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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Реферована дисертацiя присвячена основоположним теоретичним i 

методологiчним проблемам поетонiмологiï. Протягом останнiх десятирiч ця 

дочiрня галузь ономастики змiцнила позицiï серед гуманiтарних дисциплiн не 

лише через бурхливе зростання кiлькостi публiкацiй, але насамперед завдяки 

дослiдженню образотвiрних i текстотвiрних потенцiй власного iменi. 

Розв’язуванням проблеми функцiонування iменi в художньому текстi активно 

займалися українськi та зарубiжнi науковцi: Л. О. Белей, В. Бланар, Ж. Бормане, 

А. Вiлконь, А. Галковський, І. Ґерус-Тарнавецька, С. І. Зiнiн, З. П. Жаплова, 

В. М. Калiнкiн, Ю. О. Карпенко, О. В. Климчук, М. Кнаппова, Н. С. Колесник, 

Т. І. Крупеньова, Е. Б. Магазаник, М. Р. Мельник, В. М. Михайлов, І. В. Немировська, 

В. Е. Сталтмане, О. В. Суперанська, Г. А. Силаєва, В. І. Супрун, І. І. Турута, 

А. А. Фомiн, Л. Ф. Фомiна, О. І. Фонякова, Т. В. Чуб, С. Є. Шаталов та iн. Працi 

представникiв Киïвськоï, Одеськоï, Донецькоï, Ужгородськоï та iнших вiдомих i 

потужних ономастичних шкiл Украïни засвiдчують, що ономастика художньоï 

літератури стрiмко розширила границi метамови, методiв дослiдження, модусiв 

пiзнання, проте не знайшла одностайностi в поглядах на поняттєво-

термiнологiчний апарат, сутнiсть iменi художнього тексту i навiть назву цiєï 

ономастичноï галузi. Невипадково Ю. О. Карпенко, наймасштабнiша постать 

вiтчизняноï ономастики, зiставив (хоч i жартома) ономастичнi школи «з 

окремою землею Украïни-Русi перiоду ïï феодального подрiбнення»
1
. Вбачаючи 

в окремостi шкiл закономiрний процес зростання й змiцнення, Ю. О. Карпенко 

сподiвався на неминучий результат «ущільнення і єднання ономастичних сил» 

[Там само, с. 110].  

Ставши предметом спеціальних досліджень у 60–80 рр. XX століття, 

термінологічний апарат ономастики літературноï (Ю. О. Карпенко, 

В. Р. Маурер, Є. Ніколь), поетичноï (Н. В. Подольська, Е. Б. Магазаник, 

О. І. Фонякова), стилістичноï (К. Б. Зайцева), ономастики художньоï 

літератури (А. А. Фомін), лiтературно-художньоï антропонiмiï (Л. О. Белей), 

поетики оніма / поетонімологіï (В. М. Калінкін, Н. В. Усова) продовжує 

викликати суперечки та дискусіï. Сучасні дослідження метамови доводять 

відсутність загальноприйнятої й унормованої терміносистеми. Тим не менш 

один об’єкт і спільна мета наукових розвідок, що полягає в адекватній 

інтерпретаціï імені художнього тексту, безперечність аксіом і постулатів щодо 

фіктивності денотата, специфіки значення поетоніма, його функційного 

навантаження та ін. актуалізують необхідність вирiшення нагальних завдань, якi 

ще не знайшли теоретичного осмислення. У нашому дослідженні вживано 

широко вiдому термінологію, опрацьовану представниками Донецькоï 

ономастичноï школи (засновником і керівником якої протягом кількох 

                                                 
1
 Одеська ономастична школа / Ю. О. Карпенко, Л. Ф. Фомiна, М. І. Зубов, В. М. Калінкін // Λογος όνομαστική. – 

Донецк, 2012. – Вып. 4. – С. 110. 
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десятиліть був доктор філологічних наук, професор Є. С. Отін) та узвичаєну 

окремими науковими школами Украïни.  

Актуальнiсть теми. Наявнi літературно-ономастичнi працi доводять 

дефiцит дослiджень, звернених до проблеми еволюцiï iмені в тексті, співбуття та 

співдіяльності імені – тексту. Актуальнiсть теми зумовлена необхiднiстю 

опрацювання концепцiï власного iменi художнього тексту, побудови теоретико-

методологiчноï бази для фундаментальних студiй, якi дозволять з’ясовувати й 

описувати образотвiрний, текстоутворювальний та iнтертекстуальний потенцiал 

окремого елемента (поетонiма) i поетонiмосфери загалом. Вiдсутнiсть 

узагальненого дослiдження спiвучастi онiма – тексту в змiстовностi твору 

спричинила пошук вiдповiдей на питання, пов’язанi з виявленням i аналiзом 

художнього iнструментарiю та поетичної технiки, що забезпечує цiлiсний змiст 

i уможливлює науково-коректну iнтерпретацiю художнього тексту.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в межах наукових тем кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету 

імені Василя Стуса «Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична 

лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне 

моделювання» (номер держреєстрації 0115U000088 (2015–2017 рр.)). Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Донецького національного університету 

імені Василя Стуса (протокол № 2 від 28.02.2014 року), уточнено (протокол №5 

від 26.02.2016 року). 

Мета роботи – опрацювання теоретико-методологiчного пiдходу до 

вивчення поетоніма і поетонімосфери як динамiчних взаємопов’язаних 

елементів художнього тексту одно- і різносистемних мов із виявом їх 

текстотвірного, текстоактуалізаційного, текстоструктурувального, 

інтерпретативного потенціалів і встановленням загальнолінгвістичного 

внутрішньотекстового статусу поетоніма і поетонімосфери. 

Відповідно до мети актуалізовано такі завдання: 

– опрацювати концепцію поетонімосфери як багаторівневого 

«конструкту» лiтературного тексту, структура якого ґрунтується на 

гетерогенному принципі;  

– встановити й схарактеризувати відношення між компонентами 

поетонімосфери, що засвідчують семантичну близькість / конфронтацію, 

спрямовану на реалізацію ідейно-змістовної образності тексту;  

– розробити типологiю контекстiв поетонiма з опертям на ідею 

поетонімогенезу;  

– з’ясувати роль експліцитного повтору в конструюванні окремого 

елемента (поетоніма), онімної парадигми і поетонімосфери в художніх текстах 

одно- і різносистемних мов;  

– виявити й описати імпліцитні (зумовлені текстом і найширшим 

культурним контекстом) смисли поетонімів і онімних угруповань зі 

встановленням їх впливу на змістовність твору; 
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– з’ясувати специфіку процесів мiжвидовоï і внутрiшньовидовоï 

трансонiмiзацiï, локалiзованоï в художньому текстi;  

– довести можливість внутрішньотекстового перевтiлення імені в 

оказіональний конотонiм, iнтралiнгвальний та iнтерлiнгвальний символ, 

виявивши умови, критерiї та стадiї змiстового переродження 

(символоутворення);  

– виявити i з’ясувати образотвірнi, текстотвірні та інтерпретативні 

потенціï поетоніма – поетонiмосфери в поетичному та прозовому текстi;  

– з’ясувати й схарактеризувати унiверсалiї поетонімології, сконцентровані 

в межах: 1) онiм – поетонiмосфера, 2) онiм – текст, 3) онiм – найширший 

культурний контекст, 4) поетонiмосфера – текст. 

Об’єктом дослiдження є поетонiм як елемент тексту й компонент 

поетонiмосфери.  

Предмет – зв’язки і відношення мiж поетонiмами як складниками 

поетонiмосфери i тексту в художньому мовленнi одно- i рiзносистемних мов.  

Джерельною базою дослідження є широке коло тримовних (англійсько-, 

російсько-, українськомовних) різножанрових текстiв (вірш, оповідання, поема, 

п’єса, казка, повість, роман та ін.): «Hamlet, Prince of Denmark» (В. Шекспiр), 

«The Corsair» (Дж. Г. Байрон), «Bleak House» (Ч. Діккенс), «The Man of 

Property» (Дж. Голсуорсi), «The Picture of Dorian Gray» (О. Вайльд), «Annabel 

Lee» (Е. По), «Ulysses» (Дж. Джойс), «A Pact» (Е. Паунд), «1984» (Дж. Орвелл), 

«The Catcher in the Rye» (Дж. Селiнджер), «Pale Fire» (В. Набоков), «The 

Collector» (Дж. Фаулз) та iн.; «Моцарт и Сальери» (О. С. Пушкiн), «Мертвые 

души» (М. В. Гоголь), «Обломов» (І. О. Гончаров), «Двойник» 

(Ф. М. Достоєвський), «Петербург» (А. Бєлий), «Гранатовый браслет» 

(О. Купрін), «Похождения Чичикова» (М. Булгаков), «Поприщин» 

(М. О. Заболоцький), «Я и Наполеон» (В. Маяковський), «Соломинка» 

(О. Мандельштам), «Поэма Горы» (М. Цвєтаєва), «Сюжет» (Т. Толстая) та iн.; 

«Гамалiя» (Т. Шевченко), «Тiнi забутих предків» (М. Коцюбинський), 

«Зельман» (Б.-І. Антонич), «Федько-халамидник» (В. Винниченко), «На 

Оболонi» (І. Драч), «Цар Плаксiй та Лоскотон» (В. Симоненко), «Гранослав» 

(Д. Павличко), «Записки українського самашедшего» (Л. Костенко), «Привид 

Шекспiра» (В. Гужва), «Синай» (С. Жадан), «Рекреації» (Ю. Андрухович), 

«Мюнхенські манекени» (О. Забужко) та iн.  

Матерiалом дослідження виступають номінативні одиниці (поетоніми та 

непропріальні лексеми) художніх текстів, що репрезентують українськомовну 

(Т. Шевченко, П. Куліш, М. Кропивницький, В. Винниченко, Б. -І. Антонич, 

А. Дімаров, Ю. Андрухович, М. Матіос та ін.), російськомовну (М. М. Карамзiн, 

О. С. Пушкін, Л. М. Толстой, А. Бєлий, В. Маяковський, В. Набоков, О. Шварц 

та ін.), англiйськомовну (В. Шекспір, Е. По, Р. Л. Стiвенсон, Б. Шоу, 

Дж. Джойс, Г. Честертон, Е. Паунд та ін.) літературну спадщину. Емпiричним 

матерiалом стали також номiнативнi одиницi французькомовної (Г. Флобер, 

Ж. Верн, Р. Роллан), нiмецькомовної (Т. Манн, Ф. Кафка, П. Зюскiнд) та 
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iспанськомовної (Г. Маркес, Х. Л. Борхес) художньої літератури. Хронологічні 

межі досліджених художніх творів окреслюються перiодом з кiнця XVI до 

початку XXI ст.  

Для всебiчного поетонiмологiчного аналізу, простеження текстотвірного 

та iнтертекстуального потенцiалу власних імен; висвітлення зв’язків і 

відношень між одиницями поетонімосфери і т. ін. було залучено близько 5000 

номiнативних одиниць односистемних (3300) і різносистемних (1670) мов, серед 

яких переважають: 1) ВІ вiдапелятивного і 2) відконотонімного походження; 

3) ВІ, утворені засобом поетонімізації та 4) транспоетонімізації; 5) деоніми та 

безонімні номінування. Було проаналiзовано 800 системоутворювальних 

одиниць (опозиції, мікросистеми, надсистеми та iн.), виокремлених із художніх 

текстів аналізованих мов; 6200 контекстів різного об’єму (контекст речення, 

контекст НФЄ, завершений текст та ін.) і різноманітної функційно-семантичної 

спрямованості, виділених із 530 творів українськомовної (230 художніх текстів; 

2200 контекстів), російськомовної (200; 2150), іншомовної (100; 1850) 

літератури.   

Методологiчна база дослiдження. У формулюванні теоретичних 

положень і наукових рекомендацій автор спирався на праці вітчизняних і 

зарубіжних філософів і філологів, з-поміж яких найважливіші: 1) ідеï 

П. Флоренського про урівнення понять ім’я художнього тексту – образ, 

ототожнення імені з текстом, двобічність символа; 2) феноменологічна 

концепція О. Лосєва («енергійно-рухлива» сутність слова); ідея про 

нез’єднуваність символа з тропом, трактування символа як “вищого типу 

знака”; 3) концепція мови як цiлiсноï системи елементiв (Ф. де Соссюр), 

системний характер оніміï у мовi (В. М. Топоров) – мовленнi (В. М. Калiнкiн); 

4) ідея рiвневоï органiзацiï мови (І. П. Распопов, В. Г. Адмонi) і рiвневого 

членування лiтературного тексту (Ю. М. Тинянов, О. П. Чудаков); 5) ідея 

динамiко-системного дослiдження смислу тексту (Н. Л. Мишкiна, 

Г. Г. Москальчук), синергетики заголовка (А. П. Загнiтко); 6) ідея 

взаємозумовленості звучання – значення в поетичному тексті та ритмізованій 

прозі (О. М. Брік, В. П. Григор’єв, Р. Якобсон); 7) трактування iконiчностi i 

символьностi (Ч. Пiрс, Р. Якобсон); 8) трактування трансонімізаціï у мові – 

мовленні (О. В. Суперанська, Ю. О. Карпенко); 9) наукові студії в сфері 

конотонімноï лексики (Є. С. Отін, Г. П. Лукаш), ептонiмiї (Л. П. Дядечко).  

Методи дослідження. У дисертації застосовано загальнофілологічні 

прийоми і методи ономастичних досліджень: 1) систематизація і класифікація 

контекстів з поетонімами в одно- і різносистемних мовах; 2) контекстний аналіз 

поетонімів і відпоетонімних конотонімів; 3) метод комплексного 

поетонімологічного аналізу; 4) метод конструювання, аналізу й синтезу 

поетонімосфери; 5) метод реконструювання зв’язків і відношень у парадигмі 

поетоніма й поетонімосфері; 6) зіставний метод (з метою виявлення спільних і 

відмінних ознак онiмiв у художньому мовленнi одно- i рiзносистемних мов); 
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7) метод інтертекстуального аналізу; 8) метод розшифровування імпліцитних 

смислів; 9) метод філологічної інтерпретації художнього тексту.  

Відповідно до поставленої мети, визначених завдань і отриманих 

результатів на захист винесено такі положення: 

1. Поетонiмосфера є унікальною комплексною одиницею художнього 

тексту з подвійною (гомогенною і гетерогенною) організацією компонентів. 

Підсистеми онімів – «будівельний матеріал» для організації поетонімів у 

мікросистеми (найнижчий ярус поетонiмосфери), які в свою чергу об’єднуються 

в макросистеми (проміжний ярус), далі – у надсистеми (найвищий ярус).  

2. Систематизацiя поетонiмiв у рiзнорiднi та рiзнорiвневi комплекси 

уможливлюється шляхом встановлення вiдношень: 1) еквiвалентнiсть, 

2) включення, 3) перетин, 4) протилежнiсть, 5) суперечнiсть. На вiдношення в 

поетонiмосферi “працюють” тотожний / подiбний план вираження та вiдповiднi 

семи (план змісту): тотожнi, iнтегральнi, диференцiйнi, антонiмiчнi, 

взаємовиключнi. 

3. Текстотвірний, текстоструктурувальний i текстоактуалiзацiйний 

потенціал номінативних одиниць виявляється через типологiю контекстiв 

поетонiма, обґрунтовану з позицiï зв’язностi тексту й поетонiмогенезу. 

репрезентувальний – контекст першого вживання певного варiанта номiнування 

зi складу онiмної парадигми; підтримувальний – контекст, що забезпечує 

формальний зв’язок (когезiю) шляхом повтору поетонiма; актуалiзований – 

смислопороджувальний контекст, який експлiкує функцiйне навантаження 

члена парадигми та створює семантичний компонент(-и) власного iменi; 

iнтенсифiкувальний – контекст розбудови художньої образностi поетонiма 

внаслiдок посилення наявних компонентiв семантики; розв’язувальний – 

контекст, який роз’яснює iнформацiю, усуваючи невизначенiсть чи неточнiсть 

змiсту iменi; передбачувальний – смислопороджувальний контекст, що 

започатковує приховану інформацію оніма та формує когерентнiсть тексту; 

трансформацiйний – контекст, в якому вiдбувається перетворення (згасання, 

знищення та iн.) семантичних ознак власного iменi; узгодженi контексти 

оформлюють когерентнiсть внаслiдок схрещення змiстових характеристик 

поетонiмiв або утворюють формально-смисловий перетин мiж елементами 

вторинного – вихiдного тексту.  

4. Поетика експлiцитного має опертям явище абсолютного й неповного 

повтору, який виявляється на рiзних рiвнях систематизацiї власних iмен: 

окремий поетонім, парадигма ВІ, фрагмент поетонiмосфери. Якщо реалiзується 

взаємодiя поетонiм (частина поетонiмосфери) – текст, експлiцитнiсть виражена: 

1) точним, кореневим, звуковим повтором, зосередженим у поетонiмнiй 

формулi; 2) словотвiрним повтором одиниць всерединi парадигми; 3) точним 

повтором двох (декiлькох) компонентiв поетонiмосфери; 4) повною 

еквiвалентнiстю означального ВІ, пов’язаних мотивацiйними вiдношеннями 

(абсолютна трансонiмiзацiя, конотонiмiзацiя); 5) неповною еквiвалентнiстю 

плану вираження iмен, пов’язаних деривацiйно-мотивацiйними вiдношеннями 
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(мiжвидова граматична трансонiмiзацiя); 6) неточним збiгом означального двох 

(декiлькох) онiмiв, що знаходяться у смислових вiдношеннях включення, 

перетину, суперечностi. 

5. У межах поетонiм (частина поетонiмосфери) – культурний контекст 

поетику експлiцитного маркує: 1) еквiвалентний план вираження i пряма 

кореляцiя поетонiма2 з вихiдним реальним (внутрiшньовидова абсолютна 

поетонiмiзацiя) або вигаданим денотатом (внутрiшньовидова абсолютна 

транспоетонiмiзацiя); 2) тотожна форма i непряма референція до вихідної 

одиницi (мiжвидова абсолютна транспоетонiмiзацiя); 3) перенесення 

означального протоонiма на вторинний об’єкт з метою переосмислення / 

пародіювання / переiнтерпретацiї.  

6. Текстовий iмплiцитний змiст зберiгається в означальному алюзійних 

онiмів, псевдонімів, криптонiмів та iн. Смисловi зв’язки мають опертям план 

вираження, що спричиняє розмаїття вiдношень мiж складниками 

поетонiмосфери: 1) формальна подiбнiсть → смисловi вiдношення включення; 

2) формальна подiбнiсть → смисловий перетин; 3) формальна подiбнiсть → 

смислова протилежнiсть; 4) формальна розбiжнiсть (несумiснiсть) → смисловi 

вiдношення еквiвалентностi.  

7. Взаємодiя з компонентами поетонiмосфери – текстом може спричинити 

внутрiшньотекстове перевтiлення окремого iменi в iнтралiнгвальний (узуальний 

або iндивiдуально-авторський) / iнтерлiнгвальний символ.  

8. Спiльними законами спiвiснування iменi – тексту визнано: 1) поетонім 

тією чи тією мірою висвітлює тему – вмiщує ідею тексту (текстотвiрний 

потенціал ВІ); 2) поетонiм оформлює образнiсть тексту (образотвiрний 

потенціал ВІ); 3) поетонім вступає в зв’язки і відношення з іншими 

компонентами поетонімосфери і сумісно з останніми сприяє еволюцiйному 

розвитку тексту (текстоструктурувальний і текстоактуалізаційний потенціал 

поетонімосфери); 4) сукупне (iм’я – поетонiмосфера – текст) оформлення 

цiлiсного смислу засвiдчує присутнiсть у поетонiмах колосального 

iнтерпретативного потенцiалу тексту.  

Наукова новизна роботи полягає в загальному обґрунтуванні 

теоретичних основ поетонімології як галузі ономастики, що досліджує сумiсне 

(iм’я – поетонiмосфера – текст) продукування унiтарного смислу художнього 

тексту, здiйснюване через експлікацію зв’язкiв i вiдношень мiж поетонiмами як 

елементами поетонiмосфери й цiлiсностi (тексту). Започатковано новий напрям 

лiнгвiстичної iнтерпретацiї тексту шляхом з’ясування сутностi поетонiмiв i 

поетонiмосфери загалом.  

Уперше:  

– запропоновано поняття для характеристики 1) iєрархiчноï органiзацiï 

поетонiмосфери, ґрунтованоï на гетерогенному принципi, 2) вiдношень мiж 

компонентами поетонiмосфери, 3) контекстiв поетонiма, видiлених з позицiï 

функцiйно-семантичного пiдходу;  

– розкрито закономiрностi систематизацiї поетонiмосфери;  
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– виявлено специфіку експлiцитного повтору всерединi парадигми i 

поетонiмосфери;  

– дослiджено iмплiцитнi смисли взаємодiї поетонiмосфера – текст;  

– доведено 1) зосередження ідеï поетичного тексту в звучаннi – значеннi 

iменi-домiнанти, 2) здатність iменi до конотонiмiзацiï та символiзацiï в границях 

тексту;  

– виявлено унiверсалiї поетонімології, сконцентровані у межах: 1) онiм – 

поетонiмосфера, 2) онiм – текст, 3) онiм – найширший культурний контекст, 

4) поетонiмосфера – текст. 

Удосконалено:  

– комплексний підхід до аналізу поетонімосфери;  

– теорiю необхiдних i достатнiх контекстiв поетонiма та конотативного 

ВІ; 

– концепцiю поетонiмогенезу;  

– ідею супряжності ‘заголовок – текст’.  

Отримали подальший розвиток:  

– термінологічний аппарат поетонімологiї;  

– методи та прийоми комплексного аналізу поетоніма – поетонімосфери,  

– засоби i прийоми поетики експлiцитного – імпліцитного у художньому 

тексті.  

Теоретичне значення роботи визначувано розвитком iдеї 

поетонiмогенезу та розширенням уявлень про поетонiмосферу. Дослiдження 

становить значний внесок у сучасну теорiю поетонiмологiї за рахунок 

поглиблення концепції поетонiмосфери (розв’язання проблеми зв’язкiв i 

вiдношень мiж її компонентами); розвитку теорiї необхiдних i достатнiх 

контекстiв поетонiма; впровадження ідеї зосередження в імені / частинi 

поетонiмосфери / поетонiмосферi у цілому образотвiрного, 

сюжетоутворювального, текстотвірного, отже, iнтерпретативного потенцiалу. 

Робота вдосконалює теоретичну базу лiнгвiстики тексту завдяки доведенню 

супряжності ‘заголовок – текст’, розмежуванню та визначенню явищ 

експлiцитне – iмплiцитне. Теоретично значущим i перспективним є 

опрацювання моделей конотативних власних імен (конотонiмiка), аналiз 

закономiрностей i умов взаємообмiну смислами в межах ‘текст – онiм – 

iнтертекст’ (філологічний, iнтертекстуальний, герменевтичний аналіз тексту).  

Практичне значення дисертації визначається можливiстю використання 

теоретичних положень та емпіричного матеріалу дослідження у вишівських 

курсах iз загального мовознавства, лексикологiï, лiнгвiстичноï поетики, 

лінгвістики тексту, стилістики одно- і різносистемних мов; у спецкурсах з 

ономастики i поетонімології; застосуванні матеріалів у лексикографiчнiй 

практицi в укладаннi словникiв пропрiальноï лексики окремих художнiх творiв, 

словникiв конотативних ВІ, словникiв мови письменників. 

Дослідження, виконане на матеріалі одно- і різносистемних мов, 

побудовано на висуванні й подальшому обґрунтуванні авторської концепції, 
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яка полягає у стверджуваннi iдеї динамiчної значеннєвої сутностi поетонiм ↔ 

текст. 

Гiпотеза складається з припущення: 

– прiоритетностi поетонiмiв у створеннi образностi та змiстової цiлiсностi 

тексту;  

– обов’язкової систематизацiї номiнативних одиниць художнього тексту; 

– наявностi зв’язкiв i вiдношень мiж компонентами поетонiмосфери; 

– еволюцiйного розвитку поетонiмiв, зумовленого текстовим рухом, i 

сумiсного (iм’я – поетонiмосфера – текст) оформлювання унiтарного смислу. 

Особистий внесок здобувача полягає в 1) обґрунтуваннi концепцiï 

поетонiмосфери; 2) виявленнi та аналiзi зв’язкiв i вiдношень мiж складниками 

поетонiмосфери; 3) опрацюваннi типологiï контекстiв поетонiма з позицiï 

функцiйно-семантичного пiдходу та контекстного розширення; 4) з’ясуваннi 

ролi експлiцитного повтору у конструюваннi парадигми поетонiма, реалiзацiї 

формально-смислових вiдношень у поетонiмосферi, актуалiзацiї супряжностi iм’я 

– текст; 5) виявленнi засобiв i прийомiв поетики імпліцитного в межах 

поетонiмосфера – текст; 6) доведеннi конотонiмiзацiï та символiзацiï iменi в 

автохтонному текстi; 7) обґрунтуваннi iдеї ототожнення заголовок – текст.  

Апробацiя результатiв дослiдження. Окремi положення i результати 

дослiдження оприлюднювалися на мiжнародних симпозiумах i конференцiях, 

всеукраïнських та регiональних наукових конференцiях i семiнарах: 

І Кримських Міжнародних Михайлівських читаннях «Власне ім’я в російській 

та світовій літературі» (Крим – Донбас, 2007), Міжнародному ономастичному 

семінарі «VІ Святогірські ономастичні читання» (Святогірськ, 2011), 

VІII Міжнародних Святогірських ономастичних читаннях (Святогірськ, 2013), 

Міжнародній науковій конференції «Русистика ХХI століття: напрямки, iдеї, 

проблеми» (Донецьк, 2013), XI Міжнародній науковій конференціï «Новi 

парадигми i новi рiшення в когнiтивнiй лiнгвiстицi (Одеса, 2013), 

VIІ Міжнародній науковій конференціï «Лексико-граматичнi iнновацiї в 

сучасних слов’янських мовах» (Днiпропетровськ, 2015), IX Міжнародній 

науково-практичній конференції «Мiжкультурна комунiкацiя: мова – культура – 

особистiсть» (Острог, 2015), Мiжнародній науково-теоретичній конференціï 

«Граматичні читання – VIII» (Вiнниця, 2015), XIV Мiжнародному академiчному 

конгресi «Fundamental and applied studies in the modern world» (Оксфорд, 

Великобританія, 2015), XVІ Всеукраїнській ономастичній конференції 

«Украïнська ономастика: минуле, сучасне, перспективи» (Одеса, 2015), 

Міжнародній науковій конференції «Лінгвістичний простір вищоï школи 

драгоманівців (до 95-річчя кафедри української мови та 180-річчя 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова)» (Киïв, 

2015), Міжнародній науково-теоретичній конференції «Граматичнi читання – 

IX» (Вінниця, 2017) та ін.  

Дисертацію обговорено на засіданні міжкафедрального семінару кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янськоï філологіï, кафедри 
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української мови та прикладної лінгвістики, кафедри української філології і 

культури Донецького національного університету імені Василя Стуса. Повний 

текст дисертаціï обговорено на засіданні кафедри загального мовознавства, 

класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публiкацiï. Теоретичнi положення й практичнi результати 

дисертацiйного дослiдження викладено у двох одноосiбних монографіях 

(загальний обсяг становить 31, 96 друк. арк.), 26 статтях, з яких 24 опублiковано 

у наукових фахових виданнях Украïни, Австрiï, США, Великої Британiï, Росiï 

(уcі статті одноосібні). 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, основної частини, яка містить чотири розділи з висновками, 

загальних висновків, списку теоретичних джерел (500 позицій), списку джерел 

ілюстративного матеріалу (162 позиції), додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 560 сторінок, обсяг основного тексту – 402 сторінки. Додатки 

нараховують 90 сторінок. Допоміжним засобом унаочнення отриманих 

результатів дослідження слугують рисунки (10). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет і 

матеріал дослідження, сформульовано мету і завдання роботи, подано гіпотези, 

окреслено положення, винесені на захист, і наукову новизну отриманих 

результатів, їхнє теоретичне та практичне значення, описано методи дослідження, 

указано на зв’язок теми дисертації з науковою проблематикою установи, в якій 

виконано роботу, наведено дані щодо апробації результатів дисертації та 

публікацій. 

У першому розділі «Загальна теорія поетонімологіï: сучасний стан і 

перспективи» окреслено теоретико-методологiчнi засади поетонiмологiї як 

лiнгвiстичної дисциплiни, що пiзнає iм’я, дослiджуючи зв’язки i вiдношення 

мiж поетонiмом – поетонiмосферою – текстом; висвітлено поняття і методики, 

що вимагають впровадження та інноваційного розвитку; з’ясовано принципи 

структурування поетонімосфери; виявлено й обґрунтовано відношення між 

компонентами поетонімосфери; надано типологiю контекстiв, що забезпечують 

зв’язок поетонiм – текст.  

У науковому обігу активно розробляються термінологічні поняття 

поетонiм, поетонімогенез, поетонімосфера (Донецька ономастична школа). 

Незважаючи на досить розвинену метамову, дисципліна характеризується 

неузгодженiстю i суперечливим тлумаченням тих чи тих понять. Теорiя i 

методика поетонімології вiдчуває нагальну потребу, по-перше, у вдосконаленні 

та систематизаціï термінологічноï бази, по-друге, в корекціï, доповненні, а в 

окремих випадках у переосмисленні термінів і впровадженні дефініцій, що 
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повною мірою відповідали б сучасному стану існування та розвитку 

дисципліни. 

Загальновiдомо, що поява в літературному творi нового об’єкта потребує 

його означування. Знаходження означального (плану вираження) як форми 

буття художнього об’єкта здiйснюється двома способами: 1) денотат отримує 

iм’я; 2) об’єкт залишається безiменним. Якщо реалiзується перший спосiб 

означування, то подання об’єкта в текстi збігається або не збiгається з 

присвоєнням iменi. В останньому випадку йдеться про тимчасову безiменнiсть: 

iм’я надається на якомусь етапi розгортання сюжетної дiї. Обидва способи 

номiнування сигналiзують про еволюцiю поетонiма. Якщо денотат – 

означальне синхронiзованi, то змiст поетонiма розвивається шляхом 

накопичення варiантiв, художнiх дескрипцiй, перифраз, якi нарощують 

семантичну структуру i забезпечують щiльнiсть поетонiма в текстi. Такий саме 

шлях проходить поетонiм, започаткований непропрiальною лексикою. 

Вiдмiннiсть полягає в тому, що з першим вживанням iм’я має хоча б мiнiмальну 

образнiсть, оскiльки з’являється зарядженим текстовою енергiєю та 

забезпеченим деякими семантичними компонентами. 

Як текстоутворювальні одиницi потрактовано поетонiм (поетонімогенез), 

поетонімосферу. Поетонім – кожне (без виняткiв) власне iм’я художнього 

тексту, що 1) позначає фiктивний (вiртуальний) денотат вимисленого 

часопростору, спiввiдносний або не спiввiдносний з реальними / вигаданими 

об’єктами найширшого культурного контексту; 2) означується новою чи 

«готовою» (iснуючою) формою; 3) осмислюється в межах автохтонного тексту 

(тексту, де зароджується i розвивається власне iм’я). Поетонiмогенез – 

поступовий рух семантики поетонiма (нарощування й поєднання семантичних 

компонентiв у семему), пов’язаний з самоплином i саморухом тексту. 

Поетонiмосфера – iєрархiчна система елементiв (поетонiмiв) завершеного 

лiтературного тексту, iнтегрованих у рiзнорiднi та рiзнорiвневi множини, що 

пiдпорядковується закону художньої цiлiсностi. 

Питання, пов’язанi з видiленням складникiв поетонiмосфери, 

узгодженням її елементiв у художньому цiлому, мають особливе значення для 

розвитку поетонiмологiчноï думки. Сукупнiсть онiмних i безонiмних номiнацiй, 

спiввiднесених з одним художнiм об’єктом, становить парадигму поетоніма як 

елемента відповідноï підсистеми. Підсистема формується з елементів одного 

онімного класу шляхом ототожнення однорідних денотатів (гомогенний 

принцип) за допомогою класифікувальних сем (‘локальність’, ‘неістота’ → 

топопоетонім тощо). Систематизація поетонiмосфери спирається на 

гетерогенний принцип: поєднання елементів рiзних пiдсистем, спричинене 

iнтегральною формальною та / або семантичною ознакою. Поетонiмосфера має 

багаторiвневу iєрархiю: мiкросистеми, макросистеми i надсистеми 

(гiперсистеми). Мiкросистемою називаємо сукупність поетонімів, об’єднаних 

спільною формальною і семантичною ознакою (-ами). Пiд макросистемою 

розумiємо сукупнiсть мiкросистем, узгоджених за змiстом; надсистему 
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трактуємо як найскладнiшу одиницю поетонiмосфери, яка містить 

макросистеми / макросистеми і мікросистеми iз спiльними семантичними 

компонентами. Результати дослiдження складників поетонімосфери дозволяють 

зробити висновок, що поетонімосфера є комплексною одиницею художнього 

тексту з подвійною (гомогенною і гетерогенною) організацією компонентів, яка 

має такий вигляд: 

 

 

Зі схеми бачимо, що підсистеми онімів є «будівельним матеріалом» для 

організації поетонімів у мікросистеми, які в свою чергу об’єднуються в одиниці 

вищого рангу – макросистеми і т.д. Виявлення й аналіз мікросистем / 

макросистем / надсистем розширює та поглиблює лінгвістичне трактування 

поетонімосфери. Суттєвим є обґрунтування текстоактуалізаційного потенціалу 

поетонімної парадигми і текстоструктурувального потенціалу поетонімосфери. 

Текстотвірні можливості взаємопов’язаних пропріальних елементів слід 

доказувати, встановлюючи зв’язки і відношення. 

Внутрiшньотекстовий зв’язок витлумачуємо як спiвдiяльнiсть окремого 

поетонiма або комплексу ВІ з певним текстом, внаслiдок якої реалізується 

текстотвiрна функцiя й актуалiзується iдейно-змiстовна образнiсть художнього 

цiлого. Вiдношення – результат спiвдiяльностi, ґрунтований на угрупованнi 

елементiв (онiмiв) у мiкросистеми / макросистеми / надсистеми пiсля 

встановлення тотожного чи подiбного плану вираження і виявлення спiльних 

ПОЕТОНІМОСФЕРА 

найвищий ярус  

НАДСИСТЕМИ 

проміжний ярус  

МАКРОСИСТЕМИ 

найнижчий ярус  

МІКРОСИСТЕМИ 

*підсистема 

антропоетонiв 

*підсистема 
топопоетонiмiв 

*підсистема 
міфопоетонімів 

*підсистема 
зоопоетонімів 

*інші 

підсистеми 
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або вiдмiнних сем. Поетика зв’язкiв i вiдношень – дослiдження зв’язкiв 

(взаємозумовленостi) та вiдношень мiж власними iменами як компонентами 

поетонiмосфери i текстовими домiнантами, що забезпечують утворення 

формально-змiстової цiлiсностi i досягнення естетичного результату.  

Інтерпретація вiдношень всерединi поетонiмосфери має опертям тривалу 

традицiю визначення вiдношень мiж множинами: 1) включення, 

2) еквiвалентнiсть, 3) перетин, за винятком 4) позаположення (несумiсностi).  

Еквiвалентнiсть (тотожнiсть) потрактовано як вид відношень між 

компонентами поетонiмосфери, ґрунтований на ідентичному означальному двох 

(декiлькох) поетонiмiв: Жевакин1 – Жевакин2 (М. В. Гоголь), Hamlet1 – Hamlet2 

(В. Шекспір).  

Під включенням (пiдпорядкуванням, субординацією) розуміємо гiперо-

гiпонiмiчнi вiдношення мiж складниками поетонiмосфери, що вміщують: 

1) iнтегральнi семи, зумовленi збiгом формальних i / або смислових ознак двох 

(декiлькох) ВІ, 2) диференцiйнi семи видового рівня. Показовим вiдношенням 

включення є прiзвище членiв сiм’ï як «стовбур» генеалогiчного древа iмен-

образiв. Наприклад, у романі Л. М. Толстого «Анна Каренина» всім членам 

родини на прiзвище Каренины властива iнтегральна сема ‘рiд’, тоді як в 

особових iменах Алексей Александрович, Анна Аркадьевна, Сергей видiляються 

диференцiйнi семи ‘жiноча / чоловiча стать’, ‘дорослий / дитина’ тощо.  

Перетин (перехрещення) – різновид відношень між компонентами 

поетонiмосфери, ґрунтований на збiгу (неповнiй еквiвалентностi) плану 

вираження та / або плану змiсту: Chizzle, Mizzle, Drizzle (Ч. Діккенс), Гумберт – 

Клэр Куильти (В. Набоков).  

Протилежнiсть – відношення між складниками поетонiмосфери, що 

мають опертям онiмну опозицiю, зреалiзовану антонiмiчними семами: Марiчка 

‘iстинна’ – Палагна ‘хибна’ обраницi Івана (М. Коцюбинський), Моцарт ‘генiй’ 

– Сальери ‘посереднiсть, бездара’ (О. С. Пушкін).  

Відношення суперечностi встановлюються: 1) між елементами 

поетонімної парадигми, семантична структура яких вмiщує взаємовиключні 

семи, уналежнені до архісеми ‘подвiйнiсть’: античная маска, красавец, Аполлон 

Бельведерский – урод, лягушка, красный шут (А. Бєлий); 2) між планом змiсту 

ВІ та контекстною семантикою: The Ministry of Peace concerns itself with war 

(Дж. Орвелл); 3) між складниками поетонiмосфери, угрупованими з опертям на 

сюжетну колізію: Montague – Capulet (В. Шекспір). 

Доведено, що на вiдношення в поетонiмосферi «працюють» рiзнорiднi 

семи: еквiвалентнiсть (тотожнi), включення й перетин (iнтегральнi та 

диференцiйнi), протилежнiсть (антонiмiчнi), суперечнiсть (взаємовиключнi). 

Еволюцiйний стан поетонiма спричиняє (й аргументує) мiнливiсть 

поетонiмосфери. Зв’язки iменi з композицiєю, фабулою, сюжетом все ще 

залишаються «лакуною» поетонiмологiï, хоча саме сюжет спричиняє «зупинку» 

поетонiма в будь-якiй фазi розвитку з вiдповiдним набором смислових 

компонентiв. Показником упорядкованостi поетонiмiв всерединi 
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поетонiмосфери стають взаємнi контакти, в тому числi переходи окремих 

елементiв в iнше «утворення» зi збереженням первинноï позицiï. Наприклад, 

iм’я Кити належить до макросистеми ‘сiм’я Щербацких’, але з розгортанням 

сюжету «переміщується» в ‘сiм’ю Левиных’ (Л. М. Толстой). Водночас поетонiм 

належить до обох макросистем, пiдтверджуючи подвiйний – стабiльний i 

мiнливий – стан ВІ та iдею поетонiмогенезу.  

Поряд iз закономiрними (явними) «пересуваннями» в поетонiмосферi 

вiдбуваються унiкальнi перетворення та збiги, виявлення яких дозволить 

розпiзнати авторський задум. Так, у романi «Анна Каренина» еквiвалентнi 

вiдношення встановлено мiж компонентами мiкросистем ‘образи зi снiв Анны’ й 

‘образи зi снiв Вронского’, тому що безiменний мужик обкладчик – єдиний 

художнiй об’єкт i важливе знамення, що передрiкає самогубство головної 

героїнi.  

Внутрiшня динамiка поетонiмосфери зумовлена «визріванням» iмен-

образiв, що перебувають у зв’язках i вiдношеннях з iншими онімними 

одиницями, в мiнливому хронотопi твору. Багатояруснiсть i багатозначнiсть 

макросистем ‘коло читання Онегина’ i ‘коло читання Татьяны Лариной’ 

(О. С. Пушкін) пов’язана зi змiною поглядiв i вподобань. Кожна з макросистем 

складається з кiлькох шарiв iсторико-культурних iмен (мiкросистем) – ‘кола 

читання’ на рiзних етапах «життя» персонажiв у текстi. Доведено, що 

метаморфоза Татьяны залежить вiд «вступу» до ‘кола читання’ Онегина. Мир 

иной вiдкривається перед Татьяной, яка «успадковує» лiтературнi погляди свого 

героя: через спiльне коло читання (Байрон i два-три романа) Татьяна пiзнає 

(розумiє) Онегина. З цього моменту починається «перетворення» героїнi, яка 

вiдтер «нарiвнi» з Онегиным i незабаром перевершить петербурзький вищий 

свiт. Отже, не лише окремий поетонiм, але й складники поетонiмосфери 

зосереджують у собi великий потенцiал образностi та iнтерпретативнi потенцiї 

лiтературного твору. 

Доведено, що протяжність контексту поетоніма: слово…→ речення…→ 

НФЄ…→ дискурс (В. М. Калiнкiн) не вирішує проблеми інтерпретації ВІ та 

цілісного змісту художнього твору, хоч i розкриває роль онiма в «обмеженому» 

фрагментi на певному етапi поетонiмогенезу. Оскільки динаміка (як здатність 

до розширення) є властивістю тексту загалом і поетонімів як його значущих 

елементів, було знайдено інші показники «вимірювання» співдіяльності ім’я – 

текст.  

Контекст першого вживання певного варiанта номiнування зi складу 

поетонiмної парадигми потрактовано як репрезентувальний: Долго он не мог 

распознать, какого пола была фигура [Плюшкин]: баба или мужик 

(М. В. Гоголь). Смислопороджувальний контекст, що експлiкує навантаження 

якогось члена онімної парадигми та створює семантичний компонент (-и) 

власного iменi, названо актуалізованим: Бо таки Рябуха! Ряба, як собака 

(В. Винниченко). Пiдтримувальний контекст забезпечує формальний зв’язок 

(когезiю) шляхом повтору поетонiма в межах цiлiсностi: – Эй, борода! А как 
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проехать отсюда к Плюшкину?. Контекст прирощення смислу i розбудови 

художньої образностi поетонiма внаслiдок посилення наявних сем позначаємо 

терміном інтенсифiкувальний: Caliban – a drooling horror-film monster 

(Дж. Фаулз). Контекст, що започатковує приховану інформацію власного імені 

та формує когерентнiсть тексту, витлумачуємо як передбачувальний. До 

передбачувальних контекстiв перифрастичного номінування прореха на 

человечестве (член парадигми поетонiма Плюшкин) належать такi: 1) нищенские 

прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план; 2) спина, 

запачканная мукою, с большой прорехой пониже; 3) все становилось гниль и 

прореха. Узгодженi контексти формують когерентнiсть внаслiдок схрещення 

змiстових ознак поетонiмiв або утворюють формально-смисловий перетин мiж 

елементами вторинного i вихiдного текстiв: – А царiвна була погана-погана: 

ряба, кислоока; Зла царiвна, ряба та погана і т. ін. (В. Винниченко). Контекст, 

що експлiкує пiдтекстову iнформацiю, усуваючи невизначенiсть, неяснiсть чи 

неточнiсть змiсту власного iменi, названо розв’язувальним: The pity 

Shakespeare feels for his Caliban, I feel (beneath the hate and disgust) for my 

Caliban (Дж. Фаулз). У трансформаційному контексті відбувається 

перетворення (згасання, знищення та iн.) деяких семантичних ознак iменi: Гринь 

дивиться на темне, подзьобане лице Саньки мокрими очима в стрiлках вiй i 

гарячим шепотом каже: – Я буду тебе любити, Саню. Обґрунтована типологiя 

доводить, що кожний вид контексту, по-перше, впроваджує (посилює) 

образотвірний потенціал власного iменi, по-друге, сумісно з поетонімом 

оформлює змістову цілісність i зв’язнiсть тексту. 

Певним внеском у розбудову теорiï поетонiмологiï та конотонiмiки стане 

класифiкацiя контекстiв поетонiма в семантичному аспектi. Спiвпраця ВІ з 

контекстом спрямована на розпiзнавання: 1) онiмiзацiï: тотожнi апелятивнi й 

онiмнi словоформи на зразок птица Воробей (М. Заболоцький), квазіоніми 

Профури, Татари, Бубабісти (Ю. Андрухович); 2) онiмного / конотонiмного 

класу. Необхiдний i достатнiй контекст конотоніма потрактовано як контекст 

доведення непрямої референтної співвіднесеності, в якому стверджується 

реалiзацiя переносного значення та його присвоєння вторинному об’єкту. 

Конотонімнi моделi класифіковано в такий спосiб:  

I тип – експлiцитнi контексти, що вiдображають конкретнi / невизначенi 

просторово-часовi координати, репрезентованi моделями: 1) ‘лексеми-

конкретизатори розширеного – звуженого простору + КО’: укр. Герострат з 

хутора Голопупиного, рос. глуповская Аркадия, англ. Adriatic Ariadne; 

2) ‘лексеми-актуалiзатори невизначеного розширеного – звуженого топосу + 

КО’: укр. мiсцевий Навуходоносор, рос. поселковый Казанова; 3) ‘лексеми-

актуалiзатори координат теперiшнiй – майбутнiй час + КО’: укр. сучасний Ірод, 

англ. new Napoleon.  

До II типу уналежнено iмплiцитнi контексти, що вiдбивають реалiï 

невизначеного нового хронотопу: 1) ‘займенниковий прикм. зi значенням 

належностi вторинному денотату + КО’: укр. свій Колумб, рос. наша 
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Калифорния, англ. my Lear; 2) ‘займенниковий прикм. iз семантикою 

невизначеностi та iронiчною тональнiстю + КО’: укр. яка-небудь Зачепилiвка, 

рос. некоторая Мекка; 3) ‘займенниковий прикм. iз семантикою заперечення + 

КО’: укр. нiяка Арiадна, рос. никакой Демосфен; 4) ‘займенниковий прикм. зi 

значенням ‘будь-який’, ‘один з багатьох’ + КО’: укр. усякий Навуходоносор; 

5) ‘вказiвний займенниковий прикм. з iронiчною оцiннiстю + КО’: рос.  

Талейран этакой.  

До III типу вiдносяться експлiцитнi контексти, що встановлюють 

«конфлікт» iменi з високою культурною репутацiєю та вторинного денотату, 

якому надається iронiчна / пейоративна тональнiсть: 1) ‘якiсно-вiдносний 

прикм. з експресивними семами + КО’: укр. Жан-Поль Сартр драний, 

англ. plebeian Don Juan; 2) ‘КО + iменник зi значенням суперечностi ‘стать – 

граматичний рiд’: укр. Франко у спiдницi, рос. Отелло в юбке; 3) ‘вiдносний 

прикм. iз семантикою локалiзацiï за сферами дiяльностi, вказiвки на суспiльнi 

вiдносини та iн. + КО’: рос. семейное Бородино; англ. ‘КО + прийм. of зi 

значенням належностi + iменник’: Napoleon of Crime.  

IV тип охоплює експлiцитнi контексти-актуалiзатори еквiвалентностi 

(подiбностi) вторинний об’єкт ≈ первинний денотат, вираженоï моделями з 

вiдношеннями: 1) повноï тотожностi: рос. Достоевский – Монблан; 

2) “обмеженоï” тотожностi: рос. обзывал Маниловым; 3) самоототожнення: 

укр. вiдчувати себе Пiгмалiоном; 4) бажаноï тотожностi, що ґрунтується на 

уподiбненнi, iснуваннi в чиємусь образi: укр. Зою Космодем’янську корчить; 

It’s no use pretending that we are Romeo and Juliet; 

V тип iмплiцитних контекстiв-актуалiзаторiв подiбностi (збiгу) вторинний 

об’єкт ≈ вихiдний денотат репрезентований моделями: 1) повна тотожнiсть і 

модальний вiдтiнок впевненостi: укр. справжнiй Геракл, англ. quite a Monte 

Cristo; 2) ‘модальнi словосполучення зi значенням часткового збiгу та вiдтiнком 

невпевненостi + КО’: рос. Либерал! Вольтер, можно сказать! 

VI тип експлiцитних контекстiв призначений для зiставлення 

(ототожнення) вторинного об’єкта з кiлькома вихiдними денотатами: Платон 

Михалыч Платонов был Ахиллес и Парид вместе; He would never be a Darwin 

or a Dickens, a great artist or scientist.  

З’ясовано, що узвичаєними контекстами поетонiмiв, що працюють на 

сукупну образнiсть, стають контексти семантизацiї, актуалiзацiї, iнтенсифiкацiї, 

поетичної етимологiї власного iменi, що експлiкують ситуацiю називання, 

роз’яснюєть вiдповiднiсть ВІ зображуваному об’єкту, прояснюють рефлексiю 

щодо звучання, варiантностi, традицiï вживання обраної номiнацiї, породжують 

ефект гри, пародiювання i т. iн. Функцiйний пiдхiд та урахування семантичного 

критерiю при визначеннi контекстiв дають змогу намiтити шляхи розвитку 

поетонiмологiï майбутнього й визначити ïï потенцiал з-помiж лiнгвiстичних 

дисциплiн.  

Другий роздiл «Поетонiм i поетонiмосфера : поетика експлiцитного 

повтору» присвячено вивченню абсолютного i неповного повтору, який 
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спостережувано на рiзних рiвнях систематизацiї онiмного матерiалу: 1) окремий 

поетонiм; 2) парадигма ВІ; 3) фрагмент поетонiмосфери. Взаємодiя власних 

iмен зумовлює формально-смисловi (еквiвалентнiсть, включення, перетин, 

протиставлення) i деривацiйно-мотивацiйнi вiдношення мiж складниками 

поетонiмосфери, якi уможливлюють рiзноманiтнi перевтiлення аж до 

просування онімiв у найширший культурний простiр. 

Поетику експліцитного всередині поетонімної формули визначає 

тотожний (Гумберт Гумберт), кореневий (Нестор Несторович) і звуковий 

повтор (Бімбер Бібамус, Olga Olegovna Orlova), якщо йдеться про взаємозв’язок 

ім’я – текст. Спiвдiяльнiсть поетонiма з культурним контекстом спрямована на 

вiдображення i переосмислення чужого в новому. Ізоморфiзм виявляється в 

процесах поетонiмiзацiї та транспоетонiмiзацiї, що ґрунтуються на подвiйнiй 

референцiї. Якщо поетонiм прямо корелює з вихiдним реальним денотатом, 

який перебуває в культурному просторi, i має еквiвалентний план вираження, 

здiйснюється внутрiшньовидова абсолютна поетонiмiзацiя (антропонiм → 

антропоетонiм тощо). Поетонiмiзацiя зреалiзована, якщо: 1) iсторичний 

персонаж стає дiйовою чи згадуваною особою лiтературного твору: Julius 

Caesar у трагедiї В. Шекспiра; Шекспiр у романi В. Гужви; 2) iсторико-

культурне iм’я реальноï особи використовується як порiвняння: Мы тоже 

дураки, вроде Леонардо да Винчи (І. Ільф, Є. Петров); 3) iм’я письменника, 

поета тощо позначає ‘коло читання’ персонажа: На оцьому вiзку – Гете й 

Шекспiр, Пушкiн i Тургенєв, Шевченко й Островський…(А. Дімаров).  

Перехiд поетонiм1 → поетонiм2, спричинений тотожною формою одиниць 

i прямою кореляцiєю поетонiма2 з вихiдним вигаданим референтом культурного 

простору, засвiдчує внутрiшньовидову абсолютну транспоетонiмiзацiю. 

Внутрiшньовидова транспоетонiмiзацiя простежувана, якщо: 1) лiтературний 

персонаж з’являється в новому текстi як дiйова / згадувана особа або лiричний 

герой: Ім’я блукальця – Одiссей, i все з ним, як пам’ятаємо, скiнчилося гаразд 

(О. Забужко); 2) iсторико-культурне iм’я, що позначає фiктивного денотата, або 

конотонiм вжито в функцiї компаратива: Николая Аполлоновича она мечтала 

видеть здесь Германом (А. Бєлий); 3) назва тексту / iм’я персонажа 

характеризує ‘коло читання’: [Ellie :] I like Othello (Б. Шоу). 

З позицiï пародiйної природи художнього тексту дослiджено процеси 

апелятивацiï та міжвидової абсолютної транспоетонімізації. Деонiм є 

омонiмом щодо вихiдного власного iменi. Мiж формально еквiвалентними 

одиницями встановлюються смисловi вiдношення перетину, оскiльки 

оказiональнi семи формуються i в структурi похiдного слова, i в контекстi, 

узгодженому з прототекстом. Розв’язувальний контекст дозволяє впiзнати 

доконаний факт деонiмiзацiї i встановити лексичнi / граматичнi перетворення: 

твоя потебня; И статуи стынут, хотя на дворе – бесстужев. Мiжвидова 

абсолютна транспоетонiмiзацiя – перехiд поетонiм1 → поетонiм2, зреалiзований 

через вiдтворення форми i непряму референцiю, внаслiдок якої поетонiм2 
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змiнює клас (антропоетонiм1 → топопоетонiм2 i т.iн.): помiщик Собакевич 

(М. В. Гоголь) → old dog Sobakevich (В. Набоков). 

Поетонiми можуть мати непряму референцiю з iсторико-культурними 

iменами, якщо автор обирає «готову» форму для позначення свого об’єкта. 

Взаємно-еквiвалентний план вираження передбачає спiльнi компоненти, якi 

належать до ядра / периферiї семеми похiдноï одиницi. Повтор означального i 

змiна денотата переважно маркують пародiйну ситуацiю, а розв’язувальний 

контекст доводить нетотожнiсть об’єктiв i виявляє збiг деяких ознак у структурi 

протоонiма та його деривата. Так, iм’я староï служницi Pnin (В. Набоков), with 

whom at one time God had gossiped daily (“Desdemona, the Lord would say to me, 

“that man George is no good”), еквiвалентне за формою iнтерлiнгвальному 

поетонiму Desdemona (В. Шекспiр). «Деградацiя» вторинного об’єкта виражена 

невiдповiднiстю сем ‘вiк’, ‘зовнiшнiсть’, ‘соцiальне становище’. Внаслiдок 

«перетасування» смислiв iм’я Desdemona стає «iнгредiєнтом» пародiï: автор 

обiгрує знаменитий дiалог (Have you pray’d to-night, Desdemona?) i наділяє 

служницю зовнiшнiстю венеційського мавра: the old coloured charwoman. 

У межах онімної парадигми поетику експліцитного визначає тотожний i 

словотвiрний повтор. Тотожний повтор формує парадигму, якщо iм’я, 

запозичене з найширшого культурного простору, репрезентує характеристику 

вторинного об’єкта. Здебiльшого такi пропрiальнi лексеми вживаються у 

функцiї порiвняння або розвивають конотативну ауру, виконуючи роль 

прiзвиська. Крiм того, означування вiдомим iм’ям притаманно творам, що 

пов’язанi з темою театру або мiстять умовно-сценiчнi ситуацiï, коли персонажу 

присвоюється чуже iм’я. «Вживлення» в образ демонструє тимчасовi 

вiдношення формально-смисловоï еквiвалентностi, тобто злиття «реального» – 

сценiчного iмен. Так, актриса Sibyl Vane грає шекспiрiвських героїнь Juliet, 

Imogen, Rosalind, Ophelia, Beatrice, Cordelia, Portia, iмена яких входять до 

парадигми номінувань Sibyl, уособлюючи втрату героїнею особистостi 

(О. Вайльд). Дериваційний повтор забезпечує поширену парадигму за рахунок 

демiнутивiв і гiпокористик (Роман → Рома → Ромка, Маруся → Руся), 

патронімів (Елена Генриховна → Генрих), композитів (Bloowho, Bloowhose, 

Bloohimwhom), якi обираються з урахуванням позиції оповiдача / персонажа, 

сюжетноï ситуацiï та iнших чинникiв.  

Експліцитне у поетонімосфері реалізується (i розпiзнається) внаслiдок 

тотожного повтору або формально-смислового збігу онімних одиниць. 

Вiдношення формальноï еквiвалентностi (подвоєння, триплiкацiя та iн.) 

характернi для об’єднаних у мiкросистеми iмен, якi «працюють» на поетику 

комiчного (епiзодичний персонаж i згадувана особа Иван Иванович Иванов у 

А. Бєлого) або утворюють iронiчнi смисли (Berthe1 – Berthe2 у Г. Флобера). 

Макросистему / надсистему поетонiмосфери конструюють взаємно-еквiвалентнi 

ВІ з домiнантою ‘двiйництво’, якi втiлюють iдейно-тематичну сутнiсть 

лiтературного твору (Hamlet-батько, Hamlet-син, Ghost of Hamlet’s father, Player 

King).  
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На ґрунтi абсолютного повтору відбуваються процеси 

внутрішньотекстової трансонiмiзацiї та конотонімізації, що характеризуються 

синхронiчним усталеним зв’язком мiж твiрною i похідною одиницями. 

Мiжвидова абсолютна трансонiмiзацiя – перехiд поетонiм1 → поетонiм2 у 

межах тексту, ґрунтований на вiдтвореннi формальної структури поетонiма1, 

перенесеннi означального на iнший художнiй об’єкт (поетонiм2) зi змiною класу 

на зразок Долорес (антропонiм) → Долорес (топонiм). Внутрiшньовидова 

абсолютна трансонiмiзацiя – перехiд поетонiм1 → поетонiм2 у межах 

художнього тексту, ґрунтований на 1) вiдтвореннi форми поетонiма1, 

2) перенесеннi означального на iнший художнiй об’єкт (поетонiм2), 

уналежнений до того ж самого онiмного класу: поміщик Собакевич (поетонiм1) 

– Совершенный Собакевич, такой подлец! (йдеться про Павла Ивановича 

Чичикова, тобто поетонiм2)  

Доведено, що конотонімізація в автохтонному тексті (переродження в 

оказіональний конотонім, уможливлене поетонiмогенезом) є непоодиноким 

явищем літературного твору. Семантичні домiнанти прiзвища Обломов 

(І. О. Гончаров) ‘лiнь, апатiя’, ‘байдужiсть’ зумовили появу узуального 

iнтралiнгвального конотативного лiтературного антропонiма з широким колом 

вживання «Людина, яка обледащала, втратила iнтерес до життя». З’ясовано, що 

антропоетонiм Обломов бере участь у двох синхронізованих процесах – 

трансонiмiзацiï та конотонiмiзацiï. У контекстi Барин [Обломов], кажется, 

думал: “Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам” зiставлення Захар – 

еще больше Обломов аргументує перехiд за посередництвом оказiонального КО 

Обломов, тобто антропонiм1 → конотонiм → антропонiм2. Феноменальнiсть 

ситуацiï полягає в тому, що обидва процеси органiчно «зливаються» в єдиному 

актi номiнування. Похiдне Обломов, подумки перенесене «справжнiм» 

Обломовим на Захара, ґрунтується на аналогiï та асоцiацiях за схожiстю: 

прiзвисько виникає внаслiдок усвiдомлення персонажем самого себе як ледачоï, 

апатичноï, бездiяльноï людини. У ситуацiï наречення Захара вiдбувається 

одномоментне оформлення переносного значення, яке отримує новий референт. 

Метафоричне значення засвiдчує, що конотонiмiзацiя є етапом поетонiмогенезу; 

розширюючи сферу вживання й отримуючи полiденотатнiсть, оказiональний 

КО може стати узуальною iнтралiнгвальною чи iнтерлiнгвальною одиницею. 

Отже, якщо еквiвалентна форма присвоюється двом (або декiльком) художнiм 

об’єктам завершеного тексту, iмена набувають потенцiйної здатностi до 

перевтiлення в конотонiм. Синхронiзованими можуть виявитися процеси 

конотонiмiзацiї та типiзацiї, якi мають iнтегральнi (наприклад, архiсема 

‘почуття власностi’ властива узагальненому образу-типу й оказiональному 

конотонiму Forsyte) i диференцiйнi ознаки (наприклад, семи ‘замкнутiсть’ i 

‘вiдлюдкуватiсть’ притаманнi лише КО Forsyte). 

Неточний збiг означального складникiв поетонiмосфери є експлiцитним 

явищем у разi формально-смислових вiдношень включення (Кифа Мокиевич i 

Мокий Кифович), перетину («Plans of the House» ↔ «Progress of the House» ↔ 
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«Perfection of the House»), протиставлення (Иван Степанов i Степан Иванов). 

Неповна еквiвалентнiсть реалiзується також у випадках мiжвидової 

граматичної (афiксальної) трансонiмiзацiї, яку потрактовано як перехiд 

поетонiм1 → поетонiм2 в автохтонному текстi, ґрунтований на частковому 

вiдтвореннi формальної структури поетонiма1, ускладненнi поетонiма2 

формантами i перенесеннi нового художнього об’єкта в iнший клас 

(антропоетонiм1 → зоопоетонiм2 тощо) зi збереженням усталеного 

мотивацiйного зв’язку мiж твiрним i похідним словом. У художньому творi 

поширена ТО антропонім → топонiм, коли особове iм’я стає назвою 

географiчного об’єкта, що маркує мiсце реального / уявного «проживання» 

персонажiв на якомусь етапi розвитку сюжету. Мiж спiльнокореневими онiмами 

встановлювано послiдовну похiднiсть: Humber[t] → Humberland або 

кодеревацiю: Манилов (твiрне) – Маниловка i Заманиловка (похiднi). 

Деривацiйно-мотивацiйний зв’язок мiж вихiдним i вторинним (-ими) онiмами 

визначає вiдношення включення, що зближує компоненти мiкросистеми за 

рахунок ‘реальноï / iрреальноï належностi конкретнiй особi, позначенiй iменем’.  

У повiстi М. Булгакова «Собачье серце» спостерiгаються специфiчнi 

вiдношення мiж складниками поетонiмосфери, оформленi як наслiдок 

поетонімогенезу: 1) безiменнiсть → іменність (собака → Шарик), 2) iменнiсть → 

безіменність (Шарик → существо), 3) безіменність → іменність i мiжвидова 

граматична трансонiмiзацiя (существо / Шарик → Шариков), 4) зворотна 

трансонiмiзацiя, супроводжувана усiченням твiрноï основи (Шариков → Шарик) і 

5) пересiчний процес конотонімізації: поетонім Шариков → оказiональний 

конотонiм Шариков (Я [Преображенский] – московский студент, а не 

Шариков!).  

Поетику експлiцитного в поетонiмосферi визначає, по-перше, 

еквiвалентний план вираження пропрiальних одиниць (абсолютний повтор), по-

друге, формально-смисловий збiг, який спостерiгається мiж мотивацiйно 

зв’язаними поетонiмами (твiрне → похiдне, поетонiм → конотонiм) або iменами 

зi спiльними формальними та / або змiстовими ознаками. 

Третiй роздiл «Поетика iмплiцитного: поетонiмосфера ↔ текст» 

присвячено дослiдженню прихованих смислiв твору, якi збережено в 

означальному окремих поетонiмiв i фрагментiв поетонiмосфери, насамперед, в 

алюзійних онiмах, псевдонімах i криптонiмах.  

Алюзiя трактується як зреалiзований мовними засобами бiльш-менш 

явний або завуальований натяк на вiдомий iсторико-культурний об’єкт або 

ситуацiю. Амбiвалентний механiзм алюзiï передбачає опис прийомiв 

1) зашифровування i 2) вiдновлення початковоï мовноï одиницi (джерела алюзiï). 

Експлiкацiя алюзiйного компонента (алюземи) полягає у виявленнi: 

1) трансформацiï мотивацiйного онiма i 2) часткового повтору в новоутвореннi. За 

ступенем експлiкованостi пропоновано розрiзняти вiдкритi (явнi) та закритi 

(герметичнi) поетонiми-алюзiï. Перший вид передбачає двi можливостi: 

1) алюзiйний компонент розшифровується без залучення тексту-джерела (роман 
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«Anna Arkadievitch Karenina»), 2) контекст демонструє (розкриває) прийом 

приховування iменi (Ofelia – анаграмма имени Алфея (Alpheios – Ophelia – с “s”, 

затерявшейся в мокрой траве)). До закритих алюзiй уналежнено онiми, якi 

потребують проникнення за «фiзичнi» межi твору в глобальний культурний простiр 

або комплексний текст. Вторинний (похiдний вiд чужих текстiв або фрагментiв 

свого тексту) i первинний (вихiдний) текст скоординованi за змiстом i вираженням, 

отже, герметичному онiму потрiбнi узгодженi контексти розпiзнавання 

(експлiкацiї) алюземи. Так, у «Рекреацiях» Ю. Андруховича саркастично-

знижена назва ораторiї «Дух, що тiло пре до бою» є герметичною алюзiєю на 

революцiйно-патрiотичний «Гiмн» І. Франка (Дух, що тiло рве до бою). 

Символiчно-програмовий змiст поезiї знищує замiна рве – пре, отже, 

вiдновлений образ виникає з перевтiлення високе (пор. : Вiн живе, вiн ще не 

вмер) → низьке, ознаменовуючи смерть Вiчного революцiонера. 

До iмен-анаграм уналежнено похiднi одиницi з iмплiцитною твiрною 

базою (слово, словосполучення, «фрагменти» контексту). Анаграми утворюються 

довiльним перестановленням звукобукв ВІ (Адам Круг – Гумакрад, Драмагук, 

Мугакрад), перестановленням складiв (Kinbote – Botkin), iнверсiєю 

(Енфраншиш-Шишфнарфнэ). Криптонiми (пропрiальнi одиницi, скороченi до 

iнiцiалiв) оформлюють змiстовно-пiдтекстову iнформацiю, переслiдуючи 

протилежнi цiлi: кодування як умисне умовчання про iм’я (город С.) / декодування 

(Г. С. Ж., П. П. Ж. – Г. С. Желтков). Склад поетонiмної парадигми збiльшують 

промовистi псевдонiми (компоненти, несумiснi за формою, але тотожнi за 

змiстом), що тимчасово надаються персонажам у зв’язку з cюжетними 

обставинами (маскування, iнкогнiто та iн.). Псевдонiми можуть утворювати 

опозицiю ‘справжнє’ (Сolonel Geraldine) – ‘фiктивне’ iм’я (Mr. Morris, 

Hammersmith). Замовчування правильного iменi персонажа стає ознакою 

пародiювання (переiнтерпретацiї) класики, тобто основою створення гротеску, 

комiчного тощо.  

Імплiцитнi смисли пронизують поетонiмосферу й онiмний простiр 

комплексного тексту, зумовлюючи формально-смисловий перетин мiж 

елементами художньої цiлiсностi або декiлькох творiв одного автора. Навiть 

мiнiмальна рiзниця плану вираження поетонiмiв оформлює пiдтекст, 

спрямований на формування змiстовно-концептуальної iнформацiї. Римованi 

імена, ґрунтованi на повторi та замiнi звука (-iв) (Chizzle – Mizzle – Drizzle) / 

повторi та додаваннi приголосного (Wynn – Twynn), пов’язує архiсема 

‘двiйництво’, яка виражає ‘схожiсть’ / ‘тотожнiсть’, ‘взаємозамiннiсть’ 

персонажiв, утворює збiрний гротескний (комiчний) образ або iндивiдуально-

авторський символ. Отримавши спiльнi компоненти семантики, онiми-риманти 

вибудовують цiлiсну одиницю (мiкросистему), яка «вiдповiдає» за змiстову 

сторону лiтературного твору.  

Смислопороджувальним ресурсом поетонiмосфери i 

смислоутворювальним чинником завершеного тексту є формальна подiбнiсть 

iмен, що забезпечує супряжнiсть художнiх образiв (Родриг, Роман, Родион). У 
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комплексному текстi звукоподiбнiсть онiмiв розцiнюється як ознака схрещення 

iмплiцитних смислiв двох (декiлькох) творiв одного автора : Анабелла Ли 

(«Лолита») – Изабель Ли («Смотри на арлекинов!») – Aurora Lee («The Original 

of Laura»). 

Аналiз комплексних одиниць поетонiмосфери дозволив з’ясувати 

образотвiрний, сюжетоутворювальний i текстотвiрний потенцiал поетонiмiв i 

поетонiмосфери загалом. Смисловi зв’язки мають опертям означальне, що 

спричиняє розмаїття вiдношень мiж складниками поетонiмосфери: 

1) формальна подiбнiсть → смисловi вiдношення включення: ‘рiд Buendia’: 

Aureliano Arcadio Buendia, José Arcadio Segundo Buendia, Aureliano José i т.д.; 

2) формальна подiбнiсть → смисловi вiдношення перетину: ‘взаємозамiннiсть’ 

Берг, Бриг, Брег, Герб, Гроб, Грaб, Гриб, Горб, Груб, Бург; 3) формальна 

подiбнiсть → смислова протилежнiсть: ‘зрячий’, ‘бездарний’, ‘кат’ Axel Rex – 

‘слiпий’, ‘талановитий’, ‘жертва’ Albert Albinus; 4) формальна розбiжнiсть 

(несумiснiсть) → смисловi вiдношення еквiвалентностi: Tabor = Maria-Thérésa.  

По-перше, рiзнорiднi вiдношення зумовлюють супряжнiсть поетонiмiв, 

отже, спричиняють побудову мiкросистем (Мюллер – Шиффермюллер1 – 

Шиффермюллер2), надсистем (iмена роду Буэндиа) тощо. По-друге, регулярна 

реалiзацiя формально-смислових зв’язкiв (→ вiдношень) мiж компонентами 

поетонiмосфери засвiдчує, що як окреме власне iм’я, так i цiлiсна одиниця 

(поетонiмосфера) оформлюють значеннєвий вимiр тексту й актуалiзують його 

цiлiснiсть. Вияв смислової iнформацiї, що приховується формально зв’язаними 

одиницями (перехід від зовнішнього до внутрішнього, від сприйняття до 

осмислення), стане запорукою науково-коректної iнтерпретацiї лiтературного 

твору. 

У четвертому роздiлi «Інтерпретативний потенцiал iменi ↔ тексту» 

з’ясовуються шляхи і прийоми освоєння iменi художнiм текстом i усвiдомлення 

тексту з «погляду» власного iменi. Ідею єдиноï сутностi онiм – текст пояснює 

механiзм «подвiйного руху»: iмена рухаються по тексту – текст рухається крiзь 

iмена, вбираючи i вiддаючи смисли, якi знаходять найповнiше втiлення в 

заголовку. 

Самодостатнiсть заголовка полягає в ототожненнi i взаємозумовленостi 

назви тексту – його змiсту. Заголовок абсорбує та засвоює енергiю тексту, 

стверджуючи його подальше iснування в культурному просторi. Поступовий 

розвиток, спричинений поглинанням i схрещенням (взаємонакладанням i 

взаємозбагаченням) смислiв, засвiдчує монолiтнiсть тексту – iменi тексту.  

Полiфункцiйний статус i текстотвiрний потенцiал заголовка осмислюється 

через супряжнiсть з контекстом присвоєння iменi (озаглавлювання): Я лишь 

попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем 

(именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей 

(Є. Замятiн); подання авторської iнтерпретацiї заголовка у вступi, пролозi 

тощо: L’Âme Enchantée s’identifie, en ses derniers rêves, avec la Force Créatrice 

qui projette, divine laitance, dans la nuit, ses Voies Lactées (Р. Роллан); наявнiсть 
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контекстiв-актуалiзаторiв, що роз’яснюють вибiр iменi, з’ясовують сутнiсть 

тексту, унаочнюють iнтеграцiю текстових елементiв у цiлiсне утворення через 

формально-смислову зв’язнiсть: Земля погрожує злим зорям п’ястуками букiв; 

а бук до бука, мов бики печернi, в лютi скачуть… (Б.-І. Антонич. Бики й буки). 

З’ясовано, що зв’язнiсть текст – заголовок забезпечено рiзними типами 

повтору: 1) тотожний (человек в футляре ↔ «Человек в футляре»), 

2) синонiмiчний (розбишака, пробийголова, сибіряка та iн. ↔ «Федько-

халамидник»), 3) антонiмiчний (опозицiя дар – бездарность ↔ «Дар»), 

4) словотвiрний (павутиння ↔ «Глитай, або ж Павук»), 5) граматичний 

(засыпая, просыпаясь, вытекая i т.д. ↔ «Деепричастность»). Вибiр i 

органiзацiя способiв актуалiзацiї (реактуалiзацiї) заголовка, їхня 

спiввiднесенiсть, рух узгоджених iз заголовком одиниць є специфiчним для 

кожного окремого тексту, щo має особистий «вiзерунок» – результат загального 

замислу автора. 

Крім надтекстового (зовнішнього) заголовка у художніх творах наявні 

внутрішні (проміжні) заголовки (назви книг, глав тощо). Кореляція зовнішній – 

внутрішній заголовок аналогічна співвідношенню частини до цілого. Якщо 

зовнішній заголовок становить собою згорнутий текст (цілісність), то 

проміжний – згорнуту частину тексту, що втілює узагальнений зміст певного 

текстового фрагмента. Специфiка внутрiшнiх заголовкiв полягає в 

проспективно-ретроспективному зв’язку з попередньою i наступною назвою (за 

винятком першого, однобiчно зумовленого ВІ): «A Castle in the Air» ↔ «The 

Storming of the Castle in the Air» ↔ «Introduces the next» i т.д. (Ч. Дiккенс. Little 

Dorrit). Синтезуючи змiст фрагмента, промiжний заголовок може зазнавати: 

1) лексико-граматичної трансформацiї, 2) скорочення, 3) доповнення, 

4) ущiльнення складникiв основного тексту.  

Взаємодія назви твору з текстовими домінантами і узгодженими 

контекстами визначає невичерпність і відкритість для інтерпретацій сутності 

ім’я – текст. Домінанти, що конституюють символічне значення, можуть 

розташовуватися в підсистемі внутрішніх назв. Твердження А. Бєлого: «Символ 

розкривається в символiзацiях; там вiн i утворюється, i познається» обґрунтовує 

допустимiсть з’єднання образних символів у збірний символ Петербург 

(А. Бєлий. Петербург). Одночасно кожне ім’я-емблема «переживає» власне 

втілення в індивідуально-авторський символ, спричинене багаторазовим 

повтором та іншими образними засобами. Так, просторово-часовий образ 

кариатиды набуває нескiнченної «iнтерпретативно-смислової валентностi» 

(О. Лосєв), проходячи такi стадiї символізацiї: 1) введення розгорнутого 

метафоричного образу кариатиды (перифраза каменный бородач, уподібнення 

живого об’єкта неживому, підвладність безжально-руйнівному часу); 

2) супряжність кариатида – Николай Аполлонович Аблеухов – Аполлон 

Аполлонович Аблеухов («з’ясування» образу каріатиди за рахунок повторюваних 

конструкцій вон – кариатида подъезда; ничего себе: кариатида…); 3) надання 

статусу назви главки «Кариатида» і розгортування метафоричного контексту, 
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який «працює» на символізацію взаємозалежних образів кариатида – 

учреждение; 4) метафоричне оживлення мертвого каменю (бородатая 

кариатида подъезда – видит рух людской многоножки і т.д.); 5) «о-

душевлення» кариатиды.  

Ідейно-художня образнiсть iменi – тексту набуває довершеностi завдяки 

усугубленню (Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita. Repeat till 

the page is full, printer), ампліфікації (Катерино Михайлiвно, панно Катрусю); 

контактному (А також Моцарт, Моцарт, Моцарт, який насправдi мусив бути 

італійцем) / дистантному (You have Jack Dunois at the head of your troops in 

Orleans: the brave Dunois, the handsome Dunois <…>) повтору, повтору-

паралелiзму (Ïї звати Ада Цитрина, а його Янус Марiя Рiзенбокк; Ïї звати Ада 

Цитрина, а його доктор Рiзенбокк, приватна урологiя в Поссенгофенi; Ïї 

звати Ада Цитрина, а його Янус Марiя Рiзенбокк. Я, здається, десь уже казав 

про це). 

Позицiйний повтор iменi у вiршованому мовленнi дослiджувано в 

контекстах вірша, строфи, декiлькох строф та ін.: Ye race of Frederic! – Frederics 

but in name (Дж. Байрон), Егор, моя утробушка! / Егор, ребро от ребрышка! 

(М. Цвєтаєва) i т. iн. Доведено, що подання результату спiвпрацi iменi з текстом 

уможливлює виявлення звукової спорiдненостi, спрямованої на єднiсть смислу. 

Оскiльки поетонiм щiльно пов’язаний iз контекстним середовищем, виникає 

потреба у вiдстежуваннi смислових вiдношень, зумовлених формальною 

зв’язнiстю. Із спiвзвуччя iменi – тексту випливають смисловi перегуки, 

«стискаючи» змiст поетичного твору. Так, рефрен В Петрополе прозрачном мы 

умрем заряджається енергiєю повтору п(т)р – пр у сполученнi-домiнантi 

Петрополе прозрачном, посилюється звукообразом мiфонiма Прозерпина в 

сусiдньому вiршi (Где властвует над нами Прозерпина), а через вiдстань 

здобуває риму в Афина (Богиня моря, грозная Афина), щоб повернутися до 

«джерела» (Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина). Той «блукальний, 

багатомислений корiнь» i його «помножувач» – приголосний звук 

(О. Мандельштам) живить «сплетiння» iмен Петрополь – Прозерпина – Афина – 

Петрополь – Прозерпина в суголосному контекстi. Аналiзуючи двоєдину 

субстанцiю iм’я ↔ текст, слiд виходити з твердження Р. Якобсона: 

«Еквiвалентнiсть в областi звучання неминуче тягне за собою семантичну 

еквiвалентнiсть»
2
 i починати пошук взаємозв’язкiв у мiнiмальному контекстi, 

поступово розширюючи його границi до цiлiсного твору. 

Перспективним напрямом розвитку поетонiмологiї стає дослiдження 

римових пар i ланцюгiв з iменами. Статус онімної рими слід з’ясовувати: 1) у 

контексті окремого твору; 2) комплексному тексті поета; 3) контексті 

нацiональної поезії загалом. У конкретному творi можна розрізняти 

неповторюванi – повторюванi римопари. Для повноцiнного аналiзу 

iндивiдуального стилю поета треба виявити репертуар рим комплексного 

                                                 
2
 Якобсон Р. Лингвистика и поэтика / Р. Якобсон // Структурализм: «за» и «против». – М. : Прогресс, 1975. – 

С. 218. 
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тексту, розмежовуючи: 1) унiкальнi (одиничнi), 2) оригiнальнi (поширенi в двох-

трьох текстах), 3) типовi (поширенi в чотирьох текстах), 4) банальнi / шаблоннi 

(поширенi в багатьох текстах). У найширшому культурному просторi (контекстi 

української, росiйської i т.д. поезiї в цiлому) рими можна схарактеризовувати в 

такий спосiб: 1) абсолютно унiкальнi (одиничнi); 2) вiдносно унiкальнi 

(поширенi в творчостi двох авторiв); 3) оригiнальнi (вжитi трьома авторами); 

4) типовi (поширенi в творчостi чотирьох-п’яти авторiв); 5) банальнi 

(характернi для багатьох авторiв). Аналiз римарiю поета з пiдключенням 

культурного контексту дозволить з’ясовувати ступiнь регулярностi тiєї чи тiєї 

рими порiвняно з римостилем iнших митцiв слова. Характеристика рими за 

ступенем регулярності певною мірою пов’язана з інтерпретацією цілісностi. 

Впливова сила рими на контекст рядка, строфи тощо залежить від багатьох 

чинників, серед яких найактуальнішими є: 1) регулярність / нерегулярність 

римопари у глобальному культурному просторі, 2) семантична співвіднесеність / 

неспіввіднесеність римокомпонентів. Для досягнення вагомого й несподіваного 

смислового ефекту звукова потужність слів-римантів виявляється менш 

важливим чинником, ніж змістова оригінальність, що доказують пари із 

середньою звучністю на зразок Україна – данина, Палестина, жупанина 

(П. Куліш), main – Spain, balcony – Goldony (Дж. Байрон). З іншого боку, 

смисловий зв’язок слів-римантів зміцнюється завдяки співзвуччю (тотожності 

чи подібності звуків і звукосполук): Україна – скриня, кедрина, Contra-Alto – 

Rialto тощо. Незважаючи на «нерозведенiсть» проблеми рими i звукових 

повторiв, можна зазначити схожi, конститутивнi для даних понять, i рiзнi 

ознаки: 1) рима, полiфонiя i звуковi повтори беруть участь у смислопородженнi 

i виконують роль вiршемаркувального i текстотвiрного засобу; 2) звуковi 

повтори зустрiчаються в позицiï анафори, епiфори, епанастрофи та iн.; 

3) повторюванi звукосполуки характернi для точної рими i полiфонiï. Звуковi 

повтори є ширшим поняттям, нiж рима i полiфонiя, отже, вивчати взаємодiю 

iм’я – текст доцiльно з позицiï звукових повторiв, спостерiгаючи за 

«поведiнкою» iменi у вiршi… → строфi… → завершеному текстi.  

Доведено, що сукупностi онiм ↔ апелятив (Танцює Харкiв – мiсто 

байстрюкiв; The knife of Arragon, Toledo’s steel; / The famous lance of chivalrous 

Castile) i онiм1 ↔ онiм2 (And Pilsdon and Lewsdon to west; Помер Неруда. Скрiзь 

горить Трансвааль; Подобно Сусанину Время нас водит, / Подобно Сусанне 

блазнит и глумится), ґрунтованi на звуковому повторi, мають рiзнi наслiдки 

взаємодiï з цiлiснiстю (текстом). Загальнi назви насамперед утворюють 

(актуалiзують) поетичну етимологiю поетонiмiв, увиразнюють смисловий 

зв’язок завдяки римованостi з iм’ям, стимулюють семантичний розвиток iменi 

за рахунок вiдповiдної фонетичної органiзацiї тексту (пор. : І сонце – найвищий 

Коран / І крона – найкраща корона (Л. Костенко), Сломалась милая соломка 

неживая, / Не Саломея, нет, соломинка скорей! (О. Мандельштам), Ithaca’s 

cliff, Lycaon’s snowy peak (О. Вайльд)). Суголосним поетонiмам належить 

головна роль у формуваннi художнього цiлого, тому що подiбнi за формою 
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одиницi заряджаються сукупною смисловою енергiєю та абсорбують 

непропрiальнi елементи, пiдсилюючи вплив звучання – значення на змiстовнiсть. 

Подiбнiсть означального двох (декiлькох) поетонiмiв збагачує поетичнi ресурси. 

Зв’язанi за вираженням i змiстом iмена беруть участь у систематизацiї 

поетонiмосфери i тексту загалом, отже, виконують не лише тексто- й 

образотвiрну, але й текстоструктурувальну функцiю. Пор. : Вже не три днi, не 

три ночi / Б’ється пан Трясило. / Од Лиману до Трубайла / Трупом поле крилось 

(Т. Шевченко); Марии ль чистая душа / являлась мне, или Зарема 

(О. С. Пушкiн); Walt Whitman, a kosmos, of Manhattan the son (В. Вiтмен). 

Поетонiми здатнi виражати насичений смисл через звукоподiбнiсть, не 

менш впливову, нiж еквiвалентнiсть. Комбiнацiя еквiвалентних i близькозвучних 

сполук бере участь у фонетичнiй побудовi твору, надiляючи iмена здатнiстю до 

спiльного розвитку з текстом. При безпосередньому контактi слова, що 

ґрунтуються на звуковiй тотожностi / подiбностi, iнтегрують смисл, а 

багаторазово повторюванi звуки «семантично укрупнюються» (Ю. М. Лотман). 

Пор. : Дiано – долонi, Чорне море – Черемош, Гомер – в гекзаметре, Venice – 

Verona i т. iн. Спостереження над звуковим «обладнанням» цiлiсностi (тексту) – 

складникiв (поетонiмiв) та опис повного iнструментарiю поетики дозволяє 

тiльки наблизитись до цiлiсного змiсту, який слiд витлумачувати, враховуючи 

поєднання образних засобiв i самоплин тексту. Це дасть можливiсть виявити 

головний механiзм зв’язкiв i вiдношень, який допоможе розпiзнати iдею 

органiчного створiння iм’я – текст i подати правильну iнтерпретацiю. 

Якщо план вираження скеровує змiст, звукообраз поетонiма поширюється 

на поетичний текст, оформлюючи цiле. У поезiї Б.-І. Антонича iм’я з подвiйним 

статусом: «Зельман» (заголовок) – Зельман (мiфопоетонiм) зливається з текстом 

i стає текстом. Автор витлумачує Зельман ← зелений (поетичну етимологiю 

пiдсилює звукова анафора i словотвiрна пара зелений – зелень). Цiлiсний змiст 

вiрша «не є байдужим» до форми, оскiльки фонетична органiзацiя тексту 

пiдпорядкована iменi-домiнантi. Крiм наймiцнiшої звукосмислової сув’язi 

Зельман – зелений (День зелений, день хрещатий) – зелень, перевага надається з-

контексту. Перша строфа мiстить одинадцять повнозначних слiв, з яких шiсть 

починаються на з-с: Закрутився свiт безкраїй, / зелень на землi й на небi. / Ой, 

дiвчатам заплiтають / у волосся сонця гребiнь. Звукова «аура» Зельман 

розповсюджується на переважну бiльшiсть слiв, що в тiй чи в тiй мiрi 

вiддзеркалюють семантику поетонiма: звукосполуки злн (зелень, зелений), змл 

(землi), млн (хмiльно), слн (весiльна), лз-лс (лозо, волосся), зм (возом), лм 

(бiлим), сн-з…н (сонця, радiсних, пiснi, дзвонить); алiтерацiї з-с (закрутився, 

свiт, серцi, скажи, безкраїй), н (небi, гребiнь, день, ранок, п’яно), л (крилиться), 

м (дiвчатам, тропарями, чому), асонанси (зелень, зелений, небi, гребiнь, день, 

герцi, серцi). Найвагомiшими джерелами сукупної семантики iменi – тексту є 

слова й словосполучення, уподiбненi поетонiму за звучанням: Зельман – зелень 

на землi, бiлим возом, весiльна лозо, хмiльно.  
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Якщо супряжнiсть поетонiма з контекстом зобразити схематично, то 

розмiщення ключових компонентiв тексту навколо домiнанти Зельман 

нагадуватиме сузiр’я. Ім’я – найяскравiша «зiрка» (α). «Зiрки», що утворюють 

чiткий «вiзерунок» iменi, знаходяться на незначнiй (але рiзнiй) вiдстанi: β – 

зелень на землi (майже зливається з поетонiмом внаслiдок виразного 

фонетичного зв’язку та етимологiзацiї); γ – зелений (закрiплює поетичну 

семантизацiю i словотвiрнi вiдношення); δ – весiльна лозо (алiтерує з онiмом, 

утворюючи колообертання консонантiв: сл(н)лз); ε – бiлим возом (актуалiзує 

народнопiсенне джерело образу та перегукується з iм’ям сполуками лм-зм; ζ – 

хмiльно (збiгається iз Зельман завдяки повтору ВАС i вiдображенню 

збудженого душевного стану): 

 

Контекст, утворений заради iменi, сприймається як його етимологiчне 

значення i надає повноваження для перетворення в iндивiдуально-авторський 

символ
3
. 

Значущiсть художнього тексту не завжди витiкає з формальної структури 

його елементiв (поетонiмiв): означальне пропрiальних одиниць вiдiграє 

допомiжну роль у творах, де змiст тяжiє над формою. Зiставне дослiдження 

поетонiмiв близькоспорiднених i неблизькоспорiднених мов (проаналiзовано 

поезiї Б.-І. Антонича «Вишнi», В. Маяковського «Юбилейное», Е. Паунда 

«A Pact») доказує наявнiсть спiльних законiв творення iменi (поетонiмосфери) – 

тексту. Спільнi ознаки засвiдчують: 1) різну художню цінність ВІ в 

«зачатому» – завершеному тексті (ідея текстотворення: онiм як гарант теми → 

осереддя iдеї); 2) значущiсть поетонiмiв в оформленнi образностi тексту (iдея 

творчого iменi); 3) еволюцiю поетонiмiв, зумовлену динамiчним розвитком 

тексту (iдея поетонiмогенезу); 4) обов’язкову систематизацiю ВІ (iдея 

поетонiмосфери); 5) наявнiсть зв’язкiв i вiдношень мiж компонентами 

поетонiмосфери (iдея обумовленостi текстових елементiв). 

Провiдна iдея художнього тексту пiзнається не через схожiсть поетичних 

стратегiй i тактик. Поетика онiма зосереджується на суто особистiсних рисах 

                                                 
3
 У разi необхiдностi схему можна розширити бiльш вiддаленими «зiрками» (η, θ, ι тощо) – текстовими 

компонентами (сонце, пiсня, дзвонить i т.д.), що в певний спосіб пов’язанi з домiнантою Зельман. 

α 

Зельман 

β 

бiлим возом 

γ 

зелений 

δ 

зелень на землi 

ε 

весiльна лозо 

 ζ 

хмiльно 
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тексту, звiдси витiкає бiльша суттєвiсть вiдмiнностей. Зiставний аналiз 

доводить, що продукування твору зумовлено взаємодiєю онiм / онiмне 

угруповання / поетонiмосфера – текст, а взаємонакладання, сумiщення, 

взаємозв’язок смислiв приводить у кожному окремому випадку до унiкального 

результату (тексту). Саме шляхом систематизації складникiв поетонiмосфери, 

встановлення й витлумачення зв’язкiв i вiдношень мiж її компонентами, по-

перше, доводиться основоположна iдея поетичного тексту, по-друге, 

з’ясовується саморефлексiя автора як стрижень його картини свiту: Е. Паунд 

усвiдомлює себе нащадком В. Вiтмена, Б.-І. Антонич – Т. Шевченка, 

В. Маяковський – генiєм, який перевершив О. С. Пушкiна. 

У ритмiзованiй прозi форма iменi ↔ звукова побудова тексту може стати 

головним принципом органiзацiї цiлiсностi. Дослiдження поетики онiмiв роману 

А. Бєлого «Петербург» доводить, що: 1) поетонiмогенез певним чином 

пов’язаний iз фонетичною i ритмiчною структурою тексту; 2) звуковi 

«лейтмотиви» iмен (наприклад, парадигми Аполлон Аполлонович Аблеухов – 

кавалер Белого Орла, Цыпленок, каплюшка та iн.) виводять на рiвень змiсту 

художнього цiлого; 3) зосередження смислу ВІ в спiвзвуччях контексту 

дозволяє розпiзнати домiнанти (рухаючись у ритмi тексту, iм’я Аполлон 

Аполлонович Аблеухов отримує колiр – бiлий, мертвотно-блiдий, алебастровий 

(бл-лб), блиск i лак – очей i лисини сенатора, речей i предметiв у його будинку 

i т.д.); 4) звучання передпосилає змiстову близькiсть i впорядкованiсть 

компонентiв поетонiмосфери (наприклад, поетонiм-домiнанта Аполлон 

Аполлонович Аблеухов сформовує *макросистему, налаштовану на сумiщення 

мiфологiчних пластiв): 

МАКРОСИСТЕМА З ДОМІНАНТОЮ  

АПОЛЛОН АПОЛЛОНОВИЧ АБЛЕУХОВ 

↓      ↓ 

МІКРОСИСТЕМА ІМЕН,   МІКРОСИСТЕМА ІМЕН, 

ЩО АКТУАЛІЗУЮТЬ    ЩО АКТУАЛІЗУЮТЬ 

ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ ПЛАСТ                ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ПЛАСТ 

Незнакомец-Паллада (Дудкин)  Николай Аполонович Аблеухов 

каменный бородач / кариатида 

Паллада (сенаторский дом)    Липпанченко 

        Пепп Пеппович Пепп 

Пеппович 

        Пепп 

В архiтектонiцi роману «Петербург» поєднання iмен зумовлене звуком, 

який осмислюється як «формозмiст» (А. Бєлий).  

Завершений твiр надає докази щодо еволюцiйного переродження 

поодиноких поетонiмiв в iнтралiнгвальний (узуальний або iндивiдуально-

авторський) / iнтерлiнгвальнi символ, пiдтверджуючи iдею узгодженостi сторiн 

символiзоване i символiзувальне (П. Флоренський). Багатовимiрнiсть символу 

виражена, полiмотивована i забезпечена найближчим контекстом твору – 
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глобальним культурним текстом. Обґрунтування руху імені-образу до 

символізації аргументує необхiднiсть розрізнення понять метафора і символ, 

оскільки метафоризація, поряд з iншими художнiми засобами, може слугувати 

засобом перетворення поетоніма в індивідуально-авторський символ. Ім’я, що 

«пережило» таке втілення, по-перше, забезпечує зв’язність елементів 

поетонімосфери, по-друге, посилює образо- й текстотвірні потенції.  

Критерiями «зростання» iменi поетичного тексту до індивідуально-

авторського / узуального iнтралiнгвального символу є такі: 1) заголовна позицiя 

iменi; 2) висока щiльнiсть поетонiма в текстi; 3) вiдповiднiсть звукообразу 

(форми) iменi фонетичному iнструментуванню тексту; 4) супряжнiсть 

звучання – значення поетонiма, оформлена цiлiсним текстом (було 

проаналізовано поетонiми Зельман (Б.-І. Антонич), Ассаргадон (В. Брюсов), 

Annabel Lee (Е. По)).  

Перетворення в мiжкультурний символ гарантовано: 1) наявнiстю 

дотекстового потенцiалу – згущеної смислової енергiї, спричиненої 

формозмiстом реальних / вигаданих протоонiмiв i прообразiв (наприклад, 

найвища культурна репутацiя ВІ Shakespeare в новелi Х. Л. Борхеса «Everything 

and Nothing»); 2) активним статусом у текстi (Nadie як складник парадигми 

поетонiма Shakespeare); 3) динамiчним розвитком образної структури 

поетонiма; 4) здатнiстю формувати i скеровувати одиницi поетонiмосфери 

(домiнанта Shakespeare організує всі мікросистеми імен).  

 

ВИСНОВКИ 
Розвиток поетонiмологiï в останнi десятилiття, удосконалення метамови i 

методологiчних принципiв дослiдження переконують у перспективностi наукових 

розвiдок, присвячених власним iменам – домiнантним засобам реалiзацiї iдейно-

змiстовноï образностi лiтературного твору. В науковий обiг увiйшли унiверсалiї 

поетики онiма: поетонiм – кожне власне iм’я художнього тексту, яке 1) позначає 

фiктивний (вiртуальний) денотат, спiввiдносний або не спiввiдносний з реальними 

/ вигаданими об’єктами культурного простору; 2) означується новою чи «готовою» 

(iснуючою) формою; 3) осмислюється в межах автохтонного тексту; 

поетонiмогенез – поступовий рух семантики поетонiма (нарощування i поєднання 

компонентiв у семему), пов’язаний з продукуванням тексту; поетонiмосфера – 

iєрархiчна система елементiв (поетонiмiв) завершеного лiтературного тексту, 

iнтегрованих у рiзнорiднi та рiзнорiвневi множини, яка пiдпорядковується закону 

художньої цiлiсностi. 

Поява в літературному творi нового об’єкта завжди потребує його 

означування. Знаходження означального (плану вираження) як форми буття 

художнього об’єкта здiйснюється двома способами: 1) денотат отримує iм’я; 

2) об’єкт залишається безiменним. Якщо реалiзується перший спосiб означування, 

то представлення об’єкта в текстi 1) збiгається або 2) не збiгається з присвоєнням 

iменi. В останньому випадку йдеться про тимчасову безiменнiсть: iм’я надається на 

якомусь етапi саморуху тексту (безiменнiсть → iменнiсть). Обидва способи 

номiнування сигналiзують про еволюцiю поетонiма. Якщо денотат – означальне 
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синхронiзованi, то змiст розвивається шляхом розгалуження парадигми: 

накопичення варiантiв, якi нарощують семантичну структуру та забезпечують 

щiльнiсть поетонiма в текстi. Такий саме шлях проходить i поетонiм, 

започаткований непропрiальною лексикою. Вiдмiннiсть полягає в тому, що з 

першим вживанням iм’я має хоча б мiнiмальну образнiсть, оскiльки з’являється 

зарядженим текстовою енергiєю та забезпеченим деякими семантичними 

компонентами.  

З’ясування природи i сутностi поетонiма ґрунтується на теоретичних 

положеннях фiлософiї, логiки, лексичної семантики, текстологiї та на здобутках 

сучасної поетонiмологiї. Унiверсалiї поетики онiма сконцентрованi в межах: 

1) онiм – поетонiмосфера, 2) онiм – текст, 3) онiм – культурний контекст, 

4) поетонiмосфера – текст.  

Питання, пов’язанi з видiленням складникiв поетонiмосфери, узгодженням її 

елементiв у структурi художнього цiлого, мають особливе значення для розвитку 

поетонiмологiчноï думки. Усі варіанти ВІ, що відносяться до засобів означування 

художнього об’єкта, утворюють парадигму поетоніма як елемента відповідноï 

підсистеми. Підсистема формується з елементів одного онімного класу шляхом 

ототожнення однорідних денотатів (гомогенний принцип). Систематизація 

поетонiмосфери спирається на гетерогенний принцип: поєднання елементів рiзних 

пiдсистем, спричинене iнтегральною формальною та / або семантичною ознакою. 

Поетонiмосфера має багаторiвневу iєрархiю: мiкросистеми, макросистеми i 

надсистеми. Поетонiм взаємодiє з iншими компонентами поетонiмосфери, 

вступаючи в зв’язки i вiдношення, що роз’яснюють пiдтекст, концептуальний 

задум твору, отже, виявляють iнтерпретативний потенцiал тексту.  

До ознак iзоморфiзму в межах поетонiм – поетонiмосфера належать такi: 

1) упорядкування й угруповання компонентiв (окремих онiмiв); 2) внутрiшня 

динаміка, зумовлена переходом ВІ iз одного утворення в інше; одночасним 

перебуванням одиницi в декiлькох системах та iн.; 3) iснування (реконструювання) 

вiдношень мiж складниками поетонiмосфери (еквiвалентнiсть, включення, 

перетин, протилежнiсть, суперечнiсть); 4) наявнiсть спiльних ознак, якi 

уможливлюють вiдношення: еквiвалентнiсть (тотожнi семи), включення й перетин 

(iнтегральнi та диференцiйнi), протилежнiсть (антонiмiчнi), суперечнiсть 

(взаємовиключнi).  

Поетику експлiцитного всерединi поетонiмосфери визначає: 

1) еквiвалентний план вираження пропрiальних одиниць; 2) формально-смисловий 

збiг, який спостерiгається мiж поетонiмами з пересiчними ознаками, 

органiзованими в певнi одиницi поетонiмосфери з опертям на вiдношення 

включення, перетину, протиставлення. 

У сфері поетонімології зв’язки регулюють співвідношення художній 

текст – глобальний культурний контекст. Здiйснення iменi літературного твору – 

унiкальний процес, який переважно починається як «зовнiшнiй» (дотекстовий 

потенцiал онiма), продовжується в художньому творi, а для багатьох iмен з 

«даними» для перетворення в конотонiм, символ, схильних до мiграцiï в чужий 

текст i т.д. збагачення смислами не завершується. Сумiсна дiяльнiсть поетонiм – 

культурний контекст спрямована на вiдображення i переосмислення чужого в 
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новому. Успадкованi iмена здатнi повторювати форму протоонiма без змiн 

(експлiцитна iнтертекстуальнiсть), а можуть бути прихованими, але впiзнаваними 

завдяки неточному збiгу означального (iмплiцитна iнтертекстуальнiсть).  

Ізоморфiзм виявляється в процесах поетонiмiзацiї та транспоетонiмiзацiї, що 

ґрунтуються на подвiйнiй референцiї. Якщо поетонiм прямо корелює з вихiдним 

реальним денотатом, який перебуває в культурному просторi, i має еквiвалентний 

план вираження, здiйснюється внутрiшньовидова абсолютна поетонiмiзацiя 

(антропонiм → антропоетонiм тощо). Перехiд поетонiм1 → поетонiм2, 

спричинений тотожною формою одиниць i прямою кореляцiєю поетонiма2 з 

вихiдним вигаданим референтом культурного простору, засвiдчує 

внутрiшньовидову абсолютну транспоетонiмiзацiю. Мiжвидова абсолютна 

транспоетонiмiзацiя – перехiд поетонiм1 → поетонiм2, зреалiзований через 

вiдтворення формальної структури i непряму референцiю, внаслiдок якої 

поетонiм2 змiнює клас (антропоетонiм1 → топопоетонiм2 i т.iн.).  

Унiверсалiї поетонiмологiї вiдображають супряжнiсть поетонiм – текст. У 

будь-якому прозовому творi виявляються однотипнi контексти, на якi “спирається” 

змiст поетонiма i художня цілісність: репрезентувальний – контекст першого 

вживання певного варiанта номiнування зi складу поетонiмної парадигми; 

підтримувальний – контекст, що забезпечує формальний зв’язок (когезiю) шляхом 

повтору поетонiма в межах тексту; актуалiзований – смислопороджувальний 

контекст, який експлiкує функцiйне навантаження члена онімної парадигми та 

створює семантичний компонент (-и) власного iменi; iнтенсифiкувальний – 

контекст прирощення смислу i розбудови художньої образностi поетонiма 

внаслiдок посилення наявних компонентiв семантики; розв’язувальний – контекст, 

який роз’яснює iнформацiю, усуваючи невизначенiсть чи неточнiсть змiсту iменi; 

передбачу вальний – смислопороджувальний контекст, що започатковує приховану 

інформацію оніма та формує когерентнiсть тексту; узгодженi контексти 

оформлюють когерентнiсть внаслiдок схрещення змiстових ознак поетонiмiв (ВІ ↔ 

текст) або утворюють формально-смисловий перетин мiж елементами 

вторинного – вихiдного тексту (ВІ ↔ культурний контекст). 

Взаємодiю iм’я – поетичний текст доцiльно вивчати з позицiï звукових 

повторiв, спостерiгаючи за «поведінкою» iменi у вiршi… → строфi… → 

завершеному текстi, оскiльки форма iменi ↔ звукова побудова тексту може стати 

головним принципом продукування цiлiсностi. Якщо форма тяжiє над змiстом 

(тобто означальне керує означеним), узвичаєнi звукосполуки нарощують 

семантику ВІ, забезпечують паронiмiю та поетичну етимологiю, об’єднують 

складники поетонiмної парадигми, формують фрагменти поетонiмосфери, 

налаштованi на сумiщення пластiв змiстової iнформацiї, аргументуючи 

взаємоузгодженiсть (супряжнiсть) текстових елементiв i системнiсть лiтературного 

твору.  

Наслiдком обмiнної взаємодії поетонiмосфера – текст є такi процеси : 

1) внутрiшньовидова абсолютна трансонiмiзацiя; 2) мiжвидова абсолютна ТО; 

3) граматична трансонiмiзацiя; 4) конотонiмiзацiя. Усi процеси характеризуються 

усталеним мотивацiйний зв’язком мiж твiрною i похідною одиницями. Якщо 

еквiвалентна форма присвоюється двом (декiльком) художнiм об’єктам замкнутого 
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тексту, може вiдбутися трансформацiя (змiстове переродження): 1) перетворення в 

оказiональний КО; 2) перевтiлення в узагальнене iм’я-образ (iм’я-тип). 

Поетика iмплiцитного в межах поетонiмосфера – текст ускладнює 

iнтерпретацiю концептуального задуму твору, вимагаючи: 1) впiзнавання → 

2) пiзнання сутностi iм’я – текст. Імплiцитнi смисловi зв’язки мають опертям план 

вираження, що спричиняє розмаїття вiдношень мiж складниками поетонiмосфери: 

1) формальна подiбнiсть → смисловi вiдношення включення; 2) формальна подiбнiсть 

→ смисловий перетин; 3) формальна подiбнiсть → смислова протилежнiсть; 

4) формальна несумiснiсть → смислова еквiвалентнiсть.  

Зiставний аналiз поетонімів, вжитих в українсько-, російсько-, 

англійськомовних літературних текстах, дозволяє окреслити спільне у межах 

(поетонiм ↔ поетонiмосфера) → текст. Спільнi закони засвiдчують: 1) різну 

художню цінність ВІ в «зачатому» – завершеному тексті (ідея текстотворення: онiм 

як гарант теми → осереддя iдеї); 2) значущiсть i прiоритетнiсть поетонiмiв у 

створеннi iдейно-змiстовної образностi тексту (iдея творчого iменi); 3) еволюцiю 

поетонiмiв, зумовлену динамiчним розвитком тексту (iдея поетонiмогенезу, 

ґрунтованого на взаємообмiнi смислами iм’я – текст); 4) обов’язкову 

систематизацiю пропрiальних одиниць (iдея поетонiмосфери); 5) наявнiсть зв’язкiв 

i вiдношень мiж компонентами поетонiмосфери (iдея обумовленостi текстових 

елементiв). Вiдмiнностi, пов’язанi з вибором i органiзацiєю онiмного «матерiалу», 

побудовою поетонiмосфери, рiзновидами вiдношень мiж її компонентами, слiд 

шукати у кожному окремому текстi – феноменальному утвореннi, сутнiсть якого 

осягається через цiлiсну iнтерпретацiю. Провiдна iдея художнього тексту 

пiзнається не через схожiсть поетичних стратегiй i тактик, тому поетика онiма 

повинна зосереджуватися на суто особистiсних рисах витвору. Здiйснення тексту 

зумовлено супряжнiстю онiм / онiмне угруповання / поетонiмосфера – текст, але 

взаємонакладання, сумiщення, протиставлення смислів i т.д. приводить до 

унiкального результату. 

Обґрунтування експлiцитних / неявних формально-смислових зв’язкiв i 

вiдношень у межах (поетонiм ↔ поетонiмосфера) → текст дає пiдстави 

стверджувати: 1) вiдношення зумовлюють супряжнiсть компонентiв (поетонiмiв), 

отже, спричиняють систематизацiю; 2) окреме власне iм’я, онiмне угруповання 

(фрагмент поетонiмосфери), поетонiмосфера загалом оформлюють значеннєвий 

вимiр тексту й актуалiзують його змiстову цілісність; 3) спiвдiяльнiсть iменi з 

компонентами поетонiмосфери – текстом може спричинити перетворення в 

iнтралiнгвальний (узуальний або iндивiдуально-авторський) / iнтерлiнгвальний 

символ.  

Ім’я, «втілене» в символ, по-перше, забезпечує зв’язність елементів 

поетонімосфери, по-друге, посилює образо- й текстотвірні потенції. Критерiями 

переродження iменi поетичного тексту в iнтралiнгвальний символ є такі: 

1) заголовна позицiя iменi; 2) висока щiльнiсть поетонiма в текстi; 3) вiдповiднiсть 

звукообразу (форми) iменi звуковому iнструментуванню тексту; 4) супряжнiсть 

звучання – значення поетонiма, оформлена цiлiсним текстом. Перетворення в 

мiжкультурний символ гарантовано: 1) наявнiстю дотекстового потенцiалу – 

смислової енергiї, спричиненої формозмiстом реальних / вигаданих протоонiмiв i 
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прообразiв; 2) активним статусом у текстi; 3) динамiчним розвитком образної 

структури поетонiма; 4) здатнiстю формувати i скеровувати одиницi 

поетонiмосфери та iн.  

У роботі порушено широке коло питань актуальної проблематики, пов’язаної 

з функціонуванням поетоніма в автохтонному тексті – глобальному культурному 

просторі. Науково-коректна iнтерпретацiя сутностi iм’я ↔ текст залежить вiд ряду 

проблем, що вирiшувалися: розроблення типологiï контекстiв поетонiма; уточнення 

й вдосконалення концепціï поетонімосфери, аналiз зв’язкiв i відношень між ïï 

компонентами; з’ясування специфіки експлiцитного повтору та поетики 

імпліцитного; дослідження процесів трансонiмiзацiï, конотонімізації та 

символізаціï. Запропонований у роботі підхід до вивчення поетоніма – 

поетонімосфери, генетично пов’язаних із художньою цілісністю, визначає й 

подальші напрями досліджень, які вбачаються у всебічному висвітленні концепцiї 

поетонiмосфери; у розробцi теорiї та методики поетики iнтертекстуальностi онiмiв 

(самоплин iменi в культурному просторi, оздоблювання смислами в нових текстах, 

змiстова трансформацiя тощо), поетики зв’язкiв i вiдношень ВІ, що перемiщуються 

в «межах» комплексного тексту, моделюючи ядерну – навколоядерну – 

периферiйну зони знімного простору; поетики асоцiативних зв’язкiв поетонiмiв у 

завершеному текстi – найширшому контекстi та iн. Майбутнє поетонiмологiï 

пов’язуємо з подальшим осмисленням теоретичних проблем поетики 

поетонiмосфери, а також з виробленням ефективних підходів і методик для 

пізнання явищ безіменнiсть – символізація. 
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АНОТАЦІЯ 
Кравченко Е. О. Поетика зв’язкiв i вiдношень iменi – тексту – 

поетонiмосфери. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 

2017. 

Дисертацiю присвячено дослiдженню зв’язкiв i вiдношень, сконцентрованих 

у межах (поетонiм ↔ поетонiмосфера) → текст, що зумовлюють еволюцiю 

сутностi iм’я – цiлiснiсть (текст).  

Визначено шляхи й методики вивчення поетонiмосфери як iєрархiчної 

системи елементiв (онiмiв), iнтегрованих у рiзнорiднi сукупностi (мікросистеми, 

макросистеми, надсистеми). Виявлено i проаналiзовано зв’язки → вiдношення 

еквiвалентностi, включення, перетину, протилежностi, суперечностi між 

складниками поетонiмосфери. З опертям на ідею поетонімогенезу розроблено 

типологiю контекстiв власних імен художнiх творів. Стосовно окремого поетоніма, 

парадигми, компонентiв поетонiмосфери простежено явища експліцитне / 

імпліцитне. Розкрито специфіку процесів поетонімізації та транспоетонімізації; 

мiжвидовоï і внутрiшньовидовоï трансонiмiзацiï, локалiзованих у текстi. З’ясовано 

образотвірнi, текстотвірні та інтерпретативні потенціï поетоніма – поетонiмосфери 

в поетичному i прозовому творi. Доведено здатнiсть контекстного переродження 

поетонiма в оказiональний конотонiм, інтралiнгвальний / інтерлiнгвальний символ; 

визначено умови, засоби i стадiї символiзацiï. Виявлено й схарактеризовано 

унiверсалiї поетонімології, окреслено перспективи та шляхи вдосконалення 

лiтературної ономастики. 

Ключовi слова: власне iм’я, експлiцитний / iмплiцитний, iнтертекст, 

контекст, конотонiм, повтор, поетика, поетонiм, поетонiмосфера, символ, текст, 

трансонiмiзацiя, транспоетонiмiзацiя. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кравченко Э. А. Поэтика связей и отношений имени – текста – 

поэтонимосферы. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.15 – общее языкознание. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена изучению связей и отношений, сконцентрированных 

в границах (поэтоним ↔ поэтонимосфера) → текст, которые определяют 

коэволюцию сущности имя – целостность (текст).  

Предложена концепция поэтонимосферы – иерархической системы 

элементов (онимов) завершенного текста, интегрированных в разнородные 

комплексы (микросистемы, макросистемы, надсистемы). Доказано, что 
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результатом звукосмысловой связи поэтонимов являются отношения 

эквивалентности, включения, пересечения, противоположности, противоречия, 

обеспечивающие единство и целостность художественного текста. На создание 

отношений в поэтонимосфере «работают» тождественный / сходный план 

выражения и соответствующие семы: тождественные, интегральные, 

дифференциальные, антонимические, взаимоисключающие (план содержания). 

Разработана и обоснована функционально-семантическая типология контекстов 

поэтонима (репрезентирующий, актуализирующий, поддерживающий, 

интенсифицирующий, предпосылающий, разрешающий, трансформирующий, 

согласованные; контекст опознания онимизации; контекст семантизации, 

актуализации, поэтической этимологии имени и др.), направленная на выявление 

сущности имени как основополагающего образного средства – средоточия идеи 

текста. Связи и отношения, установленные внутри поэтонимной формулы, 

парадигмы, поэтонимосферы, позволили обнаружить и проанализировать 

специфические свойства поэтики эксплицитного – имплицитного. Сферу 

эксплицитного в поэтонимосфере порождает, во-первых, эквивалентный план 

выражения проприальных единиц (абсолютный повтор), во-вторых, формально-

смысловое совпадение, возникающее между мотивационно связанными 

поэтонимами (производящий – производный) или именами с пересекающимися 

формальными и / или содержательными признаками. Эквивалентность / подобие 

плана выражения двух (нескольких) поэтонимов предполагает их семантическое 

сближение, следовательно, обеспечивает структурирование поэтонимосферы. 

Двумерность художественного текста порождается эксплицитным планом 

выражения – имплицитным планом содержания поэтонимов. Смысловые связи 

опираются на означающее (форму), что обусловливает разнообразие отношений 

между компонентами поэтонимосферы: 1) формальное сходство → смысловые 

отношения включения; 2) формальное сходство → семантическое пересечение; 

3) формальное сходство → смысловая противоположность; 4) формальная 

несовместимость → семантическая эквивалентность. Регулярная реализация 

формально-смысловых связей (→ отношений) между составляющими 

поэтонимосферы доказывает, что не только конкретный оним, но и 

поэтонимосфера (комплексная единица) оформляет содержательное измерение 

текста и актуализирует его целостность. Таким образом, выявление смысловой 

информации, скрываемой в означающем проприальных единиц (переход от 

внешнего к внутреннему, от восприятия к осмыслению), является залогом 

правильной (научно-корректной) интерпретации литературного произведения. 

Взаимодействие имени с глобальным культурным контекстом проявляется в 

процессах поэтонимизации, абсолютной и межвидовой транспоэтонимизации, 

деонимизации и др. Следствием сопряженности имени с автохтонным текстом 

становятся процессы трансонимизации, коннотонимизации, которые открывают 

поэтониму «путь» в межкультурное пространство. Новым направлением 

поэтонимологии, обоснованным в работе, является поэтика заголовка, совместно с 

текстом оформляющего унитарный смысл (идея отождествления заголовок – 

целостность). Выявление формально-смысловых связей с минимальным – 

расширенным контекстом поэтической речи, исследование онимной рифмы и др. 
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явления поэтики собственного имени художественного текста одно- и 

разносистемных языков доказывают приоритетность и высочайший 

текстообразующий и интерпретативный потенциал поэтонима – поэтонимосферы. 

Подтверждением сказанному является предпринятая в диссертации попытка 

обосновать внутритекстовое превращение поэтонима в интралингвальний / 

интерлингвальний символ.  

Ключевые слова: интертекст, контекст, коннотоним, повтор, поэтика, 

поэтоним, поэтонимосфера, собственное имя, символ, текст, трансонимизация, 

транспоэтонимизация, эксплицитный / имплицитный. 

 

SUMMARY 

Kravchenko E. A. Poetics of connections and relationships: proper name – 

text – poetonymosphere. – Manuscript.   

Thesis for a doctoral degree in philology by speciality 10.02.15 – General 

Linguistics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to studying of connections and relationships (poetonym 

↔ poetonymosphere) → text, which determine development of essence onym – integrity 

(text).  

The new approach for structuring poetonymosphere (microsystem, macrosystem, 

supersystem) was offered; the relationships of equivalence, inclusion, intersection, 

contrast and contradiction between its components have been identified and analyzed. 

The typology poetonym’s context from the perspective of the functional and semantic 

approaches was developed; the function of poetonymisation and transpoetonymisation in 

increment of semantics, rethinking parody etc. was founded. The connections and 

relationships in the onym’s formula, the paradigm, the poetonymosphere were 

reconstructed by means of the explicit repetition, interspecific and intraspecific 

transonymisation, implicit semantic of poetonym – text. The participation of onym – 

context in the creation of the imagery, stemming from interdependence of the onym’s 

form ↔ phonetic instrumentation text, was investigated from the standpoint of phonetics 

repetitions. The possibility of transformating poetonym into connotonym or intralingual / 

interlingual symbol within the boundaries of the text has been proven; the methods and 

techniques that contribute to the symbolization were explored.  

Key words: connotonym, context, explicit / implicit, intertext, poetics, poetonym, 

poetonymosphere, proper name, repetition, semantics, symbol, text, transonymisation, 

transpoetonymisation.  
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