діловодства та архіву 
і Київського національного університет 
І імені Тараса Шевченка
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(див. підрозділ 1.1.3 «Текстоутворювальні одиниці: поетонім і 
поетонімосфера»), разом з тим про ідентифікуючу та денотативну функції 
дисертантка також згадувала. Без сумніву, це сприяло збагаченню теоретико- 
методологічного апарату роботи.

Ще одним плюсом теоретичної бази, представленої п. Кравченко, є 
опора на провідні принципи функціональної лінгвістики, тому що 
функціоналісти одні з перших почали працювати на стику наук, коли 
предметом мовознавчої уваги ставали різноманітні факти, які раніше не 
залучалися до лінгвістичних досліджень, що дало поштовх виникненню 
психолінгвістики, соціолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології та 
ін., а у нашому випадку -  і зіставної поетонімології.

Оновлений функційний підхід надав можливості застосувати інші в 
зіставленні з іманентною лінгвістикою принципи щодо інтерпретації мовного 
знака. Із зазначених позицій план вираження та план змісту спростовують 
своє традиційне призначення бути відповідно означувачем і означуваним. 
Згадаємо, що, за Р. Бартом, мовний знак є неозначеним, пустим знаком; 
означуване мовного знака набуває свого значення в широкому контексті, у 
дискурсивному оточенні, у тому числі й завдяки явищу інтертекстуальності. 
Невипадково, що в дисертації значна увага приділяється контексту. 
Достатньо вдало застосовується методика розширення контексту (підрозділ 
1.5.1, с. 86).

Авторка виділяє первинний (історико-культурний) і вторинний 
(конотативний) семантичний шар власного імені. Вона припускає, що для їх 
виділення у власному імені повинна бути інтегральна сема (у його прямому 
значенні), а потім конотації (с. 98), і цілком переконливо доводить це в 
процесі аналізу матеріалу (див., наприклад, опис топонімів Парнас і Сипай).

До того ж мовні властивості власного імені виконувати ідентифікуючу 
функцію реально сприяють підвищенню залежності від широкого контексту, 
етнокультури, психолінгвістичних особливостей людини тощо. Дисертантка 
зазначає, шо в тексті функції поетоніма поєднуються одна з одною (зокрема, 
характеризувальна, оцінна, експресивна). У цьому плані заслуговує на увагу 
функційна типологія контекстів поетоніма: інтенсифікувальні, 
передбачувальні, трансформаційні, розв’язувальні (підрозділ 1.5.2 с. 93). 
Робота з контекстом значною мірою надала можливості пояснити певні 
механізми поетонімогенезу. Так, зокрема, на наш погляд, науковою 
новизною відрізняється ідея щодо сутності еволюційного розвитку 
поодиноких поетонімів аж до перетворення в інтра- або інтерлінгвальний 
символ, який поєднує символізоване і символізувальне (с. 395 дис.). Також 
цілком коректними нам здаються критерії перевтілення імені поетичного 
тексту в узуальний інтралінгвальний та міжкультурний символи.

Не менш важливою є опора на системні властивості онімів. Ця 
системність виявляється як на рівні мови, так і на рівні тексту. Саме на цьому 
базується визначення таких текстоутворювальних категорій, як поетонім і 
поетонімосфера (с. 33 дис.). Тому до вагомих наукових здобутків здобувачки 
наукового ступеня можна віднести опис поетонімосфери як унікальної
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комплексної одиниці художнього тексту з подвійною (гомогенною і 
гетерогенною) структурою компонентів, що складається з трьох ярусів:
1) елементарного - підсистеми онімів як “будівельного матеріалу” для 
організації поетонімів у мікросистеми; 2) проміжного - об’єднання в 
макросистеми й 3) найвищого -  утворення надсистеми (с. 5 автореф.).

З науково-методологічної позиції рецензована дисертаційна робота 
складається з розділів трьох типів: 1) онтологія явища, проблеми тощо;
2) епістемологія / гносеологія проблематики та 3) суто операційні розділи. 
Цю послідовність витримано, незважаючи на деяку диспропорцію 
ілюстративного матеріалу (див. обсяг підрозділу 4.3. Звукосмисловий зв'язок 
їм ’я — текст у  поезії -  с. З 19 -  372 та 4.5. Поетика імені прозаїчного тексту
-  с. 373 -  396), завдяки комплесному поетонімологічному аналізу 5000 
номінативних одиниць односистемних і різносистемних мов, серед яких 
переважають: 1) власні імена відапелятивного і 2) відконотонімного 
походження; 3) власні імена, утворені засобом поетонімізації та 
4) транспоетонімізації; 5) деоніми та безонімні номінування. Із 530 творів 
українськомовної та іншомовної літератури дисертанткою було вилучено 800 
системоутворювальних одиниць (опозиції, мікросистеми, надсистеми та ін.), 
а також 6200 контекстів різного обсягу (контекст речення, контекст НФЄ, 
завершений текст та ін.).

На основі викладеного вище вважаємо, що в дисертаційному 
дослідженні послідовно описано поетонім і поетонімосферу як динамічні 
взаємопов’язані елементи художнього тексту одно- і різносистемних мов із 
виявом їх текстотвірного, текстоактуалізаційного, текстоструктурувального, 
інтерпретативного потенціалів, завдяки чому встановлено 
внутрішньотекстовий та загальномовний та лінгвістичний статуси поетоніма 
і поетонімосфери.

Водночас при аналізі певних розділів у нас виникали питання, які мали 
переважно дискусійний характер.

1. Завдяки працям Елли Олександрівни Кравченко можна 
стверджувати, що порівняльна поетонімологія виокремлюється в 
особливу галузь, тому потребує більш чіткого визначення 
предмета дослідження та методики аналізу матеріалу. У 
підрозділі 4.4.2 «Зіставний аналіз віршованих текстів: поетонім 
<-> поетонімосфера —> текст» п. Кравченко зазначає, що 
пріоритетним напрямком поетонімології повинно стати зіставне 
дослідження ВІ, які функціонують у творах зі спільною чи 
подібною тематикою, ідейно-художньою настановою тощо” 
(с. 363 дисертації). Доцільно було б чіткіше окреслити зону 
зіставлення поетичних текстів з онімами: встановити специфіку 
компаративного аналізу, навести деякі угруповання текстів, які 
варто зіставляти в аспекті поетики онімів.

2. Суттєвою науковою новизною відрізняється з’ясування сутності 
конотативних онімів “крізь призму” контексту, зокрема 
виявлення необхідного і достатнього контексту конотоніма.
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Останній потрактовано як “контекст доведення непрямої 
референтної співвіднесеності, в якому стверджується 
сформованість переносного значення та його присвоєння 
вторинному об’єкту” (с. 476). Недостатньо обгрунтованим, на 
наш погляд, є визначення експліцитної / імпліцитної природи 
конотонімних моделей. Чому, наприклад, контексти- 
актуалізатори еквівалентності (подібності) вторинний о б ’єкт ~ 
первинний денотат, вираженої моделями з відношеннями:
1) повної тотожності на зразок Смердяков -  духовное Квазимодо\
2) “обмеженої” тотожності: < ...>  мене ж Мойсеєм називає 
народ!',. 3) самоототожнення: Романові Малиновському 
подобалося відчувати себе Пігмаліоном  < . . . > ;  
4) бажаної тотожності, що грунтується на наслідуванні, 
уподібненні, існуванні в чиємусь образі: I t ’s no use pretending that 
we are Romeo and Juliet (c. 118-119), потрактовано як 
експліцитні, тоді як контексти-актуалізатори подібності (збігу) 
вторинний об 'єкт ~ вихідний денотат на кшталт справжній 
Геракл, real Monter Cristo, Наполеон свого рода тощо мають 
статус імпліцитних.

3. Встановлені зв’язки та відношення (еквівалентність, включення, 
перетин, протилежність, суперечність) між компонентами 
поетонімосфери не викликають сумнівів і заперечень. У той 
самий час постає питання про дієвість механізмуаналогії в межах 
найширшого культурного простору. Чи можемо констатувати 
наявність зв’язків і відношень між пропріальними одиницями, 
уналежненими до творчості різних авторів? Чи існують смислові 
перегукування між власними іменами, що вибудовують сукупний 
(за визначенням Е. О. Кравченко, комплексний) текст? Чи можна 
залучити до термінологічного апарату поетонімології поняття 
поетонімосфера комплексного тексту?

4. Додатковою цікавою гранню роботи слугує зіставне дослідження 
поетонімосфери поетичних текстів авторів різних етнокультур, 
оскільки через висвітлення преференцій щодо вибору онімних 
засобів образності, дослідження процесу текстотворення і 
специфіки оформлення змісту об’єктивується авторська картина 
світу, проте ці механізми, на наш погляд, описано поки що 
достатньо схематично.

Проте все зазначене вище не впливає суттєво на загальне позитивне 
враження від роботи. Слід відмітити, що дисертантка виявила себе як 
глибокий та проникливий дослідник. Дисертація є самостійною завершеною 
працею, в якій отримані нові науково обгрунтовані результати, що в 
сукупності доводять, що поетоніму властива рухлива семантика. Наукова 
новизна роботи не викликає ніяких сумнівів і має суттєві перспективи для 
подальшого вивчення.
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На підставі викладеного вище вважаємо, що дисертаційне дослідження 
Кравченко Елли Олександрівни «Поетика зв’язків і відношень імені -  тексту
- поетонімосфери» відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженому постановою КМУ №567 від 24.07.2013 зі змінами, 
внесеними згідно з Постановами КМУ №656 від 19.08.2015 та №1159 від 
30.12.2015, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня 
доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 -  загальне мовознавство.

Офіційний опонент 
доктор філологічних наук, профес 
професор кафедри німецької фі 
перекладу і прикладної лінгвіс 
Київського національного 
лінгвістичного університету С.П. Денисова

власноручний підпис і 
/£с>с ' (Г  / 7  і

їю kto d  ВК >

, _______________
І Відділ діловодства та архіву 
; Київського національного університет 
І імені Тараса Шевченка
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Відгук

про дисертацію Е. О. Кравченко 

«Поетика зв’язків і відношень імені -  тексту -  

поетонімосфери», поданої до захисту 

на здобуття наукового ступеня 

доктора філологічних наук

Переймаючись незадовільним станом синхронного та історико- 

етимологічпого вивчення ойконімів України наприкінці XX століття профессор 

Дмитро Бучко на Шостій республіканській ономастичній конференції в Одесі 

(1990 р.) висловив думку про те, що в Україні не час займатися літературною 

ономастикою (вона, мовляв, може й зачекати), коли залишається ще не 

повністю зібраною і дослідженою велика кількість топонімів та антропонімів, 

які подекуди функціонують у суспільстві на межі зникнення разом з 

відповідними об’єктами або носіями місцевих говорів. У зв’язку з цим можна 

погодитися з думкою про наявність в українській ономастиці насправді 

першочергових і невідкладних завдань, але це зовсім не значить, що інші 

напрями та проблеми повинні чекати па «кращі» часи, які, до речі, можуть і не 

настати за життя одного покоління науковців. Зокрема, попри те, що в минулі 

27 років ойконіміка була визнана пріоритетним розділом української 

ономастики, досі ще не створено історико-етимологічпий словник назв 

населених пунктів України як основна праця в зазначеній галузі. Досвід 

вітчизняного та зарубіжного мовознавства свідчить, що будь-який його напрям 

стає по-справжньому «своєчасною» наукою, коли за нього береться 

висококваліфікований фахівець, а дисертація Елли Олександрівни Кравченко 

справляє саме таке враження про її автора, гідно продовжуючи кращі традиції 

літературної ономастики Донецької школи, заснованої науковим консультантом 

здобувачки Є. С. Отіним. У зв’язку з цим рецензоване дослідження, яке 

присвячено поетиці зв’язків і відношень імені —  тексту — поетонімосфери, є

актуальним і таким, що назріло в українській ономастинь— —/ — ____
Від \ і

! _ Відділ діловодства та архіву ;
Київського національного університету ’ 

{' імені Тараса Шевченка 1
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Дисертація є вагомим узагальнювальним результатом багаторічних студій 

автора в різних аспектах літературної ономастики, справляє приємне враження 

за формою і змістом. Вона оптимально структурована відповідно до 

поставленої мети -  опрацювання теоретико-методологічного підходу до 

вивчення ноетоніма і поетонімосфери як динамічних взаємопов’язаних 

елементів художнього тексту одно- і різносистемних мов із виявом їхнього 

текстотвірного, текстоактуалізаційного, текстоструктурувального та 

інтерпритативного потенціалів. Досягненню поставленої мети сприяє 

розв’язання 9-ти вагомих завдань у 4-ох основних розділах.

У вступі (crop. 9-24) переконливо висвітлено всі необхідні для нього пункти. 

Особливо приємно вражає глобальність досліджуваного матеріалу, а саме 

близько 5000 номінативних одиниць одно- і різносистемних мов; 800 

системоутворювальних одиниць: опозиції, мікросистеми, надсистеми тощо; 

6200 контекстів різного обсягу, виділених із 530 творів українськомовної, 

російськомовної та іншомовної літератури, а також емпіричний матеріал з 

французькомовної, німецькомовної та іспанськомовної художньої літератури; 

вміле застосування відповідних методологічних засад, загальнофілологічних і 

власне лінгвістичних методів та прийомів забезпечило переконливість та 

достовірність отриманих результатів.

Розділ 1. Загальна теорія поегонімології: сучасний стан і перспективи

(crop. 25-133) є теоретичною основою і водночас перевіреним практикою 

узагальненням проведеного дослідження, упродовж якого автор послідовно 

реалізує системний підхід щодо розглядапих фактів і явищ, у зв’язку з чим 

відтворено повну й несуперечливу картину зв’язків і відношень у тріаді ім’я — 

текст — ноетонімосфера. Розуміння зв’язаності (когезії) як центральної 

текстової категорії, що зумовлює розвиток змісту і форми тексту, лежить в 

основі теорії поетонімології і дозволило сформулювати поняття 

поетонімосфери як системи власних імен (елементів тексту), належних до 

центру чи периферії, одиниць вищого чи нищого рівнів. З-поміж багатьох 

аспектів дослідження імен у художньому тексті й поетонімосфери загалом
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важливе місце займає постійна увага до методики аналізу та синтезу цих 

одиниць. На відміну від переважної більшості дисертацій інших авторів, у яких 

теоретичні розділи часто «відірвані» від фактичного матеріалу та об’єкту 

дослідження або лише частково пов’язані з ними, «теоретизування» в 

рецензованій праці не є самоціллю, а спирається на вагомий різномовний 

фактаж, використання змістовних рисунків і діаграм тощо, у зв’язку з чим 

теорія не викликає ніяких застережень і бездоганно спрацьовує як 

методологічне підґрунтя в наступних практичних розділах.

У процесі проведеного дослідження Е. О. Кравченко критично використовує 

вчення американських, європейських, слов’янських мовознавців, поглиблюючи 

їхні теорії (наприклад, про «більше значення» власних назв порівняно із 

загальними або про двобічні відношення між словом і контекстом, при яких не 

лише контекст иевною мірою виявляє значення слова, а й слово в художньому 

мовленні саме активно створює свій контекст). Узагалі теорія імені та 

контексту як головного чинника у визначенні їхньої суті та ролі в художньому 

тексті справедливо займає одне з центральних місць у вченні про поетоніми й 

поетонімосферу. Такий підхід пронизує кожен компонент рецензованої праці, 

тому і в наступних розділах постійним є відчуття закономірності та 

об’єктивності отриманих результатів.

До першого розділу принципових зауважень не виникло. Висловимо лише 

окремі побажання або вкажемо на поодинокі неточності, які стосуються 

переважно всього тексту дисертації. Говорячи про «промовисті» імена, 

динаміку їхньої внутрішньої форми варто було б звертатися хоча б до 

фрагментів етимологічного аналізу основ, який би чіткіше виокремив 

мотиваційні ознаки, зв’язки та відношення власних імен. Так, загалом 

закономірне пов’язування Е. О. Кравченко прізвища гоголівського героя 

Плюшкіна зі «сплющеним, пригніченим станом» деградованого лихваря (у 

автора це «прізвище походить від сплющенньїй» — crop. 100) підтверджується 

низкою контекстів, однак реальний мотиваційний зв’язок і семантико- 

дериваційні відношення між похідними цього гнізда трохи інші: Плюшкін <
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Плюшка < рос. птошка «здобна приплюснута булочка» < плюшка «трясогузка 

(невеликий птах із довгим рухливим хвостом)»; пор. укр. трясогузка «про 

вертляву несерйозну жінку)» або плюха «ляпас»; див. плюснути [Фасмер III, 

289-290].

Інколи в назвах підрозділів відбито не об’єкт чи предмет дослідження, а 

зазначаються шляхи, форми, підходи, механізми і т. ііі. дослідження. 

Наприклад, пункт 1.1. сформульовано як «Системний підхід до вивчення 

иоетоніма і поетонімосфери», хоч його суті більше відповідає назва «Ознаки 

системної організації поетонімів і поетонімосфери». Замість правильного 

екстралінгвальна інформація, тобто позамовна інформація, вжито 

екстралінгвістична (стор. 39), тобто позамовозиавча інформація. У дисертації 

практично не вживається означення їхній, замість якого регулярно 

використовується додаток їх.

Власна назва по-різному використовується в художньому тексті, але в 

кожному разі її місце, форма вираження і наявність чи відсутність не є 

випадковими. Зокрема, дослідники звернули увагу на повтор поетонімів як 

одну з важливих функцій власних імен у тексті, але поетика їхнього повтору в 

художньому тексті ще не була предметом спеціальних наукових розвідок (є, 

наприклад, дослідження повтору у фольклорі), тому дисертантка не могла 

обійти цієї проблеми у своїй праці. Е. О. Кравченко зосередила увагу на 

експліцитному та імпліцитному повторах, які конструюють ім’я — онімну 

парадигму — поетонімосферу (розділ 2). Автор виявила і проаналізувала різні 

типи тотожних (на зразок, Гумберт Гумберт) і кореневих (на зразок, рос. 

Акакий Акакиевич) повторів як прийомів створення імені, засобів 

конструювання парадигми поетонімів і вираження відношення формальної 

еквівалентності в поетонімосфері, прийомів поетики комічного та пародійного 

перетворення імені (рос. Йван Иванович Иванов), як стилістичних прийомів 

звукосимволізму (Перерененко) тощо. Чітко й переконливо описані 

поегонімізація (Шекснір у романі В. Гужви), абсолютна і міжвидова 

транспоетонімізації (Ім’я блукальця — Одісей), які пов’язані з переходом
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загальної чи власної назви в поетонім або поетоніма в поетонім. Паралельно 

може відбуватися конотонімізація власного імені. Тобто переродження власної 

назви (переважно антропоніма) в конотонім і далі в нову власну назву. 

Класичним прикладом такого процесу в дисертації є вживання антропоніма 

Обломов з твору І. Гончарова, який розвинув конотативне значення «людина, 

яка обледащіла, втратила інтерес до життя», а далі в повий антроиоиім у 

зверненні до Захара «ІІу, брат, тьі еіце больше Обломов, нежели я сам». 

Глибокими є спостереження Е. О. Кравченко над похідними від Обломов 

іменами Обломовщина, обломовщина, обломовская, поетонімами Шарик, 

шарик, Шариков та ін. «промовистими» назвами. Тут Елла Олександрівна 

проявила себе як справжній майстер слова і фахівець із встановлення нюансів 

його творення, перетворення та функціонування.

Звернемо увагу на те, що у висвітленні питань звукових повторів 

(наприклад, Липа Аркадиевна Карелина, Перерепенко, ГІокаль-Бокаль), 
звукоподібності поетонімів (у третьому розділі) і звукосимволізму корисним і 

цінним було б використання досліджень провідного українського фахівця в цій 

галузі Віктора Васильовича Лсвицького, праці якого відсутні в спискові 

використаної літератури.

Із зауважень укажемо ще на одне. Ідеться про віднесення до дереватів І 

ступеня похідності ойконіма Заманиловка: Манилов (твірне) — Маниловка і 

Заманиловка (1 ступінь похідності) (стор. 209). Насправді Заманиловка 

безпосередньо не пов’язана з антропонімом Маиилов, а на II ступені 

похідності мотивована контактним ойконімом Маниловка ознакою «та, що 

лежить за Манилівкою».

Архаїчну мотиваційно-словотвірну модель репрезентують антропопіми з 

імперативом в основі Держиморда (стор. 197), Григорий Доезжай-не- 

доедешь, Неуважай-Корьгго (стор. 198) та іи., які вживаються насамперед як 

засоби сворення комічного, пародії, про що Е. О. Кравченко пише в дисертації. 

Але такі «промовисті» оніми мають давнє походження в індоєвропейських 

мовах, яке пов’язане з прямою характеристикою об’єкта і незвичним для
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сучасних мов використанням дієслів у наказовому способі та іменників у формі 

називного відмінка, що варто було б пояснити для глибшого розуміння 

природи, зв’язків і відношень відповідних поетонімів у художньому тексті. На 

доцільність такого підходу вказує сама дисертантка стосовно подібних імен: 

«Звукоподібність імен не завжди настільки наочна, але завжди значуща, тому 

пошук і аналіз взаємозв’язків у поетонімосфері доцільно продовжити, 

відшукуючи глибинні смисли, підказані формою» (стор. 246-247).

Цікавою у розділі 3 про імпліцитні смисли є теорія взаємозв’язку імені та 

долі його носія, яка підтверджується значним матеріалом з художньої 

літератури. Таких поглядів дотримувалися переважно філософи і 

літературознавці (П. Флоренський, В. Набоков та ін.), але повного визнання 

серед ономастів ця теорія не знаходить, як і базовий закон відносності в мові 

Сеніра-Уорфа, який уже близько ста років дискутується в мовознавстві. Тому 

прихильність Е. О. Кравченко до позиції зазначених філософів і 

літературознавців потребує аргументації, якої в дисертації немає.

В обгрунтуванні потенціалу зв’язки імені — тексту увага приділена 

взаємодії заголовка з елементами тексту і поетонімосфери, контактному і 

дистантному повторам імені в тексті, звукосмисловому зв’язку ім’я — текст у 

поезії, поетиці імені поетичного тексту, поетиці імені прозового тексту. Усі 

компоненти аналізу є переконливими і не викликають якихось заперечень.

Кожен розділ завершують конкретні висновки, а весь текст загальні 

висновки, які випливають з проведеного дослідження.

Немає серйозних зауважень до Списку використаної літератури, Списку 

джерел ілюстративного матеріалу і Додатків. Можемо вказати на завеликий 

перелік ключових слів (усього їх 14), з-поміж яких не всі є ключовими і 

розміщеними за ступенем уживаності. Наприклад, четвертим названо слово 

інтертекст, яке в дисертації практично не вживається і мало що говорить про її 

зміст.
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Зроблені зауваження є частковими і не впливають на висновок про високий 

науковий рівень рецензованої праці, яку відзначають новизна, теоретичне і 

практичне значення. Вона с глибоким самостійним завершеним дослідженням 

актуальної для українського і загального мовознавства проблеми. Зміст 

дисертації викладено у двох одноосібних монографіях загальним обсягом 

близько 32,00 друкованих аркушів, 26 статтях, з яких 25 у фахових виданнях 

України, Австрії, СІП А, Великої Британії, Росії. Дисертаційне дослідження та 

його автореферат відповідають вимогам гін 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. 

(зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та № 

1159 від 30.12.2015 p.). Сказане дає всі підстави для висновку про те, що автор 

дисертації «Поетика зв’язків і відношень імені — тексту — поетонімосфери» 

Кравченко Елла Олександрівна заслуговує присудження наукового ступеня 

доктора філологічних наук.

Офіційний опонент доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри загального і 

слов’янського мовознавства Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» В. Лучик

! Особистий підли

j ЗАСВІДЧУЮ
! Начальник ВК

ВІД “J
Відділ діловодства та архіву 

'(«ївськоі'о національного університет 
імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК 
офіційного опонента 

доктора філологічних наук, професора, професора кафедри 
німецької філології та перекладу і 

прикладної лінгвістики 
Київського національного лінгвістичного університету 

Денисової Світлани Павлівни 
про дисертацію 

Кравченко Елли Олександрівни 
«Поетика зв’язків і відношень імені -  тексту - поетонімосфери» 

на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 
зі спеціальності 10.02.15 -  загальне мовознавство

Дисертаційне дослідження Кравченко Елли Олександрівни «Поетика 
зв’язків і відношень імені -  тексту - поетонімосфери» присвячено актуальним 
проблемам загального мовознавства, зокрема інтерпретації мови як 
потенційної системи знаків, що використовуються для збереження і передачі 
інформації, у тому числі й поетичної.

Ця робота відображає широкий спектр тих сучасних напрямів і 
підходів до аналізу мовного матеріалу, які сприяють розв’язанню завдань, 
пов’язаних з функціонуванням мови у текстах художньої літератури. 
Дисертантка ретельно опрацювала здобутки представників передусім 
Донецької, Київської, Одеської, Ужгородської ономастичних шкіл України. 
Відразу відчувається потужний вплив Є.С. Отіна та Ю.О. Карпенка -  учених 
енциклопедичного рівня, що надало роботі глибини та міждисциплінарності. 
Не залишилися поза увагою матеріали ХУІ Всеукраїнської ономастичної 
конференції «Українська ономастика: минуле, сучасне, перспективи» та 
праці зарубіжних дослідників, починаючи від Ц. Тодорова до В. Sandig. 
Окремо хочеться відмітити увагу здобувачки до наукових студій у сфері 
конотонімної лексики (Є.С. Отін, Г.П. Лукаш) та ептонімії (Л.П. Дядечко).

Аналізуючи докладний бібліографічний апарат дисертації, визначаємо 
його грунтовність. Елла Олександрівна Кравченко виявила обізнаність в 
дослідженнях зазначеного напрямку, про що свідчить 500 позицій у списку 
використаної наукової літератури, тому ґрунтовність і глибина науково- 
методологічного підґрунтя докторської дисертації поза сумнівом.

Завдяки поєднанню традиційних та новітніх підходів Еллі 
Олександрівні вдалося несперечливо описати ті компоненти власного імені, 
які містять культурний, соціальний, психічний, енциклопедичний тощо зміст.

У цьому аспекті на особливу увагу заслуговує встановлення 
теоретичних основ дослідження. На наш погляд, цілком коректним є опора 
на концепцію Донецької ономастичної школи, яку відрізняє, я зазначає 
дисертантка, багаторівневий підхід до імені. Пропріальні одиниці 
художнього тексту досліджуються з позицій й звучання, і значення, і 
широкого культурного контексту. У дисертації неодноразово 
підкреслювалося, що поетонім відноситься до текструтворювальні

Відділ діловодства та архіву 
і Київського національного університет 
І імені Тараса Шевченка
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(див. підрозділ 1.1.3 «Текстоутворювальні одиниці: поетонім і 
поетонімосфера»), разом з тим про ідентифікуючу та денотативну функції 
дисертантка також згадувала. Без сумніву, це сприяло збагаченню теоретико- 
методологічного апарату роботи.

Ще одним плюсом теоретичної бази, представленої п. Кравченко, є 
опора на провідні принципи функціональної лінгвістики, тому що 
функціоналісти одні з перших почали працювати на стику наук, коли 
предметом мовознавчої уваги ставали різноманітні факти, які раніше не 
залучалися до лінгвістичних досліджень, що дало поштовх виникненню 
психолінгвістики, соціолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології та 
ін., а у нашому випадку -  і зіставної поетонімології.

Оновлений функційний підхід надав можливості застосувати інші в 
зіставленні з іманентною лінгвістикою принципи щодо інтерпретації мовного 
знака. Із зазначених позицій план вираження та план змісту спростовують 
своє традиційне призначення бути відповідно означувачем і означуваним. 
Згадаємо, що, за Р. Бартом, мовний знак є неозначеним, пустим знаком; 
означуване мовного знака набуває свого значення в широкому контексті, у 
дискурсивному оточенні, у тому числі й завдяки явищу інтертекстуальності. 
Невипадково, що в дисертації значна увага приділяється контексту. 
Достатньо вдало застосовується методика розширення контексту (підрозділ 
1.5.1, с. 86).

Авторка виділяє первинний (історико-культурний) і вторинний 
(конотативний) семантичний шар власного імені. Вона припускає, що для їх 
виділення у власному імені повинна бути інтегральна сема (у його прямому 
значенні), а потім конотації (с. 98), і цілком переконливо доводить це в 
процесі аналізу матеріалу (див., наприклад, опис топонімів Парнас і Сипай).

До того ж мовні властивості власного імені виконувати ідентифікуючу 
функцію реально сприяють підвищенню залежності від широкого контексту, 
етнокультури, психолінгвістичних особливостей людини тощо. Дисертантка 
зазначає, шо в тексті функції поетоніма поєднуються одна з одною (зокрема, 
характеризувальна, оцінна, експресивна). У цьому плані заслуговує на увагу 
функційна типологія контекстів поетоніма: інтенсифікувальні, 
передбачувальні, трансформаційні, розв’язувальні (підрозділ 1.5.2 с. 93). 
Робота з контекстом значною мірою надала можливості пояснити певні 
механізми поетонімогенезу. Так, зокрема, на наш погляд, науковою 
новизною відрізняється ідея щодо сутності еволюційного розвитку 
поодиноких поетонімів аж до перетворення в інтра- або інтерлінгвальний 
символ, який поєднує символізоване і символізувальне (с. 395 дис.). Також 
цілком коректними нам здаються критерії перевтілення імені поетичного 
тексту в узуальний інтралінгвальний та міжкультурний символи.

Не менш важливою є опора на системні властивості онімів. Ця 
системність виявляється як на рівні мови, так і на рівні тексту. Саме на цьому 
базується визначення таких текстоутворювальних категорій, як поетонім і 
поетонімосфера (с. 33 дис.). Тому до вагомих наукових здобутків здобувачки 
наукового ступеня можна віднести опис поетонімосфери як унікальної
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комплексної одиниці художнього тексту з подвійною (гомогенною і 
гетерогенною) структурою компонентів, що складається з трьох ярусів:
1) елементарного - підсистеми онімів як “будівельного матеріалу” для 
організації поетонімів у мікросистеми; 2) проміжного - об’єднання в 
макросистеми й 3) найвищого -  утворення надсистеми (с. 5 автореф.).

З науково-методологічної позиції рецензована дисертаційна робота 
складається з розділів трьох типів: 1) онтологія явища, проблеми тощо;
2) епістемологія / гносеологія проблематики та 3) суто операційні розділи. 
Цю послідовність витримано, незважаючи на деяку диспропорцію 
ілюстративного матеріалу (див. обсяг підрозділу 4.3. Звукосмисловий зв'язок 
їм ’я — текст у  поезії -  с. З 19 -  372 та 4.5. Поетика імені прозаїчного тексту
-  с. 373 -  396), завдяки комплесному поетонімологічному аналізу 5000 
номінативних одиниць односистемних і різносистемних мов, серед яких 
переважають: 1) власні імена відапелятивного і 2) відконотонімного 
походження; 3) власні імена, утворені засобом поетонімізації та 
4) транспоетонімізації; 5) деоніми та безонімні номінування. Із 530 творів 
українськомовної та іншомовної літератури дисертанткою було вилучено 800 
системоутворювальних одиниць (опозиції, мікросистеми, надсистеми та ін.), 
а також 6200 контекстів різного обсягу (контекст речення, контекст НФЄ, 
завершений текст та ін.).

На основі викладеного вище вважаємо, що в дисертаційному 
дослідженні послідовно описано поетонім і поетонімосферу як динамічні 
взаємопов’язані елементи художнього тексту одно- і різносистемних мов із 
виявом їх текстотвірного, текстоактуалізаційного, текстоструктурувального, 
інтерпретативного потенціалів, завдяки чому встановлено 
внутрішньотекстовий та загальномовний та лінгвістичний статуси поетоніма 
і поетонімосфери.

Водночас при аналізі певних розділів у нас виникали питання, які мали 
переважно дискусійний характер.

1. Завдяки працям Елли Олександрівни Кравченко можна 
стверджувати, що порівняльна поетонімологія виокремлюється в 
особливу галузь, тому потребує більш чіткого визначення 
предмета дослідження та методики аналізу матеріалу. У 
підрозділі 4.4.2 «Зіставний аналіз віршованих текстів: поетонім 
<-> поетонімосфера —> текст» п. Кравченко зазначає, що 
пріоритетним напрямком поетонімології повинно стати зіставне 
дослідження ВІ, які функціонують у творах зі спільною чи 
подібною тематикою, ідейно-художньою настановою тощо” 
(с. 363 дисертації). Доцільно було б чіткіше окреслити зону 
зіставлення поетичних текстів з онімами: встановити специфіку 
компаративного аналізу, навести деякі угруповання текстів, які 
варто зіставляти в аспекті поетики онімів.

2. Суттєвою науковою новизною відрізняється з’ясування сутності 
конотативних онімів “крізь призму” контексту, зокрема 
виявлення необхідного і достатнього контексту конотоніма.
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Останній потрактовано як “контекст доведення непрямої 
референтної співвіднесеності, в якому стверджується 
сформованість переносного значення та його присвоєння 
вторинному об’єкту” (с. 476). Недостатньо обгрунтованим, на 
наш погляд, є визначення експліцитної / імпліцитної природи 
конотонімних моделей. Чому, наприклад, контексти- 
актуалізатори еквівалентності (подібності) вторинний о б ’єкт ~ 
первинний денотат, вираженої моделями з відношеннями:
1) повної тотожності на зразок Смердяков -  духовное Квазимодо\
2) “обмеженої” тотожності: < ...>  мене ж Мойсеєм називає 
народ!',. 3) самоототожнення: Романові Малиновському 
подобалося відчувати себе Пігмаліоном  < . . . > ;  
4) бажаної тотожності, що грунтується на наслідуванні, 
уподібненні, існуванні в чиємусь образі: I t ’s no use pretending that 
we are Romeo and Juliet (c. 118-119), потрактовано як 
експліцитні, тоді як контексти-актуалізатори подібності (збігу) 
вторинний об 'єкт ~ вихідний денотат на кшталт справжній 
Геракл, real Monter Cristo, Наполеон свого рода тощо мають 
статус імпліцитних.

3. Встановлені зв’язки та відношення (еквівалентність, включення, 
перетин, протилежність, суперечність) між компонентами 
поетонімосфери не викликають сумнівів і заперечень. У той 
самий час постає питання про дієвість механізмуаналогії в межах 
найширшого культурного простору. Чи можемо констатувати 
наявність зв’язків і відношень між пропріальними одиницями, 
уналежненими до творчості різних авторів? Чи існують смислові 
перегукування між власними іменами, що вибудовують сукупний 
(за визначенням Е. О. Кравченко, комплексний) текст? Чи можна 
залучити до термінологічного апарату поетонімології поняття 
поетонімосфера комплексного тексту?

4. Додатковою цікавою гранню роботи слугує зіставне дослідження 
поетонімосфери поетичних текстів авторів різних етнокультур, 
оскільки через висвітлення преференцій щодо вибору онімних 
засобів образності, дослідження процесу текстотворення і 
специфіки оформлення змісту об’єктивується авторська картина 
світу, проте ці механізми, на наш погляд, описано поки що 
достатньо схематично.

Проте все зазначене вище не впливає суттєво на загальне позитивне 
враження від роботи. Слід відмітити, що дисертантка виявила себе як 
глибокий та проникливий дослідник. Дисертація є самостійною завершеною 
працею, в якій отримані нові науково обгрунтовані результати, що в 
сукупності доводять, що поетоніму властива рухлива семантика. Наукова 
новизна роботи не викликає ніяких сумнівів і має суттєві перспективи для 
подальшого вивчення.
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На підставі викладеного вище вважаємо, що дисертаційне дослідження 
Кравченко Елли Олександрівни «Поетика зв’язків і відношень імені -  тексту
- поетонімосфери» відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженому постановою КМУ №567 від 24.07.2013 зі змінами, 
внесеними згідно з Постановами КМУ №656 від 19.08.2015 та №1159 від 
30.12.2015, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня 
доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 -  загальне мовознавство.

Офіційний опонент 
доктор філологічних наук, профес 
професор кафедри німецької фі 
перекладу і прикладної лінгвіс 
Київського національного 
лінгвістичного університету С.П. Денисова

власноручний підпис і 
/£с>с ' (Г  / 7  і

їю kto d  ВК >

, _______________
І Відділ діловодства та архіву 
; Київського національного університет 
І імені Тараса Шевченка
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