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ВСТУП 

 

Протягом останнiх десятирiч поетонiмологiя (лiтературна ономастика) 

змiцнила своï позицiï серед гуманiтарних дисциплiн завдяки бурхливому 

зростанню кiлькостi публiкацiй i, що бiльш важливо, 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, З.П. Жаплова, С.І. Зiнiн, В.М. Калiнкiн, 

Ю.О. Карпенко, О.В. Климчук, М. Кнаппова, Г.Ф. Ковальов, Н.С. Колесник, 

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

І.В. Немировська, В.Е. Сталтмане, Г.А. Силаєва, С.М. Спiвак, О.В. Суперанська, 

В.І. Супрун, І.І. Турута, А.А. Фомiн, Л.Ф. Фомiна, О.І. Фонякова, А. Чеслiкова, 

Т.В. Чуб, С.Є. Шаталов, Л.Д. Шестопалова та iн. (див. [93], [170], [184], [242], 

[349], [414], [439], [445], [446], [452], [468], [474], [479], [497]). 

Працi представникiв Киïвськоï, Одеськоï, Донецькоï, Ужгородськоï та 

iнших вiдомих i потужних ономастичних шкiл Украïни засвiдчують, що 

ономастика художньоï літератури стрiмко розширила межi метамови, методiв 

дослiдження, модусiв пiзнання, проте не знайшла одностайностi в поглядах на 

поняттєво-термiнологiчний апарат, сутнiсть iменi художнього тексту i навiть 

назву цiєï галузi. Невипадково Ю.О. Карпенко, наймасштабнiша постать 

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

землею Украïни-Русi перiоду ïï феодального подрiбнення” [171, с. 110]. Вбачаючи 

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

сподiвався на “ущільнення і єднання ономастичних сил” [171, с. 110].  

Деякі кроки в цьому напрямку зроблені, про що свідчить визнання плідності 

результатів і використання наукових досягнень “чужоï” школи, а також 

“перегукування” термінів, яке спостерігаємо, наприклад, у збірнику матеріалів 

XVІ Всеукраїнськоï ономастичноï конференції «Украïнська ономастика: минуле, 

сучасне, перспективи» (2015). Явна тенденція до зближення поглядів науковців 
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простежується навiть у назвах статей, які засвідчують поширення термінів 

поетонім, поетонімія та ін., уведених у науковий обіг В.М. Калінкіним: 

«Семантико-стилiстичний потенцiал антропоетонiмiв
1
 у книзi Марiï Матiос 

“Майже нiколи не навпаки”» (Н.М. Бербер), «Особливостi поетонiмiï збiрки 

Тетяни Яковенко “Живий вогонь”» (Т.І. Крупеньова), «Ергонiмiчний сектор 

поетонiмосфери циклу романiв С. Мейер «Сутiнки» (В.В. Серебрякова), 

«Типологiя поетонiмноï опозицiï» (І.С. Гаврилюк)
2
. Інодi дослiдники 

користуються поняттєвим апаратом рiзних шкiл, вживаючи поодинокi термiни як 

синонiми. Так, у статтi В.А. Фiлiнюк «Лiнгвопоетика власних назв (на матерiалi 

роману Володимира Лиса “Соло для Соломiï”)» прирiвнено лiтературна власна 

назва / лiтературне власне iм’я / поетонiм [387, с. 705–707]; серед ключових слiв 

статтi Л.С. Зубар «Особливостi власних назв у романi братiв Капранових “Розмiр 

має значення”» фiгурують термiни лiтературна ономастика, поетонiм, 

антропоетонiм [141, с. 251] i т. iн. З одного боку, термiнологiчне змiшування є 

фактом примирення наукових студiй, з іншого – невiдрефлектованим уживанням. 

Безсумнiвно одне: лише скоординовані наукові зусилля здатні піднести “дочірню” 

галузь ономастики на вищий рівень розвитку. 

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

термінологічний апарат ономастики літературноï (Ю.О. Карпенко, М.І. Зубов, 

І.В. Немировська)
3
, 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 (див. [157], [393], [330]) 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 
                                                 
1
 Курсив наш. 

2
 Пор. ще: [97], [142]. 

3
 Пор.: оnomastyka literacka [480; 488; 489], literary onomastics [474], literarische Onomastik [455], onomasnique littéraire 

[477]. 
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(див. [457], [495], [471]) та ін. актуалізують необхідність вирiшення нагальних 

завдань, якi ще не знайшли теоретичного осмислення. Вважаємо за доцiльне 

наголосити, що в нашому дослідженні вживано широко вiдому термінологію, 

опрацьовану представниками Донецькоï ономастичноï школи (засновником і 

керівником якої протягом кількох десятиліть був доктор філологічних наук 

професор Є.С. Отін) та узвичаєну окремими науковими школами Украïни.  

У кінці минулого століття рушієм поетонiмологiчноï думки стала 

монографiя В.М. Калінкіна «Поетика онiма» (1999), присвячена iменi художнього 

тексту. Науковець торкнувся всiх сфер “дiяльностi” онiма, розв’язав низку 

назрiлих питань, позначив нагальнi проблеми. Зробивши величезний “стрибок”, 

ономастика художньоï лiтератури з дисциплiни, що постає, перетворилась в одну 

з найбiльш перспективних i популярних у сучаснiй фiлологiï, про що свiдчать 

десятки публiкацiй прибiчникiв В.М. Калiнкiна (див. [407], [380], [253], [69]). “Вся 

iсторiя розвитку дослiджень у галузi поетики власних iмен переконує, що на змiну 

поширеному опису функцiй власних iмен у художнiй лiтературi прийшов час 

пошуку загальних закономiрностей i концептуальних рiшень, що стосуються 

сутностi використання власних iмен як художнього засобу”, – стверджує 

В.М. Калiнкiн [151, с. 19], що мотивує необхiднiсть: а) формулювання аксiом i 

постулатiв поетики онiма; б) висунення iдеї динамiки iменi (поетонiмогенезу); 

в) опрацювання концепцiї поетонiмосфери; г) осягнення таємницi поетонiма через 

осмислення його значущостi та iн.  

Глобальний внесок власного iменi (далi ВІ) в лiтературний твiр можна 

оцiнити завдяки “результату”. Поетика онiма дає вiдповiдi на такi питання: “1) якi 

власнi iмена використано в лiтературному творi [з обов’язковою рефлексiєю щодо 

вимог лiтературного напряму, жанру i т.п., з урахуванням iнтенцiй (намiрiв) 

автора…]; 2) в яких умовах використовуються (…) поетонiми, тобто, в чому 

полягає стратегiя синтагматичного розгортування тексту, в структурi якого 

функцiонують поетонiми; 3) як вживаються поетонiми (лiнгвiстичнi обставини 

вживання – elocutio, або тактика лексичного й синтаксичного оформлення, тропи 

й фiгури мовлення); 4) з яким ефектом застосовуються поетонiми?” [151, с. 63–
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64]. Акцент, зроблений на контекстних умовах “iснування” поетонiма та його 

призначеннi, розкриває незгоди мiж представниками Ужгородськоï та Донецькоï 

ономастичних шкiл. Ще у вступi до монографiï «Поетика онiма» пiдкреслено 

невдалiсть класифiкацiï Л.О. Белея, який виокремлює i характеризує перiоди 

розвитку украïнськоï лiтературно-художньоï антропонiмiï. Першому перiоду 

(1798–30-тi роки XIX ст.) надано загальної негативної оцiнки: ЛХА (лiтературно-

художня онiмiя) “ґрунтувалася на канонах класицизму”, отже, вiдзначувана 

“антропонiмiчним натуралiзмом та емоцiйно-експресивною незбалансованiстю” 

[27, с. 17]. Сумнiвними є висновки, ґрунтованi на соцiологiзованих 

екстралiнгвiстичних чинниках, наприклад, твердження про “суттєве звуження 

виражальних можливостей” онiмiв, зумовленого заполiтизованою бiнарною 

опозицiєю ‘ЛХА персонажа – радянськоï людини – ЛХА персонажа – ворога-

соцiалiзму’ [27, с. 17–18]. Взагалi виокремлення перiодiв розвитку онiмiï 

художньоï лiтератури видається нам неприйнятним i непродуктивним. Варто 

прислухатися до думки О.Е. Мандельштама, який наголошував: “Для лiтератури 

еволюцiйна теорiя особливо небезпечна, а теорiя прогресу прямо-таки вбивча. 

Якщо послухати iсторикiв лiтератури, що стоять на позицiях еволюцiонiзму, то 

виходить, що письменники тiльки й думають, як розчистити шлях тим, хто йде 

попереду себе, а зовсiм не про те, як виконати свою справу життя”; «Нiякого 

“краще”, нiякого прогресу в лiтературi бути не може <…>» [237, с. 56–57]. Згiдно 

з О.Е. Мандельштамом, теорiя “покращення” незастосовна i до манери та форми 

окремого письменника, оскiльки “тут кожне надбання <…> супроводжувано 

втратою” [237, с. 57]. Так само беззмiстовно порiвнювати онiмiю кiлькох творiв 

одного автора, заявляючи про розвиток, вдосконалення або занепад системи ВІ 

якогось окремого тексту; вiдшукувати й оцiнювати прогресивнi або регресивнi 

моменти “буття” онiмiв у художнiй лiтературi того чи того перiоду тощо.  

Позицiя Л.О. Белея, висловлена в монографiï «Нова украïнська лiтературно-

художня антропонiмiя: проблеми теорiï та iсторiï» (2002), дозволяє з’ясувати 

чiльнi iдеï Ужгородськоï ономастичноï школи: “сучасний стан украïнськоï 

лiтературно-художньоï антропонiмiки виявляє гостру потребу збору, 



13 

систематизацiï численних украïнських лiтературно-художнiх антропонiмiв, 

рiзнобiчного вивчення ïх функцiонально-стилiстичних можливостей, виявлення 

загального та iндивiдуального в принципах номiнацiï персонажiв, з’ясуваннi ролi 

лiтературно-художньоï антропонiмiï у процесi становлення нацiональноï 

антропосистеми та нацiональноï лiтературноï мови” [26, с. 3]. Приблизно в той 

самий час (у 2001 р.) Ю.О. Карпенко констатував, що без аналiзу власних iмен, 

“центральних вузлiв” художнього твору, “справжнє розумiння тексту, його 

глибинних, пiдтекстових змiстових шарiв просто неможливе” [Цит. за : 305, 

с. 605], а трохи пiзнiше заявив про “спiльнiсть напрямкiв та iнтересiв” Донецькоï 

та Одеськоï ономастичних шкіл [171, с. 109]. Отже, обидвi науковi студiï 

зосереджують увагу на проблемi значення власного iменi (та сукупностi ВІ) для 

iдеï художнього тексту, тодi як Ужгородську ономастичну школу цiкавить не 

менш важливе питання “життя” лiтературного iменi пiсля “виходу” в широкий 

культурний простiр, а саме його роль у розвитку нацiональноï мови. 

Концепцiя Донецької ономастичної школи полягає в багаторiвневому 

пiдходi до iменi, що “працює” на текст всiма гранями значення: вiд звучання – до 

змiсту, спiввiднесеного з найширшим культурним контекстом. Лiнгвiстичнi 

питання взаємодiï поетонiма та його культурноï пам’ятi – «особливий комплекс 

завдань, якi ще належить вирiшувати тим iз дослiдникiв, якi в своєму прагненнi до 

повноти вивчення функцiй власних iмен в художньому творi спробують пройти 

“всiма колами” поетики онiма: вiд фоносимволiзму до iнтертекстуальностi» [151, 

с. 276]. Дещо пiзнiше ця думка розiв’ється в методику комплексного аналiзу та 

поетапного синтезу знань про поетонiмосферу як об’єкт поетонiмологiчноï теорiï 

(див. п. 1.3.).  

Заявивши про зв’язки поетонiмологiï з лiнгвiстичною i лiтературознавчою 

поетикою, лiтературознавством та iн. i позначивши мiждисциплiнарний характер 

ïï завдань, В.М. Калiнкiн обґрунтував необхiднiсть комплексного вивчення 

пропрiальних одиниць художнього тексту, погоджуючись з позицiєю Р. Якобсона: 

“як лiнгвiст, який iгнорує поетичну функцiю мови, так i лiтературознавець, 

байдужий до лiнгвiстичних проблем i незнайомий з лiнгвiстичними методами, є 
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крикливим анахронiзмом” [428, с. 229]. Компетентне вирiшення проблем поетики 

онiма перебуває на “перетинi” лiнгвiстики i лiтературознавства – саме на цьому 

шляху iм’я лiтературного тексту осмислювано за допомогою лiнгвiстичних 

механiзмiв, прийомiв, художнiх засобiв, що забезпечують єднiсть i цiлiснiсть 

твору. 

В останнi десятилiття поряд iз дослiдженнями, присвяченими 

лiнгвiстичному аналiзу ([18], [87], [125], [189], [190], [297], [459]), 

лiтературознавчому, стилiстичному та герменевтичному аналiзу лiтературного 

твору ([121], [147], [181]), з’явилися зразки суто фiлологiчноï iнтерпретацiï ([106], 

[239], [16], [148], [49], [50]). «Фiлологiя займається “смислом” – смислом 

людського слова i людськоï думки, смислом культури, – але не нагим смислом 

<…>, а смислом, що живе всерединi слова i робить слово iстотою», – говорить 

С.С. Аверiнцев, пiдкреслюючи примат слова i тексту над найблискучiшою 

концепцiєю. “Копiтка, дiлова робота” над словом i текстом – шлях, яким прямує 

фiлологiя, що «<…> вникає в чуже слово, в чужу мисль, що прагне зрозумiти цю 

мисль так, як вона вперше була “помислена”» [1]. Думка С.С. Аверiнцева мiстить 

головний закон дослiдника, який пiзнає двоєдину сутнiсть iм’я – текст. 

Унiкальнiсть поетонiма, конструктивного елемента лiтературного твору, що 

перебуває у зв’язках i вiдношеннях з iншими онiмами, вимагає вiдповiдального 

проникнення в суть iменi, без якого змiстовнiсть тексту залишиться непiзнаною в 

тому сенсi, що не буде витлумачена оригiнальна (авторська) iдея.  

Найгострiшою проблемою iнтерпретування називають проблему 

“адекватностi рiзних тлумачень художнього твору” [121]. Перед дослiдником 

поетики онiма наявнi двi “стежини”, одна з яких може привести до помилкового 

(або неточного) усвiдомлення участi iменi у створеннi образностi тексту. Йдеться 

про рiзнi погляди на проблему iнтерпретацiйноï дiяльностi. У сучаснiй фiлологiï 

поширене уявлення про нескiнченнiсть i невичерпнiсть смислiв художнього твору 

(О.П. Потебня, Ю.М. Лотман та iн.). Показовою для теорiй цього зразка є, 

наприклад, стаття М.Н. Епштейна «Інтерпретацiя». Цитуючи М.Н. Епштейна, 

А.Б. Єсiн ставить логiчнi питання: «Інтерпретацiю ґрунтовано на принциповiй 
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“вiдкритостi”, багатозначностi художнього твору (будь-якого?), який вимагає 

необмеженоï кiлькостi тлумачень (у тому числi й завiдомо неправдивих?) для 

повного виявлення своєï сутi» [121]. З одного боку, розумiння художнього твору, 

який “живе безперервно оновлювальним життям, тобто у своïй нескiнченнiй 

динамiчностi розвивається, змiнюється, росте i, заломлюючись через все новi й 

новi сприйняття, <…> народжує все новi й новi враження, – iншими словами, 

воно нiколи для критика не вичерпується i нiколи не дозволяє йому зупинитися i 

завершити” [3, с. 27], цiлком виправдано. Думка Ю.І. Айхенвальда “пiдтримує” 

авторитет творця i його творiння як свiту, “невичерпного для пiзнання”, тому й 

неможливi “остаточнi” iнтерпретацiï [172, с. 4]. З iншого боку, текстовi глибини 

та нескiнченнi горизонти, що “вiдкривають” новi iнтерпретацiï, нерiдко 

призводять до помилкових висновкiв, вiдсторонених вiд конкретноï реальностi 

тексту. У зв’язку з цим сформульований С.С. Аверiнцевим принцип смисловоï 

адекватностi оригiналу, застосований до тлумачення текстiв Священного 

Писання, може бути поширеним на будь-який художнiй твiр. О.П. Скафтимов 

пiдкреслював, що “Змiна думок про художнiй об’єкт говорить лише про те, що 

змiнюється, вдосконалюється й витончується розумiння й ступiнь глибини 

естетичного осягнення, але сам по собi об’єкт у своïй значимостi залишається все 

ж незмiнним” [332]. Система поглядiв О.П. Скафтимова “логiчно приводить до 

думки про єдину правильну
1
 iнтерпретацiю” [121]. “Єдина правильна 

iнтерпретацiя” стабiльного художнього об’єкта є метою гуманiтарноï науки, 

зокрема поетонiмологiï. Невичерпаностi тексту (неможливостi його повноï та 

остаточноï iнтерпретацiï) протиставлена адекватнiсть тлумачення, оскiльки 

“<…> в текстi твору умiщенi об’єктивнi засади правильноï iнтерпретацiï” [172, 

с. 4]. Читач-дослiдник перетвориться в alter ego автора, якщо поставить на перше 

мiсце такий принцип: “дослiдник художньому витвору органiчно 

спiвпричащається i завжди тримається всерединi, а не поза ним” [3, с. 24]. 

Осягнення художнього тексту, названого власним iм’ям, тексту, що мiстить 

скоординованi в систему поетонiми, не мислиться без вiдновлення авторського 

                                                 
1
 Видiлено автором. 
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задуму. Пильний погляд дослiдника прямує до змiстовноï цiлiсностi твору, 

“обтяженого” iменами, що несуть i вбирають смисли аж до завершення тексту. 

“Любов як вiдповiдальна воля до розумiння чужого – це i є та любов, якоï вимагає 

етика фiлологiï” [1], – цi слова С.С. Аверiнцева прояснюють нагальну потребу 

максимально наближеної до оригiнального тлумачення “науково-коректної” 

(В.Є. Халiзев) iнтерпретацiï тексту.  

Актуальність 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 
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і встановленням загальнолінгвістичного внутрішньотекстового статусу поетоніма 

і поетонімосфери. 

Відповідно до мети актуалізовано такі завдання: 

1. Опрацювати концепцію поетонімосфери як багаторівневого “конструкту” 

лiтературного тексту;  

2. Встановити й схарактеризувати відношення між компонентами 

поетонімосфери, що засвідчують семантичну близькість / конфронтацію, 

спрямовану на реалізацію ідейно-змістовної образності тексту;  

3. Розробити типологiю контекстiв поетонiма з опертям на ідею 

поетонімогенезу;  

4. З’ясувати роль експліцитного повтору в конструюванні окремого 

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

одно- і різносистемних мов;  

5. Виявити й описати імпліцитні (зумовлені текстом і найширшим 

культурним контекстом) смисли поетонімів і онімних угруповань зі 

встановленням їх впливу на змістовність твору; 

6. З’ясувати специфіку процесів мiжвидовоï і внутрiшньовидовоï 

трансонiмiзацiï, локалiзованоï в художньому текстi;  

7. Довести можливість внутрішньотекстового перевтiлення імені в 

оказіональний конотонiм, iнтралiнгвальний та iнтерлiнгвальний символ, 

виявивши умови, критерiї та стадiї змiстового переродження (символоутворення);  

8. Виявити i з’ясувати образотвірнi, текстотвірні та інтерпретативні потенціï 

поетоніма – поетонiмосфери в поетичному та прозовому текстi;  

9. 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.  
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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; далі 

В. Ш.), «The Corsair» (Дж.Г. Байрон; далі Дж. Б.), «Bleak House» (Ч. Діккенс; далі 

Ч. Д.), «The Man of Property» (Дж. Голсуорсi; далі Дж. Г.), «The Picture of Dorian 

Gray» (О. Вайльд; далі О. В.), «Annabel Lee» (Е. По), «Ulysses» (Дж. Джойс; далі 

Дж. Д.), «A Pact» (Е. Паунд), «1984» (Дж. Орвелл; далі Дж. О.), «The Catcher in the 

Rye» (Дж. Селiнджер), «Pale Fire» (В. Набоков; далі В. Н.), «The Collector» 

(Дж.Р. Фаулз; далі Дж. Ф.) та iн.; «Моцарт и Сальери» (О.С. Пушкiн; далі 

О. С. П.), «Мертвые души» (М.В. Гоголь; далі М. В. Г.), «Обломов» 

(І.О. Гончаров; далі І. Г.), «Двойник» (Ф.М. Достоєвський; далі Ф. М. Д.), 

«Петербург» (А. Бєлий; далі А. Б.), «Гранатовый браслет» (О. Купрін; далі О. К.), 

«Похождения Чичикова» (М.А. Булгаков; далі М. Б.), «Поприщин» 

(М. Заболоцький; далі М. З.), «Я и Наполеон» (В. Маяковський; далі В. М.), 

«Соломинка» (О. Мандельштам; далі О. М.), «Поэма Горы» (М. Цвєтаєва; далі 

М. Ц.), «Сюжет» (Т. Толстая; далі Т. Т.) та iн.; «Гамалiя» (Т.Г. Шевченко; далі 

Т. Ш.), «Тiнi забутих предків» (М. Коцюбинський; далі М. К.), «Зельман» (Б.-

І. Антонич; далі Б.-І. А.), «Федько-халамидник» (В. Винниченко; далі В. В.), «На 

Оболонi» (І. Драч; далі І. Д.), «Цар Плаксiй та Лоскотон» (В. Симоненко; далі 

В. С.), «Гранослав» (Д. Павличко; далі Д. П.), «Записки українського самашедшего» 

(Л. Костенко; далі Л. К.), «Привид Шекспiра» (В. Гужва), «Синай» (С. Жадан; далі 

С. Ж.), «Рекреації» (Ю. Андрухович; далі Ю. А.), «Мюнхенські манекени» 

(О. Забужко; далі О. З.) та iн.  

Матерiалом дослідження виступають номінативні одиниці (поетоніми та 

непропріальні лексеми) художніх текстів, що репрезентують українськомовну 

(Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, М.Л. 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.К. Честертон, Е. Паунд та ін.) літературну спадщину. Емпiричним матерiалом 
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стали також номiнативнi одиницi французькомовної (Г. Флобер, Ж. Верн, 

Р. Роллан), нiмецькомовної (Т. Манн, Ф. Кафка, П. Зюскiнд) та 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 мов (1670), 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 надфразної 

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

символьностi (Ч.С. 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); 

7) метод інтертекстуального аналізу; 8) метод розшифровування імпліцитних 

смислів; 9) метод філологічної інтерпретації художнього 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;  

- виявлено специфіку експлiцитного повтору всерединi парадигми i 

поетонiмосфери;  

- дослiджено iмплiцитнi смисли взаємодiї поетонiмосфера – текст;  
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- 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 

власного іменi; 

- 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 
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‘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 побудовано на висуванні й подальшому обґрунтуванні 

авторської концепції, яка полягає у стверджуваннi iдеї динамiчної значеннєвої 

сутностi поетонiм ↔ текст
1
. 

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.  

                                                 
1
 ↔ – взаємозв’язок. 
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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), 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 

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. 
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Публiкацiï. Теоретичнi положення й практичнi результати дисертацiйного 

дослiдження викладено у двох одноосiбних монографіях (загальний обсяг 

становить 31, 96 друк. арк.), 26 статтях, з яких 25 опублiковано у наукових 

фахових виданнях Украïни, Австрiï, США, Великої Британiï, Росiï. 

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). 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЕТОНІМОЛОГІÏ:  

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

У роздiлi окреслено теоретико-методологiчнi засади поетонiмологiї як 

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

вiдношення мiж поетонiмом – поетонiмосферою – текстом; висвітлено основні 

теоретичнi поняття; з’ясовано принципи структурування поетонімосфери; 

виявлено і обґрунтовано відношення між компонентами поетонімосфери, 

спрямованi на реалізацію ідейно-змістовної образності; надано типологiю 

контекстiв, що стверджують зв’язок поетонiм – текст.  

 

1.1 Системний пiдхiд до вивчення поетонiма i поетонiмосфери 

 

1.1.1 Мова i текст як система. Системою називають сукупнiсть елементiв, 

що знаходяться у вiдношеннях i зв’язках один з одним. Така сукупнiсть утворює 

“певну цiлiснiсть, єднiсть” [390, с. 610]; “комплекс компонентiв, що взаємодiють 

<…>, перебуваючи у певних вiдношеннях мiж собою та з середовищем” [48; 444]. 

Мова є системою, “всi елементи якоï утворюють цiле, а значеннєвiсть одного 

елемента виникає тiльки вiд одночасноï наявностi iнших” [347, с. 147]. У «Курсi 

загальноï лiнгвiстики» Ф. де Соссюра поняття системи – визначальне: “Мова є 

система, що пiдкоряється своєму власному порядку”; мова – це система, “всi 

частини якоï можуть i повиннi розглядатися в ïх синхронiчнiй 

взаємозумовленостi” [348, с. 88]. У розумiннi вченого, елементи мови слiд 

визначати, “вирушаючи вiд сукупноï цiлiсностi, шляхом аналiзу доходити до ïï 

складникiв”; “<…> погляд на елемент мовноï системи просто як на поєднання 

якогось звучання з якимсь поняттям є серйозною помилкою. Визначити його так – 

означало б iзолювати його вiд системи, до складу якоï вiн входить <…>” [348, 

с. 113–114]. 

Системи, що перебувають в iєрархiчних вiдношеннях, називають ярусами. 

Рiвнева модель мовноï системи побудована пiд впливом природничих наук, у яких 
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пiд рiвнями розумiють “спiввiдноснi системи, тобто такi, елементи яких 

складаються однi з iнших” [303, с. 12]. За Е. Бенвенiстом, одиниця кожного рiвня 

формована одиницями нижчого i входить як складник до одиниць вищого рiвня. 

Рiвнi мають аналогiчну побудову, тобто є iзоморфними один одному [45, с. 129–

140]. Формально-структурна модель Е. Бенвенiста, що не враховує об’єднання i 

зрощення одиниць мовних рiвнiв, зумовила пошук досконалiших моделей. 

С. Лем, Г. Глiсон та iн. видiляють у системi мови фонемний, морфемний, 

лексемний i семемний рiвнi (стратуми), кожному з яких “властива своя одиниця, 

i всi одиницi спiввiднесенi одна з одною” [303, с. 13]. Рiвнева органiзацiя мови 

(кiлькiсть рiвнiв, ïх склад, iзоморфiзм) залишається предметом обговорень i 

дискусiй. Однiєю з найпослiдовнiших iнколи вважають модель І.П. Распопова, 

який висунув такi постулати: “1) Система складається з пiдсистем, якi 

розташованi одна над iншою в строго регламентованому порядку; 2) Пiдсистеми 

видiлювано за вертикаллю. Одиницi кожного рiвня мають специфiчну якiсть; 

одиницi вищого рiвня будуються з одиниць нижчого рiвня шляхом iнтеграцiï; 3) 

Одиницi кожного рiвня можуть бути виявленi в будь-якому осмисленому текстi” 

[312, с. 134–144].  

В.Г. Адмонi вiдзначає, що в мовi є паралелiзми та перетини, сфери, що 

прорiзують рiвнi, утворення зразка польовоï структури. О.В. Бондарко вважає, що 

на принципi поля ґрунтується функцiйно-семантична категорiя. Поле виникає 

внаслiдок взаємодiï нерiвнорядних елементiв, що мають спiльнi iнварiантнi 

семантичнi ознаки. В полi наявнi ядро (центр), щодо якого iншi компоненти 

становлять периферiю; для поля характерний “частковий перетин його елементiв; 

рiзнi поля також частково накладаються один на одного; водночас утворюються 

спiльнi сегменти, ланцюжки поступових переходiв”; у межах поля 

“репрезентовано семантичнi зв’язки i рiвно-, i нерiвнорядних мовних засобiв; 

взаємодiя граматичних i лексичних компонентiв поля здiйснювана завдяки ïх 

змiстовнiй спiввiдносностi, ïх здатностi об’єднуватися в одному семантичному 

комплексi” [63, с. 17].  
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Основними характеристиками системностi С.П. Денисова вважає: 

“1) дискретнiсть – наявнiсть елементiв, якi виокремлюються з цiлого; 

2) структурнiсть – будова як сiтка вiдношень мiж елементами, 3) цiлiснiсть – 

властивiсть функцiонування в єдностi iєрархично пов’язаних елементiв” [109, 

с. 7–8]. П. Флоренський визначає зв’язнiсть як функцiю iменi, призначеного 

“видiляти об’єкт iз загального хаосу вражень i з’єднувати з iншими, але вже 

координовано” [391, с. 306]. Н.В. Подольська трактує онімну систему як “певним 

чином внутрішньо організовану сукупність онімічних моделей, морфем і 

формантів” [301, с. 93]. Ще в 60–ті рр. XX століття Ю.О. Карпенко наголошував, 

що “топонімічна система існує хоча б тому, що кожна територія має багато 

топонімів, і вони потребують якоїсь впорядкованості, організованості і 

узгодженості між собою” [164, с. 3], а В.М. Топоров сформулював теоретичнi 

положення органiзацiï топономастичноï системи, стверджуючи, що “змiна, 

виключення чи введення нового елемента закономiрно вiдбивається на iнших 

елементах” [363, с. 9].  

У широкому сенсi впорядковану знакову систему являє собою текст – “щось 

закiнчене, єдине й цiле, надiлене внутрiшньою структурою i органiзацiєю, що 

вiдповiдає правилам якоï-небудь мови” [389]. Ю.М. Тинянов називає 

“спiввiднесенiсть кожного елемента лiтературного твору як системи з iншими i, 

виходить, з усiєю системою” конструктивною функцiєю такого елемента [376, 

с. 272]. У лiтературознавчих працях XX ст. художнiй текст, “складну, але цiлiсну 

естетичну структуру” [485, с. 47], характеризують як багаторiвневу систему. 

Н. Гартман репрезентує естетичний об’єкт у виглядi “шаруватоï структури 

(Schichtenstruktur), у якiй у поетичному творi на першому планi – реальна мовна 

структура. <…> Шар, що перебуває на останньому планi, – iдейний змiст” [498, 

с. 389]. Л. Долежел i К. Гаузенблас вважають, що структурну цiлiснiсть можна 

розчленувати на декiлька взаємопов’язаних та iєрархiчно впорядкованих планiв: 

мовний, композицiйний, тематичний та iдеологiчний [485, с. 47]. О.П. Чудаков 

виходить iз розумiння художньоï системи твору як спiввiдношення матерiалу 

(фактiв, подiй) – форми його органiзацiï. Дослiджуючи матерiал (перший етап 
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аналiзу), вiн виокремлює предметний, сюжетно-фабульний рiвень i рiвень iдей; на 

другому етапi з’ясовує закони органiзацiï тексту з урахуванням специфiки 

матерiалу [410].  

Конститутивною ознакою тексту, його головною категорiєю дослiдники 

визнають зв’язок / зв’язнiсть елементiв рiзних рiвнiв i ступеню складностi, що 

зумовлюють цiлiснiсть (див. працi Г.В. Колшанського, О.І. Москальської, 

Ю.С. Сорокiна, В.В. Красних та iн.). Широка дефiнiцiя тексту, запропонована 

Е. Бартмiньським i С. Небжеговською-Бартмiньською, мiстить такi 

характеристики, як “структурна iнтегральнiсть i семантична зв’язнiсть”, 

пiдпорядкування внутрiшньому семантичному членуванню, а за наявностi 

об’ємнiших текстiв – членуванню логiчному i композицiйному [442, с. 36]. Для 

позначення зв’язностi вживають термiни когезiя (І.Р. Гальперiн, М. Хеллiдей, 

Р. Хасан) i когерентнiсть (В. Флейшер, Г. Мiхель, О.І. Москальська). 

М. Хеллiдей i Р. Хасан визначають зв’язнiсть (cohesion) як онтологiчну 

властивiсть тексту, що виявлювана в семантичних зв’язках мiж його одиницями. 

Зв’язнiсть є результатом iнтерпретацiї семантичних зв’язкiв тексту; один мовний 

елемент передбачає iнший таким чином, що останнiй можна адекватно 

декодувати лише завдяки встановленню вiдношень iз першим елементом. Його 

науковцi називають передбачувальним (presupposing), а другий – передбаченим 

(presupposed) [462, с. 4; 346, с. 142]. За О.І. Москальською, зв’язнiсть виявлювана 

“одночасно у виглядi структурної, смислової i комунiкативної цiлiсностей, якi 

спiввiдносяться мiж собою як форма, змiст i функцiя” [251, с. 17].  

У багатьох лiнгвiстичних працях поняття когезiя i когерентнiсть 

розмежовано. Характеристики тексту, поданi В. Дресслером i Р. де Бограндом, 

претендують на центральнi: когезiя, когеренцiя, iнтенцiональнiсть, 

акцептабiльнiсть, iнформативнiсть, ситуативнiсть, iнтертекстуальнiсть. 

Дослiдники називають їх критерiями, що функцiонують як конститутивнi 

принципи [443], [84, с. 40–41]. Б. Сандиг, використовуючи концепцiю прототипу, 

центральними ознаками тексту вважає функцiю, ситуативнiсть, тему, когезiю i 

когеренцiю [490], [84, с. 41]. А.О. Худяков розумiє пiд зв’язнiстю «логiко-
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змiстовну i формальну структурованiсть тексту, що зумовлює неможливiсть 

переставляння його компонентiв в iншому порядку або включення в нього яких-

небудь “чужорiдних” фрагментiв» [404, с. 156]. Для квалiфiкацiї формальних 

(структурних) засобiв внутрiшньотекстового зв’язку науковець вживає термiн 

когезiя, а на позначення змiстовних засобiв зв’язку використовує поняття 

когерентнiсть. О.В. Козаченко трактує когезiєю як “лiнiйну внутрiшню 

органiзацiю тексту за допомогою рiзних мовних засобiв”; когерентнiстю називає 

“цiлiснiсть тексту, яка полягає в логiко-семантичнiй спiввiднесеностi та 

взаємозв’язку речень, що входять до нього <…>. Когерентнiсть – властивiсть 

тексту, а когезiя – властивiсть елементiв тексту” [149, с. 89], якi взаємодiють мiж 

собою за встановленими текстом правилами. 

Теоретичнi дослiдження рiвневоï та польовоï моделей мови, розумiння 

зв’язностi (когезiї) як центральної текстової категорiї, що зумовлює розвиток 

змiсту i форми тексту та взаємодiє з цiльнiстю (когерентнiстю) тексту [346, 

с. 143], стали пiдґрунтям теорiï поетонiмологiï: дозволили сформулювати “iдею” 

поетонiмосфери як системи власних iмен (елементiв тексту), що має центр – 

периферiю, одиницi вищого – нижчого рiвнiв i яка органiзована за законами 

художнього твору.  

 

1.1.2 Чинники органiзацiï iмен у художньому тексті. 

Системозабезпечувальна роль онiмiв лiтературного тексту встановлена 

В.М. Калiнкiним: “Поняття цiнностi власних iмен – породження системи, в якiй 

вони iснують. Про цiннiсть окремих iмен можна судити тiльки тодi, коли 

розглядається вся система iмен загалом i мiсце конкретного iменi в системi” [151, 

с. 167]. Дослiдження В.М. Топорова «“Бедная Лиза” Карамзiна. Досвiд 

прочитування» доводить, що не лише вiртуальнi об’єкти художньоï дiйсностi, якi 

отримали iмена, але й денотати, позбавленi iмен, органiзованi в складну систему, 

iнтерпретацiя якоï прояснює смислове навантаження персонажiв, ïх роль у 

композицiйнiй побудовi тексту, зв’язки з iншими об’єктами [365, с. 144]. 

Тлумачення «Бедной Лизы» багато в чому ґрунтовано на класифiкацiï, 
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репрезентованiй опозицiями персонажiв: центральний – периферiйний, активний 

– пасивний, актуальний – потенцiйний, явлений – неявлений, теперiшнiй – 

минулий, повномасштабний – стаффажний, об’єктний – метаоб’єктний [365, 

с. 126]. Існування ролей-антиподiв ‘генiй – заздрiсна бездарнiсть’ (Моцарт – 

Сальєрi, Гомер – Зоїл) зумовлено системним протиставленням [65, с. 14]. У сферi 

конотонiмiï “Системні відношення у плані парадигматики найчастіше находять 

вияв у бінарних протиставленнях” [228, с. 116]. В.М. Калiнкiн убачає в “емоцiйно 

та змiстовно контрастних онiмах” Каïн і Авель, Печорин і Грушницкий риси 

оксюморона i вводить для позначення iмен антагонiстiв у мiфологiï, культурi, 

iсторiï, лiтературi поняття ономастичний оксюморон [151, с. 366]
1
.  

Неоднорiдною сукупнiстю взаємозумовлених i пiдлеглих композицiï та 

сюжету iмен є “внутрiшнi” заголовки (частина, книга, роздiл), якi можна 

розглядати в системi опозицiй. У романi «Братья Карамазовы» (Ф. М. Д.) 

“стикаються” назви, винайденi автором – запозиченi з культурного простору 

(«Второй визит к Смердякову» / «Кана Галилейская»); назви, що вiдтворюють 

мовлення автора / персонажа («Обе вместе» / «Сам еду!»); видiляють свiй / 

чужий (“вставний”) текст («Черт. Кошмар Ивана Федоровича» / «ИЗ ЖИТИЯ В 

БОЗЕ ПРЕСТАВИВШЕГОСЯ ИЕРОСХИМОНАХА СТАРЦА ЗОСИМЫ, 

СОСТАВЛЕНО С СОБСТВЕННЫХ СЛОВ ЕГО АЛЕКСЕЕМ ФЕДОРОВИЧЕМ 

КАРАМАЗОВЫМ»). Опозицiя мовлення автора – персонажа має cтруктуру 

“мотрійки”, тому що включає назви, протиставленi як елементи свого / чужого 

тексту. Якщо в заголовку вiдтворюється персонажна реплiка або рефлективний 

погляд дiйовоï особи: «Як я “розбагатiв”» (А. Дiмаров; далi А. Д.), «Я, себе, 

иду… Я, себе, никого не стесняю…» (А. Б.), «I fall into disgrace» (Ч. Д.), то позицiï 

поiнформованого автора (Б.А. Успенський) i персонажа збiгаються. Очевидно, 

опозицiю слiд визнати системоутворювальним чинником поетонiмосфери у 

зв’язку зi спiвiснуванням протиставлених за змiстом та / або вираженням онiмiв. 

За Т.О. Бондаренко, “значущим компонентом органiзацiï системних 

вiдношень у континуумi твору виступають загальнi найменування” [62, с. 8]. 

                                                 
1
 Пор. також: Люципер – Христос [588, с. 90], Montague – Capulet [648], Павел Петрович Кирсанов – Базаров [606]. 
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Взаємовiдношення антропонiмiв iз твiрними апелятивами є джерелом системностi 

у «The Real Life of Sebastian Knight» (В. Н.), де «“шаховий” ономастичний ряд 

допомагає об’єднати персонажiв i подiï в систему» [433, с. 12]. Роман розглядають 

як “розгорнену шахову партiю”, в якiй дiï Sebastian Knight спiввiдноснi з ходом 

коня [433, с. 12], а внутрiшня форма iмен-образiв – з шаховими фiгурами: Knight < 

англ. knight ‘кiнь’, Bishop < англ. bishop ‘шаховий слон’, Toorovetz < рос. ‘тура’, 

LeCerf < фр. ‘ферзь’ [213, с. 161]. Шаховi реалiï вiддзеркалено в географiчних 

назвах: Roquebrune подiбне на рокiровку (roquer) [213, с. 161], “мiсцевiсть, де 

розташована лiкарня, називається Сен-Дам’є (St. Damier), damier по-французьки 

означає шахова дошка” [433, с. 12]. У казці «Цар Плаксiй та Лоскотон» (В. С.) 

угруповання ‘сiм’я Плаксія’ ґрунтовано на родинних відносинах і спадковiй 

(спільнiй) ‘сльозливості’, актуалізованiй твірними апелятивами: Плакота < 

плакати, Плаксій < плаксій, Плаксун < плаксун, Нудота < нудота, Вай-Вай < 

вай-вай: В Плаксія було три дочки / І плаксивих три сини. / Старша звалася 

Нудота, / Середнульшенька – Вай-Вай, / Третя донечка – Плакота, / Всі 

сльозливі через край. А цареві три сини / Так і звались – Плаксуни [599, с. 135]. У 

«Казочцi про трьох велетнiв» (Л. К.) системність фольклоронімів Вернигора, 

Вернивода й Вернидуб закріплено збiгом форми (елемент верни-), генетичною 

ознакою ‘велетень’ i контекстною семою ‘телепень’: Ми телепні, ми телепні, ми 

телепні [548, с. 25]. 

“Посередником” системностi художнього тексту стають лiтературнi, 

мiфологiчнi, iсторичнi тощо власнi iмена, використанi як протоонiми. У 

«Приглашении на казнь» (В. Н.) iмена нереальних персонажiв, протиставлених 

Цинциннатовi, становлять пародiйнi штампи: дружина Цинцинната Марфинька < 

Марфенька (І. Г. Обрыв) [192, с. 81–82], тюремники Родриг, Роман, Родион < 

Родион Романович Раскольников (Ф. М. Д.), кат м-сье Пьер < персонаж росiйськоï 

балаганноï вистави мусье Петрушка i П’єро французькоï commedia dell’arte [327]. 

Системнiсть онiмiї та образну зв’язнiсть художнього тексту забезпечувано 

рiзними чинниками, серед яких: 1) традицiйний розподiл позитивний – 

негативний герой (Ворона – Чиж, Орел – Сорока [58, с. 74]; Prince Florizel – 
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President), протагонiст – антагонiст (Годунов-Чердынцев i Кончеев – Христофор 

Мортус), кат – жертва (O’Brien – Winston Smith; Frederick Clegg – Miranda Grey); 

2) двiйництво персонажiв, що визначає тотожнiсть (Голядкин-старший – 

Голядкин-младший) / подiбнiсть (Добчинский – Бобчинский) / вiдмiннiсть (Jekyll – 

Hyde) власних iмен; 3) наявнiсть “родових” онiмiв – прiзвищ членiв однiєï сiм’ï 

(Ростовы: граф Илья Ростов, його дружина Наталья Ростова i четверо дiтей: 

Вера, Николай, Наталья, Петя); 4) подання ‘кола читання’ iсторико-культурними 

iменами: <…> померла Астрiд Лiндґрен, i тепер її iменем названо одну з 

небесних планет. Шкода, що наш малий вже не вiдкриє для себе цю чудесну 

планету. Нi цю, нi Сельму Лаґерльоф, нi навiть казку мого дитинства – 

Андерсена. Добре, що хоч Гаррi Поттера читає [547, с. 194]; <…> I noted the 

following sequence which for a moment seemed to form a vague musical phrase, oddly 

familiar: Hamlet, La morte d’Arthur, The Bridge of San Luis Rey, Doctor Jekyll and 

Mr Hyde, South Wind, The Lady with the Dog, Madame Bovary, The Invisible Man, 

Le Temps Retrouvé Anglo-Persian Dictionary, The Author of Trixie, Alice in 

Wonderland, Ulysses, About Buying a Horse, King Lear… [641].  

Для позначення iєрархiчно впорядкованоï системи iмен лiтературного твору 

В.М. Калiнкiн вводить поняття поетонiмосфера, яке зiставлено й протиставлено 

онiмному простору мови (див. [355], [370]). Поетонiмосферу трактовано як 

завершену систему; щодо об’єктiв художньоï картини свiту – фрагментарну; з 

погляду вигаданих денотатiв – вiртуальну [155, с. 155]. Елементи поетонiмосфери 

можна репрезентувати “в системi опозицiй, якi конституюють систему вiдношень 

мiж ними в мовнiй картинi свiту, певнiй культурi, конкретному художньому 

творi” [153, с. 94]. “Ономастичнi дихотомiï” визначають на основi антиномiй низ – 

верх, добро – зло, життя – смерть i т.д., а «<…> зреалiзованi опозитивнi 

вiдношення мiж ïï [поетонiмосфери] компонентами будуть сприйматися тiльки 

крiзь призму семiотичноï системи онiмiï мови <…>» [153, с. 95]. Як зазначає 

Н.В. Усова, “застосування принципу опозитивностi перспективне для методологiï 

ономастичних дослiджень художнiх творiв, оскiльки дозволяє з високим ступенем 

достовiрностi дослiдити структуру поетонiмосфери i встановити кореляцiï мiж 
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власними iменами, об’єктами художньоï реальностi та поетонiмами” [382, с. 79]. 

Для В.М. Калiнкiна важливим є те, що «<…> спостереження за “побудовою” 

конкретних поетонiмосфер, за функцiонуванням ïх компонентiв, структурою й 

властивостями зв’язкiв всерединi системи поетонiмiв твору <…> вiдкриває доci 

не вивченi та в теоретичному планi не усвiдомленi властивостi поетонiмосфери, 

забезпечує проникнення в якостi поетонiмосфери як системи, i у вiдношення мiж 

цiєю системою й онiмним простором мови» [158, с. 134]. Монолiтнiсть i 

системнiсть поетонiмосфери пояснюється цiлiснiстю (когерентнiстю) художнього 

твору [69, с. 231]. Усе зазначене доводить, що погляд на художнiй текст з 

поетонiмологiчного ракурсу, насамперед з позицiї зв’язкiв i вiдношень мiж 

поетонiмосферою (частиною) – текстом (цiлим) є перспективним i своєчасним.  

 

1.1.3 Текстоутворювальнi одиницi: поетонiм i поетонiмосфера. Поява в 

літературному творi нового об’єкта потребує його означування. Знаходження 

означального (плану вираження; далi ПВ) як форми буття художнього об’єкта 

здiйснюється двома способами: 1) денотат отримує iм’я; 2) об’єкт (персонаж) 

залишається безiменним. Слiд пiдкреслити, що явище безiменностi аж нiяк не 

дорівнює безóбразностi. О.П. Потебня писав, що безóбразнiсть є “тимчасовим 

спокоєм думки (тодi як образнiсть є новим її кроком), а рух бiльше привертає 

увагу й бiльше викликає дослiдження, нiж спокiй” [304, с. 124]. Це пояснює 

зосередженiсть науковцiв на iменностi в лiтературному текстi та певною мiрою 

нехтування безiменнiстю, хоча остання, на нашу думку, належить до виразних 

засобiв художньої образностi. 

Якщо реалiзується перший спосiб означування, то подання об’єкта в текстi 

1) збiгається: Її звати Ада Цитрина, а його Янус Марія Різенбокк [502, с. 23] або 

2) не збiгається з присвоєнням iменi: <…> со стороны деревни Чмаровки, в 

Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми [544, с. 33]. В 

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

якомусь етапi розгортання сюжетної дiї: Звали молодого человека Остап Бендер 

[544, с. 36]. Обидва способи номiнування сигналiзують про еволюцiю поетонiма. 
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Якщо денотат – означальне синхронiзованi, то змiст поетонiма розвивається 

шляхом накопичення варiантiв, безонiмних номiнацiй, 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 компонентами (зазвичай семами-

примiтивами на зразок ‘стать’, ‘вiк’, ‘професiя’ тощо): – И, конечно, скучающая 

дачная девица, которую ты катал по этому болоту; <…> она была художница, 

училась в Строгановском училище живописи; Истеричка, должно быть; – А как 

ее звали? – Руся [514, с. 37]. 

Вершиною еволюцiї поетонiма стає символiзацiя
1
, що має типове й 

yнiкальне “рiшення”. Поступове збагачення змiсту та змiстовностi є ознакою 

традицiйного перевтiлення iменi художнього тексту в символ. Наприклад, iз 

завершенням твору символьного значення набуває iм’я головного героя поеми 

«The Corsair» Conrad: He left a Corsair’s name to other times, / Link’d with one virtue, 

and a thousand crimes [616, p. 351]
2
. Унiкальну символiзацiю здiйснено в такий 

спосiб: iм’я накопичує семи, що спричиняють його часткову / повну втрату. 

Парадоксальним чином “згасання” поетонiма знаменує стадiю еволюцiї: 

перевтiлення в конотонiм i / або символ. Пор. : поетонiм Дмитрий Ионыч 

Старцев → конотативний онiм (далi КО) Ионыч ‘обиватель’, ‘користолюбець’, 

‘бездуховна, морально спустошена людина’ [193, с. 47]; поетонiм Дмитрий 

Ионыч Старцев → iнтралiнгвальний символ Ионыч ‘людина, яка уособлює 

духовний розпад особистостi’; антропоетонiм Gregor Samsa → ентомопоетонiм 

Gregor / Mistkäfer ‘гнойовий жучок’ → безонiмнi найменування Tier ‘звiр’ → 

Untier ‘потвора’ / es ‘воно’ → Zeug ‘мотлох’ [193, с. 50–55] → iнтерлiнгвальний 

символ Gregor Samsa ‘самотня людина, яка вiдчуває себе винуватою перед 

абсурдною долею’. 

                                                 
1
 У вiтчизнянiй ономастицi все частiше йдеться про символiзацiю онiмного простору [369], символiчне наповнення 

iмен i т. iн. (див. [284], [426], [427]).  
2
 Пор. : “Он будет жить в преданиях семейств / С одной любовью, с тысячью злодейств” (пер. Г.А. Шенгелi). 
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У процесi розвитку (поетонiмогенезу) вiдбувається взаємообмiн 

iнформацiєю: власне iм’я вiдшукує “точки перетину” з iншими номiнативними 

одиницями, якi примножують його значущiсть. Отже, принциповим для теорiï 

поетонiмологiï є спостереження над станом окремого поетонiма у складi 

цiлiсностi: пронизування iменi “силовими лiнiями” поетонiмосфери [155, с. 157]. 

Думка про несамостiйне (залежне) iснування поетонiма тягне за собою 

осмислення поетонiмосфери як системи. Система слiдом за Ю.С. Степановим 

розумiється як “єдине цiле, що домiнує над своїми частинами i складається з 

елементiв i вiдношень, що пов’язують цi елементи” [351, с. 15–16]. 

Поетонiмосферу визначаємо як iєрархiчну систему елементiв (поетонiмiв) 

завершеного лiтературного тексту, iнтегрованих у рiзнорiднi та рiзнорiвневi 

множини, що пiдпорядковується закону художньої цiлiсностi. 

Основу гiпотези, опрацьованоï М.В. Буєвською, становить твердження щодо 

«принциповоï незведеностi поетонiмосфери як органiзованоï за законами 

художньоï творчостi системи поетонiмiв нi до семантичноï, нi до образноï “суми” 

компонентiв» [69, с. 6]. Дослiдниця вважає таку одиницю тексту системою 

особливого вияву, що зумовлено “специфiкою поетонiмiв як елементiв 

поетонiмосфери, i з характером мiкросистем i пiдсистем поетонiмiв як ïï 

компонентiв, i, нарештi, з якiстю зв’язкiв i вiдношень всiх частин поетонiмосфери 

як художньоï цiлiсностi” [69, с. 34]
1
. Ієрархiя онiмних компонентiв за ступенем 

складностi виглядає так: 1) елемент (окремий поетонiм); 2) мiкросистема (група 

ВІ, об’єднаних за вiдповiдним принципом або ознакою); 3) пiдсистема (група 

поетонiмiв; об’єднання компонентiв першого i другого рiвнiв, яким властиве 

уналежнення до одного онiмного розряду) [69, с. 89].  

Інколи аналiзують один iз рiзновидiв мiкросистеми – сукупнiсть 

найменувань персонажа [69, с. 89]. Для О.Ф. Немировської варiанти, замiнники й 

еквiваленти ВІ є ономастичною лiнiєю персонажа [274, с. 18]. Непоодинокими є 

твердження про те, що “рiзноманiтний набiр слiв i сполучень, номiнативних за 
                                                 
1
 Мiркуванню над структурними елементами поетонiмосфери передує думка В.М. Калiнкiна: «Дослiдження явища 

поетики онiма <…> сприяє всебiчному “огляду” сутностi та, крiм iстотних властивостей, дозволяє виявити 

особливi риси конкретних груп (курсив наш – Е. К.) i навiть одиничних поетонiмiв, побачити найрiзноманiтнiшi 

унiкальнi й оказiональнi вiдношення» [151, с. 145]. 
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функцiєю, котрi належать до засобiв iдентифiкацiï того чи того персонажа” 

становить спектр контекстних синонiмiв [151, с. 216], а поетонiм є “сукупнiстю 

вживань” iменi в текстi [156, с. 87]. Повний “набiр” (сукупнiсть) онiмних i 

безонiмних номiнацiй, спiввiднесених з одним художнiм об’єктом (денотатом), 

доцiльно позначити як парадигму (пор. поняття парадигми в широкому сенсi: клас 

“лiнгвiстичних одиниць, протиставлених одна однiй i одночасно об’єднаних за 

наявнiстю в них спiльноï ознаки або однакових асоцiацiй” [212, с. 366]), оскiльки 

всi номiнацiï iснують в єдностi (цiлiсностi) – поетонiмi, який займає певне мiсце в 

ядернiй – периферiйнiй зонi поетонiмосфери, вiдповiднiй пiдсистемi i т.д. Із 

сукупностi позначень автор обирає варiант, що пiдходить для вiдображення 

сюжетноï ситуацiï, погляду оповiдача – персонажа тощо.  

П. Флоренський з покликанням на В. Гюго звертає увагу на нерiвноряднiсть 

семантики видозмiн iменi героïнi комедiï П. Бомарше «Божевiльний день, або 

Одруження Фiгаро»: “Сюзанна – подобається менi. Дивiться, як добре 

розкладається це iм’я. У нього три видозмiни: Сюзанна, Сюзетта, Сюзон. Сюзанна 

– це красуня з лебединою шиєю, з оголеними руками, з блискучими зубами (…), з 

рисами субретки i водночас – володарки – чудове створiння, яке стоïть на порозi 

життя! <…> Сюзетта – це гарненька пустунка, яка з’являється й тiкає, яка слухає 

й чекає i киває голiвкою, як пташка <…>; це наречена в бiлiй хустинi, наïвнiсть, 

повна розуму, повна цiкавостi. Сюзон – це добре дитя з вiдкритим поглядом i 

прямим мовленням; <…> вона не боïться стариганiв, не боïться чоловiкiв, не 

боïться навiть пiдлiткiв; вона така весела, що здогадуєшся про те, скiльки вона 

вистраждала, i так байдужа, що здогадуєшся про те, що вона кохала. У Сюзетти 

немає коханця; у Сюзанни – один коханець, а у Сюзон – два або – як знати? – 

можливо, й три. Сюзетта зiтхає, Сюзанна посмiхається, Сюзон голосно регоче. 

Сюзетта чарiвна, Сюзанна чарiвлива, Сюзон апетитна. Сюзетта наближається до 

ангела, Сюзон – до диявола, Сюзанна знаходиться мiж ними” [391, с. 452–453].  

“Спiвприсутнiсть” Сюзетти – Сюзанни – Сюзон i сукупна семантика 

поетонiма-“трилогiï” стверджує iдею Ім’я повинно бути образом: “У цiй жiнцi – 

три жiнки, i в цих трьох жiнках – вся жiнка. Сюзанна щось бiльше, нiж дiйова 
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особа драми; це трилогiя. Коли Бомарше-поет хоче викликати одну з цих трьох 

жiнок, зображених у його творiннi, вiн вдається до одного з цих трьох iмен, i 

дивлячись по тому, чи викликає вiн Сюзетту, Сюзанну або Сюзон, красива 

дiвчина перетворюється на очах глядачiв <…> i з’являється пiд тим забарвленням, 

якого бажає надати ïй поет” [391, с. 452–453].  

Очевидно, що вияв системностi на рiвнi одного поетонiма аналогiчний 

взаємозв’язкам пропрiальних лексем у поетонiмосферi: будь-який варiант, 

витягнутий iз парадигми, не вiдокремлюється вiд iнших форм позначення, але 

“<…> впливає i сприймається читачем симультанно, тобто як єдиний комплекс 

засобiв, що впливають одномоментно” [151, с. 291]. 

Ідея П. Флоренського про складне спiввiдношення семантичних ознак 

(властивостей) iменi у мовi повнiстю прикладається до поетонiма: “<…> iм’я не 

може бути визначене, описане чи розказане – за допомогою перерахування 

окремих ознак, окремих рис. Окремо взятi, такi ознаки – риси, як би ïх не 

накопичувати, не здатнi передати головного
1
 в iменi – його структури, будови 

його як цiлого, його – як форми, – коротше – його як такого. Ім’я осягається 

тiльки через самого себе, per se intelligitur. Аналiтично розiбране, воно втрачає 

саму свою суть i залишається наприкiнцi нагромадженням психологiчних та 

iнших рис, бiльш-менш властивих будь-якiй особистостi та разом з тим у складi 

кожного iменi – бiльш-менш випадкових. <…> Не випадковi риси самi по собi 

характернi, а ïх певнi складнi спiввiдношення” [391, с. 497–498]. Позицiя 

П. Флоренського передбачає питання про “дiяльнiсть” поетонiма в текстi та за 

його “фiзичними” межами. Як поетонiмосфера не є невпорядкованим перелiком 

iмен, так i поетонiм – не просто асортимент рiзновидiв (варiантiв) i набiр 

семантичних компонентiв (ознак, сем). Ім’я осягажне в розгорнутому контекстi, 

що експлiкує його рiзнi властивостi, однак “препарування” поетонiма шляхом 

видiлення сем має супроводжуватися ïх об’єднанням (синтезом) у семему.  

Таке розумiння не суперечить поглядам науковцiв на проблему значення 

iменi в мовi та мовленнi. Наслiдуючи трактування “знання значення слова як 

                                                 
1
 Курсив автора.  
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розгортувального процесу його усвiдомлювання” Х. Патнема, М.Я. Блох i 

Т.Н. Семенова розглядають особове iм’я “в рамках субстанцiйноï концепцiï 

значення, за якою значення мовного знака, закрiплене за певним звучанням, 

можна визначити змiстовно, розкласти на складники й описати як сукупнiсть 

ознак, що передбачає використання методу компонентного аналiзу” [54, с. 30–31]. 

Водночас науковцi вiдзначають вiдмiнностi змiсту ВІ, вжитого в рiзних умовах i в 

рiзних текстах / частинах тексту: “якщо актуальний смисл вперше вжитого 

особового iменi складається переважно з базових класоутворювальних сем, до 

яких додаються одиничнi лексикульнi
1
 факультативнi семи, то актуальний смисл 

багаторазово повторюваного в текстi антропонiма формується як змiнювальна 

контекстуально збалансована комбiнацiя базових, лексикульних постiйних i 

лексикульних факультативних сем” [54, с. 44]. Подiбно В.М. Калiнкiн трактує 

функцiю поетонiма як залежну “змiнну”, перетворювальну разом iз граматичною 

формою iменi, синтаксичними i семантичними властивостями контексту, 

естетичним змiстом художнього висловлення загалом [151, с. 279–280]. Тут ми 

впритул наблизилися до iдеï смислопороджувального контексту i 

поетонiмогенезу, пiд яким розумiємо поступовий рух семантики поетонiма 

(нарощування i поєднання компонентiв у семему), пов’язаний з розгортанням 

тексту. Саме внаслiдок поетонiмогенезу (та iнших процесiв, про якi йдеться далi) 

усвiдомлюється текстотвiрна i текстоактуалiзацiйна роль власного iменi. 

 

1.2 Контекстне забезпечення поетонiма i поетонiмосфери 

 

Думка П. Флоренського про те, що “Ім’я є назвою якоïсь дiяльностi, а не 

справи, не готового продукту” [391, с. 298], узгоджується з лiнгвiстичною теорiєю 

“бiльшого значення” власного iменi порiвняно з загальними назвами, що бере 

початок вiд учення Х. Джозефа, Г. Фреге, Б. Рассела [54, с. 16]. О. Єсперсен, 

наприклад, стверджує, що власнi iмена «“конотують” найбiльшу кiлькiсть ознак» 

[122, с. 72]. Прихильники цiєï концепцiï аналiзують мовленнєве значення iменi, де 

                                                 
1
 Лексикула – аналог традицiйного лексико-семантичного варiанта (далi ЛСВ) слова. 
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визначальним чинником для встановлення значення ВІ квалiфiковано контекст 

[54, с. 17].  

Ім’я, компонент лiтературного тексту, “<…> не є стабiльним: 

використовуючись у рiзноманiтних граматичних конструкцiях, з рiзними 

настановами, воно майже щоразу зазнає трансформацiï. Така трансформацiя, i 

смислова, i експресивна, не тiльки є властивiстю самого iменi, але в першу чергу 

залежить вiд контекстуальних умов” [245, с. 187]. Поетонiм “вступає у 

вiдношення i смисловi зв’язки з контекстом, набуваючи практично нескiнченноï 

смисловоï валентностi” [152, с. 38]. Аксiома контексту стверджує здатнiсть iменi 

“мати нескiнченну кiлькiсть значень, тобто перетворитися в символ” [151, с. 116].  

М.В. Буєвська доводить, що елемент (поетонiм) системи “реалiзує не всi 

своï потенцiйнi можливостi, а лише тi, якi регульовано умовами середовища 

функцiонування – контекстом
1
 (…), котрий є необхiдною умовою для 

зародження i здiйснення зв’язку частин поетонiмосфери в цiле” [69, с. 54]. Ідея 

взаємодiï iменi – контексту походить вiд вiдомоï думки В.П. Григорьєва про 

двобiчнi вiдношення мiж словом i контекстом. З одного боку, «контекст певною 

мiрою виявляє певне значення слова; з iншого боку, слово в художньому мовленнi 

само активно створює свiй контекст – ту словесну “плазму”, в якiй iррадiює 

експресiя, звiльнена поетом за допомогою конкретних засобiв словоперетворення, 

i на якiй так чи так позначається естетична змiна цього слова» [101, с. 72].  

Взаємовiдношення мiж змiстом, що передається ВІ художнього тексту, та 

iнформацiєю про позначений iменем об’єкт “завжди експлiкованi, перебувають у 

станi постiйного взаємовiдображення” [151, с. 118]. Головне теоретичне завдання 

поетонiмологiï полягає в “такому описi сутностi, який забезпечує адекватне 

феномену поетонiма розумiння його внутрiшнього змiсту та суттєвих зв’язкiв iз 

художнiм дискурсом, у який поетонiм занурений i невiд’ємним елементом якого 

вiн є” [151, с. 145]. Наприклад, вилучення iменi Ермолов з тексту «Отцы и дети» 

(І. С. Тургенєв; далi І. С. Т.) обмежить його змістову структуру 

екстралінгвістичною інформацією. Позбавлений вiдповiдного контексту (-iв) 

                                                 
1
 Видiлено автором. 
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поетонiм, по-перше, втратить зв’язок з iншими одиницями, отже, його належність 

до периферiї поетонiмосфери залишиться не з’ясованою. По-друге, вiдсторонення 

від контексту не дозволить з’ясувати похiднiсть ВІ, вмотивованого ім’ям 

росiйського генерала О.П. Єрмолова, героя Вiтчизняної війни 1812 р. Нарешті, не 

буде виявлено функцiйно-семантичне навантаження поетонiма та його 

супряжнiсть з текстом. Лише співтекст аргументує іронічну спрямованість ВІ 

Ермолов, ґрунтовану на метонімічному перенесенні заради створення комічної 

ситуації: <…> а над Фенечкой – Ермолов, в бурке, грозно хмурился на 

отдаленные Кавказские горы, из-под шелкового башмачка для булавок, 

падавшего ему на самый лоб [606, c. 85]. Текст наділяє поетонiм змістом, 

переслідуючи певну мету, ім’я, в свою чергу, абсорбує та віддає смисли тексту. 

Отже, неповноцінна інтерпретація одного ВІ може призвести до невірного 

тлумачення поетики цілісного твору. 

Р. Барт невипадково назвав лiтературу “способом освоєння iменi”: “всього з 

кiлькох звукiв, що складають слово Германти, Пруст зумiв викликати до життя 

цiлий свiт” [24, с. 353]. Усвiдомлюючи масштабнiсть проблеми взаємовiдносин 

поетонiм – текст, ученi пояснюють ïï складнiсть i значущiсть двобiчним 

впливом: “Вивчення взаємодiï передбачає розгляд i впливу контексту на поетонiм, 

i впливу поетонiма на контекст, а до того ж, дослiдження того сукупного ефекту, 

який внаслiдок взаємодiï поетонiма та контексту виявляється в художньому творi” 

[151, с. 244]. Аналiзоване питання не набуло послiдовного й адекватного 

тлумачення. До публiкацiï монографii В.М. Калiнкiна «Поетика онiма» працi, в 

якiй “контексти рiзних типiв описувалися б з позицiй поетики онiма (з 

урахуванням протяжностi контексту, дислокацiï в ньому поетонiма, значення та 

взаємного впливу контексту i поетонiма)” [151, с. 248], були вiдсутнiми.  

Традицiйно контекстом вважають “оточення (лiве i праве) мовної одиницi, 

в якому виявляються її властивостi” [240, с. 180]. В.М. Калiнкiн першим подав 

дефiнiцiю контексту поетонiма – “такий фрагмент художнього твору, який є 

необхiдним i достатнiм для визначення ролi поетонiма як у формуваннi значення 

самого фрагменту, так i у створеннi змiстовноï та образноï цiлiсностi твору” [151, 
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с. 250]. З опертям на усталенi дефiнiцiї мiкроконтексту та макроконтексту 

(див. [368, с. 239]) учений запропонував типологiю контекстiв поетонiмiв, яку 

ґрунтовано на послiдовному включеннi ВІ в ширше оточення [151, с. 250]. 

Мiнiмальним мiкроконтекстом поетонiма є одне граматично пов’язане з 

поетонiмом слово; прикладами простих мiкротекстiв з поетонiмами можуть бути 

двочленнi (можливi три- i навiть чотиричленнi) словосполучення мiнiмальноï 

конструкцiï з одинарним (второй Чадаев, мой Евгений) або подвiйним (пришла 

Евгению пора) сильним зв’язком. І далi: “На основi двох i бiльше пiдрядних 

зв’язкiв, що виходять вiд одного головного слова, утворюються складнi 

мiкротексти
1
 з поетонiмами” на зразок Корнеля гений величавый [151, с. 250]. 

Лiнiя поширення мiкроконтекстiв така: 1) фрагменти а) простого речення (без 

ускладнювальних зворотiв i вставних конструкцiй); б) простого або 

двокомпонентного складного речення, що входить до полiпредикативного 

складного; 2) речення (простi або складнi); 3) надфразнi єдностi [151, с. 250]. При 

створеннi словника поетонiмiв роману О.С. Пушкiна «Евгений Онегин» заявлена 

типологiя “спрацювала” вичерпно: в «Теорiï та практицi лексикографування 

поетонiмiв» В.М. Калiнкiна були визначенi всi “необхiднi та достатнi” контексти 

повного комплекту ВІ, що дало змогу встановити функцiйне навантаження iменi в 

кожному “окремо взятому” контекстi. Заслуга автора полягає також в тому, що 

типологiя контекстiв стала вихiдною точкою в постановцi та висвiтленнi питання 

синергетичноï семантики сполучень i конгенеративноï поетики онiмiв (див. [156], 

[108]), а також основою новiтнього пiдходу до вивчення поетонiмосфери.  

У розглядi конгенеративноï поетики сполучень з онiмами В.М. Калiнкiн має 

опертям працi М.В. Нiкiтiна, який описав взаємодiю лексичних значень слiв у 

словосполученнях [275] (див. також [191]), вважаючи, что деякi положення теорiï 

“складання смислiв” можуть бути екстрапольованi в поетонiмологiю [151, с. 259]. 

Вiдповiдно сформульовано й завдання – “цiлеспрямоване вивчення умов 

сполучуваностi певних типiв онiмiв з рiзними групами апелятивноï лексики, 

виявлення заборон та обмежень на комбiнування, пояснення результатiв взаємодiï 

                                                 
1
 Видiлено автором. 



42 

компонентiв сполучення” [156, с. 84]. Синергетична семасiологiя сполучень з 

онiмами має дослiджувати «правила взаємодiï значень загального й пропрiального 

компонентiв й описувати семантичний “результат” вживання того чи того 

словосполучення, а конгенеративна поетика – вивчати змiстовi та виразнi ефекти, 

що виникають здебiльшого у випадках вiдхилення вiд нормативних правил 

поєднання слiв у таких сполученнях» [156, с. 85]. Аналiз генiтивних конструкцiй з 

онiмами: 1) загальна назва (далi ЗН) (головний компонент) + ВІ (залежне слово), 

наприклад, ланиты Флоры; 2) онiм (головне слово) + онiм (залежне слово) на 

зразок Клеопатра Невы; 3) ВІ (головний компонент) + ЗН (залежний компонент), 

наприклад, Людмила звезды [151, с. 252–256] дозволив обґрунтувати зворотну 

пропорцiйну залежнiсть “мiж частотнiстю граматичного зразка сполучення та 

його впливовою силою”, яка виводить на шлях належного осмислення семантики 

й поетики сполучень, валентностi поетонiма як його “здатностi поєднуватися з 

певним колом форм i самому виявлятися в тiй чи тiй формi” [151, с. 252–263].  

За спостереженнями В.М. Калiнкiна, на сукупнiй семантицi генiтивних 

конструкцiй вiдбито вживання апелятивного / онiмного / обох компонентiв у 

переносному значеннi. Аналiзуючи номiнацiю Клеопатра Невы в контекстi С 

блестящей Ниной Воронскою, / Сей Клеопатрою Невы [590, с. 172], науковець 

зазначає “порiвняльно-ототожнювальну функцiю, що предикує риси образу 

порiвняння описуваному об’єкту ототожнення” [151, с. 267], тобто Нина 

Воронская = Клеопатра Невы. Множинна семантика сполучення побудована на 

метонiмiчному вживаннi залежного компонента (йдеться про Петербург). 

Ототожнення Нины Воронской з Клеопатрою, останньою царицею Єгипту з 

династiï Птолемеïв, яка прославилася освiченiстю та надзвичайною зовнiшнiстю, 

втiлює “iдею” ‘краси’. Топонiм виконує функцiю уточнення, а його метонiмiчний 

характер надає сполученню “додатковий вiдтiнок поетичностi” [151, с. 267–268]. 

Тлумачення стрижневого компонента образноï номiнацiï Клеопатра Невы 

загалом виглядає переконливо. Не викликає сумнiвiв i метонiмiчний перенос 

залежного слова. Визначаючи семантичний “результат”, В.М. Калiнкiн, на нашу 

думку, вiдступає вiд сформульованого “правила”: «Сукупна семантика сполук з 
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онiмами не вичерпується “сумарним” лексичним значенням одиниць, що входять 

до нього» [151, с. 262]. Науковець покликається на думку І.А. Герман, яка пише: 

«якi б простi чи складнi “базовi” одиницi тексту не вичленялися i якi б 

вiдношення мiж ними не встановлювалися, щоразу незбагненно виявлялося, що 

змiст тексту не складається зi змiсту цих окремих одиниць, а текстовi 

синтагматичнi зв’язки найчастiше (в текстах художнiх практично завжди) 

заперечували так звану “системну семантику”» [94, с. 13]. 

“Стрижневою концептуальною конотемою” (або архiсемою) конотонiма 

Клеопатра є ‘краса’ – цей компонент, вважає Г.П. Лукаш, облаштовує 

синонiмiчну парадигму Афродита, Клеопатра, Нефертiтi, Венера, Мона Лiза 

та iн. [228, с. 64–65]. У поширеному контекстi iм’я Нина Воронская, дiйсно, 

постає в “ореолi” вiдповiдних епiтетiв: блестящей Ниной Воронскою; <…> Что 

Нина мраморной красою / Затмить соседку не могла, / Хоть ослепительна была 

[590, с. 172]. З iншого боку, узуальний конотативний антропонiм з 

iнтерлiнгвальною конотацiєю (далi УКА1) Клеопатра, що став протоонiмом 

поетичноï номiнацiï в романi О.С. Пушкiна, пов’язаний з мистецтвом зваблювати 

чоловiкiв: ‘зваблива, сексапiльна жiнка’ [292, с. 216]. Показово, що Є.С. Отiн 

супроводжує подане конотативе значення фрагментом iз «Евгения Онегина», а 

семантизуючи УКА1 Лаїса ‘легковажна жiнка; жiнка легкоï поведiнки’, цитує 

уривок iз «Благонамеренных речей» М.Є. Салтикова-Щедрiна (далi С.-Щ.), де 

форма множини всiх компонентiв онiмного ряду iронiчно (якщо не саркастично) 

знижує об’єкти: “Все эти Фрины, Лаисы, Аспазии, Клеопатры – что это такое, 

как не прямое разрешение женского вопроса?” [292, с. 225].  

Не слiд забувати й про пристрасть О.С. Пушкiна до iменi великоï царицi у 

зв’язку з темою зваблювання й любострастя – однiєю з основних в «Египетских 

ночах»: <…> жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее 

любовников. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою 

мысль: о каких любовниках здесь идет речь, perché la grande regina aveva molto...
1
 

                                                 
1
 потому что у великой царицы было много… (iтал.) 
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[591, с. 385–386]
1
, хоча, за В. Набоковим, Клеопатра Невы означає “королева 

Неви”, тобто пiдкреслює “вiдомiсть i привабливiсть, але без спецiальних 

нагадувань про легенду з трьома принесеними в жертву коханцями героïнi” в 

«Египетских ночах» [259]. Все-таки зацiкавлення О.С. Пушкiна Клеопатрою 

зумовлено темою ‘кохання цiною життя’. У вiльному перекладi з латинського 

iсторика Аврелiя Вiктора поет пише, що “Клеопатра торгувала своєю красою 

<…> багато хто купив її ночi цiною свого життя” [151, с. 267].  

Не можна “вiдкидати” й реальних “попередниць” Клеопатры Невы, як це 

робить В. Набоков, згадуючи iмена графинi Аграфени Федорiвни Закревськоï та 

Олени Завадовськоï, чия “холодна велична краса викликала багато розмов у 

суспiльствi”. П. В’яземський у листi до дружини прямо пов’язує Нину Воронскую 

з графинею Завадовською [259]. “На користь” Завадовськоï свiдчить стаття 

Богуславського: “Графиня Завадовська, красуня, Клеопатра Неви, як називав ïï 

покiйний Пушкiн” [Цит за : 64, с. 173]; “в iнтересах” Закревськоï – «Княгиня 

Нiна» В. Вересаєва, який висуває такi аргументи: «Все, що ми знаємо про 

Закревську, весь вигляд ïï дивно пiдходить до Клеопатри, як ïï розумiв Пушкiн i як 

зобразив в “Египетских ночах”, – шалено-хтивоï, яка знаходить особливе 

захоплення в зухвалому нехтуваннi всiма визнаними законами моралi i навiть 

пристойностi<…>» [76, c. 175]. Явне та приховане “вписування” О.С. Пушкiним у 

роман елементiв власноï бiографiï та творчостi, зокрема, можливе спiввiднесення 

Клеопатры Невы з реальними особами, породжує iронiчнi вiдтiнки, що частково 

обмежують величнiсть Нины Воронской. Ïï участь вирiшено ще в день iменин 

Татьяны Лариной, коли догадливий мосье Трике змiнює в мадригалi belle Nina на 

belle Tatiana: И смело вместо belle Nina / Поставил belle Tatiana [590, с. 111]. 

В. Набоков пише, що знамення здiйснюється: «Тетяна тепер затьмарила “belle 

Nina” [259]. Нине Воронской не судилося зайняти п’єдестал: одвiчну жiночу 

суперечку О.С. Пушкiн вирiшує, звеличуючи свою улюблену героïню. Якщо 

видiлити в компонентi Клеопатра домiнанти ‘цариця’ i ‘краса’, то красуня i 

                                                 
1
 Пор. : “<…> Кто к торгу страстному приступит? / Свою любовь я продаю; / Скажите: кто меж вами купит / 

Ценою жизни ночь мою?”; “Клянусь – до утренней зари / Моих властителей желанья / Я сладострастно утомлю / И 

всеми тайнами лобзанья / И дивной негой утолю” [591, с. 387]. 
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цариця Неви (Петербургу) не пiднесеться до богини Татьяны: <…> равнодушною 

княгиней, / Но неприступною богиней / Роскошной, царственной Невы [590, 

с. 177]. Якщо ж визнати ключовою вiдконотонiмну сему ‘спокусниця’, то 

метонiмiчне значення топонiма починає “працювати” на зневажливе зниження, 

тому що залежне Нева не тiльки обмежує дiапазон впливу, але зводить iм’я-образ 

Нины Воронской до мiсцевоï (хоч i столичноï) спокусницi. У якомусь сенсi 

“дiяльнiсть” топонiма в складi сполучення аналогiчна використанню iменi з 

високою репутацiєю у формi множини: “Вживаючи в множинi iм’я одиничного 

загальновiдомого предмета або особи, ми позбавляємо його унiкальностi та тим 

самим знижуємо – незалежно вiд оцiнки цього предмета або особи. Фразу 

Францiя ще народить Наполеонiв може сказати i противник Наполеона, i його 

гарячий прихильник, однак в обох випадках Наполеону вiдмовлено в 

унiкальностi” [323, с. 87]. Ймовiрно, автору iмпонує iронiчне зiткнення смислiв 

‘пiднесене – знижене’ в сполученнi Клеопатра Невы, спрямоване на звеличення 

образу Татьяны Лариной.  

Розлога iнтерпретацiя перифрази Клеопатра Невы доводить прирощення 

семантики поетонiма в розгорнутому контекстi (до якого залучено чорновi 

редакцiї, рукописи, фрагменти з iнших творiв) i взаємодiю iменi з iншими 

компонентами поетонiмосфери (пор. формально-смисловий збiг belle Nina – Нина 

Воронская). Ідея конкретного ВІ, в тому числi окремого “представника” 

парадигми поетонiма, осмислюється лише пiсля концентрацiï навколо нього 

iнших елементiв поетонiмосфери, всiх необхiдних i достатнiх контекстiв, 

видiлених iз твору та (у випадку необхiдностi) глобального культурного 

контексту, через проникнення у вiдношення i зв’язки мiж ними. Отже, 

запропонована В.М. Калiнкiним типологiя контекстiв поетонiмiв, ґрунтована на 

iдеї протяжностi (з урахуванням горизонтального контексту), здається 

небезперечною. Теза щодо необхiдностi дослiдження «<…> взаємодiї поетонiма i 

його “культурної пам’ятi”, розосередженої в мiжтекстовому просторi (з 

пiдключенням вертикального контексту – Е. К.) з поетикою даного художнього 

тексту» [151, с. 276] все ще залишається не доведеною. Типова помилка 
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дослiдникiв пов’язана з пошуком вiдповiдi на питання: що iм’я отримує вiд 

художнього тексту, тодi як головне завдання поетонiмологiї вбачаємо у 

впiзнаваннi єдиної сутностi iм’я – текст. Очевидно, треба вiднайти шляхи 

вирiшення другої сторони основної проблеми: що текст (цiлiснiсть) одержує вiд 

конкретного ВІ та системи номiнативних одиниць (елементiв, пiдпорядкованих 

цiлому). 

 

1.3 Методика аналiзу i синтезу поетонiмосфери 

 

1.3.1 Комплексний аналiз. Аналiз i синтез називають головними 

методологiчними принципами вивчення поетонiмосфери: “При аналiзi 

поетонiмосфери в поетонiмi виокремлюються тi властивостi, якi роблять його 

частиною цiлого, в той час як при синтезi поетонiмосфера усвiдомлюється як 

цiлiснiсть, що складається з певним чином пов’язаних мiж собою поетонiмiв та ïх 

груп” [69, с. 46]. Метод триетапного аналiзу поетонiмосфери (В.М. Калiнкiн, 

М.В. Буєвська) є першим описом “покрокового” дослiдження сукупностi 

пропрiальних одиниць, що перебувають у взаєминах з автохтонним текстом та 

елементами iнтертексту. I етап: 1) послiдовне вичленування поетонiмiв, 

2) видiлення мiнiмальних, а також необхiдних i достатнiх контекстiв, 

3) виявлення елементарних зв’язкiв мiж поетонiмами i найближчим мiнiмальним 

контекстом, 4) встановлення характеру зв’язку мiж поетонiмами та необхiдними й 

достатнiми контекстами; II етап: 5) вичленування пов’язаних мiкросистем 

поетонiмiв, 6) визначення типу зв’язкiв у мiкросистемах, 7) знаходження 

мiкросистем i окремих елементiв, що утворюють пiдсистеми поетонiмiв, 

8) виявлення й визначення характеру й якостi зв’язкiв мiж компонентами 

пiдсистем; 9) аналiз зв’язкiв мiж елементами, мiкросистемами i пiдсистемами; 

III етап: 10) визначення й аналiз зв’язкiв мiж компонентами поетонiмосфери i 

позатекстовим iнтралiнгвальним, а потiм iнтерлiнгвальним iнвентарем 

конотонiмiв, 11) аналiз зв’язкiв i вiдношень мiж компонентами поетонiмосфери й 
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асортиментом алюзiй i ремiнiсценцiй, 12) виявлення iнтертекстуального шару 

зв’язкiв компонентiв поетонiмосфери [69, с. 46–47]. 

Перевагою цього методу є логiчно закономiрний “шлях” вiд простого 

(частини) до складного (цiлого): вiд конкретного поетонiма – до групи 

взаємозв’язаних пропрiальних одиниць, вiд мiнiмального – до поширеного 

контексту i т.д. Цiлком обґрунтовано виглядає “iдея” поетонiмосфери, що 

корелює з завершеним текстом твору i глобальним культурним контекстом, але 

застосування заявленоï методики досить складне. Пiдтвердження тому – 

комплексний аналiз поетонiмосфери оповiдання «Толстый и тонкий» А.П. Чехова 

(далi А. П. Ч.). Безперечно, це одна з найдосконалiших iнтерпретацiй – змiстовно 

цiлiсна, детально розроблена, що роз’яснює ключову роль поетонiмiв у створеннi 

образностi тексту. Апеляцiя до iсторичного контексту, за допомогою якого 

вiдновлюються реалiï художнього хронотопу, опис iсторико-культурного тла i 

конотативного значення iмен Герострат i Эфиальт, розпiзнавання пiдтекстових 

смислiв, наявних у фалеронiмi Станислав [69, с. 235–245], засвiдчують всебiчне 

висвiтлення поетонiмосфери, але “процедура” виявлення iнтертекстуальних 

зв’язкiв i вiдношень лише на третьому етапi є необґрунтованою.  

Вважаємо, що визначення дотекстового потенцiалу ВІ повинно передувати 

експлiкацiï контекстноï семантики поетонiмiв. Вториннiсть (похiдний характер) 

iмен сигналiзує про “зiткнення” ознак, “перегукування” смислiв, породжених 

найширшим культурним текстом i текстом твору. У зв’язку з цим попередня 

iнформацiя про конотативне значення, експлiцитнi алюзiï i т.iн. буде доречною на 

першому етапi, тим бiльше, що залучення лiтературних, мiфологiчних та iн. 

джерел, швидше за все, поставить вимогу розширення необхiдних i достатнiх 

контекстiв ВІ дослiджуваного твору.  

Наприклад, у сатиричнiй повiстi Дж. Оруелла «Animal Farm: a Fairy Story» 

вождя i хазяïна Animal farm, великого беркшірського кнура, названо авторитетним 

iм’ям Napoleon. Парадоксальнiсть ситуацiï найменування тварини вiдомим iменем 

французького iмператора Наполеона Бонапарта (антропонiм → зоопоетонiм) 

передумовлює значення, сформоване в процесi активного вживання ВІ в 
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iсторичних, лiтературних, публiцистичних контекстах, внаслiдок чого Наполеон 

розвинув “пучок” протилежних характеристик i перетворився в полiсемантичний 

УКА1: 1) ‘Одноособовий володар, диктатор; начальник, розпорядник з 

диктаторськими замашками’; 2) ‘Видатна особистiсть; людина, яка чудово 

виявила себе в якiйсь сферi дiяльностi’; 3) ‘Пихата, самовпевнена людина; 

амбiтний вискочка’; 4) ‘Полководець; видатний воєначальник’; 5) ‘Божевiльний; 

пацiєнт психiатричноï клiнiки’ [292, с. 269–270]. Дослiджуючи конотативний 

“ореол” антропонiма Наполеон, О.В. Фiлатова видiляє три “умовних” типи: 

1) “яскраво вираженi мелiоративнi конотацiï, пов’язанi з прославленням людини, 

подiбноï Наполеону, спiвчуттям йому та його долi” [385, с. 277]; 2) iронiчнi 

спiвзначення, що виникають в умовах вживання iменi Наполеон для 

характеристики таких дрiбних або навiть нiкчемних людей, що порiвняння, яке, 

здається, має “пiдняти” персонаж, дає дiаметрально протилежний результат; 

3) конотацiï “вираження негативноï оцiнки Наполеона як особистостi, коли 

Наполеон – або злий генiй, або людина, яка втратила почуття мiри” [385, с. 280–

282], наголошуючи, що “<…> лише контекст або зміст твору загалом дозволяють 

точно визначити, яке конотативне значення має в кожному конкретному випадку 

цей антропонім” [386]. Наполеонiвська сутнiсть оруеллівського персонажу 

“націлена” на пародійний зв’язок з І.В. Сталіним, завдяки чому особливоï 

актуальності набувають відконотонімні похідні (пор. : Наполеончик ‘нікчемна, 

малозначна людина з великими претензіями на владу, яка страждає манією 

величі’; наполеонство ‘прагнення домінувати, бути лідером’) та стійкі 

словосполучення (рватися в Наполеони ‘прагнути до швидкоï політичноï, воєнноï 

та iн. кар’єри, задоволення амбіціï, нестримно прагнути до влади’; комплекс 

Наполеона ‘перебільшене уявлення про власну значимість’ [292, с. 271–273]). 

Відконотонімні семи в зоопоетонімі Наполеон підтверджують думку, що 

“вихiдним психологiчним стимулом вторинноï онiмноï номiнацiï є приниження 

предмета висловлювання” [52, с. 22]. Нарощування сем ‘диктаторство’, 

‘прагнення до влади’, ‘комплекс Наполеона’, ‘амбіційність’ (пор. : Napoleon 

emerged from the farmhouse, wearing both his medals (for he had recently awarded 
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himself ‘Animal Hero, First Class’ and ‘Animal Hero, Second Class’), with his nine 

huge dogs frisking round him and uttering growls that sent shivers down all the 

animals’ spines; Napoleon was now never spoken of simply as ‘Napoleon’. He was 

always referred to in formal style as ‘our Leader, Comrade Napoleon’, and the pigs 

liked to invent for him such titles as Father of All Animals, Terror of Mankind, 

Protector of the Sheepfold, Ducklings’ Friend, and the like [642]) зумовлене 

пародійною орієнтацією на образ І.В. Сталіна і зниженням художнього об’єкта 

шляхом заміни класифікувальноï семи: ‘людина’ → ‘тварина’. Поетонімогенез 

Napoleon передбачає послідовне зіставлення та поєднання контекстів поетоніма і 

фрагментів інтертексту, що дає змогу оцінити трансформацію історико-

культурних сем і конотем, які нарощують образність імені та цілісного твору. 

Відлучення від культурного контексту аж до третього етапу аналізу 

поетонімосфери обмежить сприйняття центральноï опозиціï, заданоï онімною 

парою Napoleon – Snowball. Контрастні семи ‘лідер (Сталін) – пораженець 

(Троцький)’ утворюють алегоричний план і антагоністичне протиставлення 

художніх образів: у боротьбі за владу Napoleon перемагає Snowball.  

Недоліками універсального аналізу поетонімосфери оповідання «Толстый и 

тонкий» є неузгодженiсть та неоднозначнiсть тлумачення тих чи тих поодиноких 

понять. Загалом не викликає сумнівів належність антонімічних субстантивованих 

прикметників толстый – тонкий до головноï частини (“підсистеми”) 

поетонімосфери (думка з приводу онімізаціï обґрунтована активною 

відтворюваністю толстый і тонкий у тексті та позицією заголовка) [69, с. 236]), 

аналіз компонентів, які посилюють опозицію: особові імена Миша – Порфирий, 

гімназичні прізвиська Герострат – Эфиальт [69, с. 239–243]. Переконливим є 

міркування, що «антонімічні субстантиви визначають “генеральну лінію” відбору 

й інших онімних засобів», зокрема, протиставлення в підсистемі Толстый – 

Тонкий ускладнює фалеронім Станислав (орден Св. Станіслава) і не названі в 

оповіданні две звезды (орден святого Володимира) [69, с. 244–245].  

Термінологічні “нестикування” простежувано у відокремленні “підгрупи 

поетонімів”, куди входять імена дружини (Луиза, урожденная Ванценбах) і сина 
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(Нафанаил / Нафаня) Тонкого [69, с. 247]. Поняття підгруппа в переліку 

“процедур” комплексного аналізу відсутнє; на другому етапі проводиться 

“вичленування груп (курсив наш – Е. К.) – так чи так пов’язаних мікросистем 

поетонімів”. Далі поряд із позначенням підгрупа з’являється узагальнене система, 

що додано до імен членів родини Тонкого, і констатовано формування “іншоï 

підсистеми поетонімосфери, репрезентованої лінією Тонкий – сім’я” [69, с. 247].  

Очевидно, що структурування поетонімосфери має “відштовхуватися” від 

ідейно-художнього задуму твору і головного чинника, що визначає ієрархічну 

організацію пропріальних лексем. В оповіданні А.П. Чехова таким є “ключове 

протиставлення”, що аргументовано М.В. Буєвською. Але в цьому випадку 

некоректно поряд із головною (Толстый – Тонкий) виділяти іншу підсистему 

(Тонкий і його сім’я). Згідно із запропонованою методикою, слід було б 

розмежувати дві однорівневі структури, що конституюють центральну опозицію: 

1) комплекс онімів, спрямованих на створення образу Толстого і 2) сукупність 

імен, які організують образ Тонкого. Тоді на другому етапі аналізу стала б 

очевидною кількісна й “якісна” диспропорція: 

Толстый:       Тонкий: 

        Станислав (фалеронім) 

две звезды     Луиза Ванценбах, Нафанаил (Нафаня), 

яка прояснює антонімічність поетонімосфери і “знаменну” послідовність: – Ну, 

что же ты? Богат? Женат? [612, с. 92] – “спочатку гроші, а потім вже й 

сімейне становище” [69, с. 246]. Склад обох онімних структур “працює” на 

опозицію ‘успішний – неуспішний’, посилену портретною та мовленнєвою 

характеристикою персонажів, зміною звертань до і після “відкриття” соціального 

становища Толстого і Тонкого тощо.  

Останнє зауваження належить до опосередкованоï участі контексту в 

“поглибленні” домінанти Толстый – Тонкий. М.В. Буєвська акцентує на 

фразовому повторі приятно ошеломлены, що передбачає “значущі, в тому числі й 

для поетики онімів, зміни” [69, с. 238], які відбудуться у фіналі. Фраза Все трое 

были приятно ошеломлены [612, с. 93] роз’яснювана неточно. Дослідниця пише: 

«<…> крапку в оповіданні ставить фраза, що містить ключовий предикат “были 
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ошеломлены”. Але він “змінив знак” на протилежний» [69, с. 247]. Третє 

рекомендування Тонким своєï родини (сын мой Нафанаил… жена Луиза, 

лютеранка, некоторым образом…) звернено до вищого, успішного Толстого, 

який перетворився на ваше превосходительство, вийшовши в такие вельможи-с. 

Найбільш знаменною є зміна числівника оба (Оба были приятно ошеломлены 

[612, с. 92]) на трое (Все трое были приятно ошеломлены). Компонент оба 

стосується радісно-несподіваноï зустрічі приятелів, але у фіналі Толстый вже не 

належить до приятно приголомшених (<…> на лице у тонкого было написано 

столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного 

советника стошнило [612, с. 93]). Захоплення і подив відчуває тільки Тонкий і 

його сім’я (трое), які удостоïлися споглядати можновладця. Усі констатовані 

зауваги не знижують загального позитивного враження від першого комплексного 

аналізу поетонімосфери, але “закликають” до впорядкування й розвитку метамови 

поетонімологіï, про що йдеться у наступному підрозділі.  

 

1.3.2 Термiнологічний апарат поетонімологіï. У період становлення 

ономастики художньоï літератури (кінець 60–початок 70–х рр. XX ст.) 

М.В. Карпенко стверджувала, що реальні імена історичних осіб слугують 

вказівками на дійсність, тому до літературних антропонімів варто уналежнювати 

лише оніми, вигадані автором [161, с. 24]. У «Загальній теорії власного імені» 

О.В. Суперанської (1973) виокремлено три групи нереальних об’єктів, позначених 

іменами: 1) об’єкти, створені фантазією людей – міфоніми; 2) гіпотетичні об’єкти 

– гіпотезіоніми, 3) об’єкти, створені творчістю художника – імена, які вживають у 

художніх творах – фіктоніми [353, с. 142]. У «Словнику російськоï ономастичноï 

термінологіï» Н.В. Подольськоï (1988) терміни поетичне ім’я / поетонім подано 

як еквівалентні: “ім’я в художній літературі, що має в мові твору, крім 

номінативноï, характеризувальну, стилістичну й ідеологічну функціï. Зазвичай, 

належить до категоріï вигаданих імен, але часто письменник використовує реальні 

імена або комбінацію тих та інших” [301, с. 108]. Можливо, певна неточність 

останнього твердження спричинила неадекватне визначення терміна поетонім у 
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«Словнику украïнськоï ономастичноï термiнологiï» (2012): “Поетонiм, або 

лiтературно-художнiй онiм (…) – вид iдеонiма (…), пiдвид хрематонiма (...), будь-

яка власна назва в художньому творi; цим термiном послiдовно послуговуються 

представники донецькоï ономастичноï школи на означення власних назв у 

художньому (поетичному, прозовому, драматичному творi)” [340, с. 29]. Укладачi 

словника руйнують розуміння художнього тексту як вимислу, fiction, до якого в 

принципi не можна застосовувати критерій істинності. У Передмовi до словника 

Д.Г. Бучко i Н.В. Ткачова порiвнюють термiни поетонiм i лiтературно-художнiй 

онiм, пiдкреслюючи переваги останнього: “Хоча другий термiн, що виражений 

словосполученням, є менш привабливим для використання i зокрема для творення 

вiд нього рiзних дериватiв, все ж вiн точнiше вiд поетонiма виражає сутнiсть 

поняття власна назва художнього твору, бо вiн об’єднує всi онiми, вживанi в усiх 

жанрах художньоï лiтератури, а не лише в поетицi. Правда, прихильники термiна 

поетонiм стверджують, що ïх назву слiд використовувати на означення будь-

якого онiма, вживаного в художнiй лiтературi<…>” [340]. Наступне твердження 

науковцiв порушує погляд на iснування у вимисленому часопросторi фiктивних 

денотатiв: «<…> все ж не кожний онiм, вживаний в лiтературi, можна вважати 

поетонiмом, наприклад, антропонiми на зразок Ленiн, Сталiн, Гiтлер, 

Дзержинський i под.» [340].  

Висловлена позицiя засвiдчує своєрiдний рух колом, повертаючи 

ономастику художньої лiтератури до часiв народження. Єдино прийнятною 

позицiєю в лiтературно-художнiй ономастицi / поетонiмологiï є уналежнення 

власного iменi художнього твору до вiртуальноï “дiйсностi”. Розглядаючи 

структуру нацiональноï онiмноï системи за ступенем реальностi, О.Ю. Карпенко 

вирiзняє реальний, сакральний i вiртуальний компоненти [163, с. 100–102]. 

Вiртуальнiсть (пор. фiктонiм у О.В. Суперанськоï) є критерiєм, який не дозволяє 

називати лiтературно-художнiй онiм (або поетонiм) розрядом, як зазначено у 

«Словнику украïнськоï ономастичноï термiнологiï», тому що “в класифiкацiйнiй 

iєрархiï поняття ‘онiм’ i ‘поетонiм’ займають верхнiй рiвень i спiвiснують 

паралельно” [69, с. 31]. У нашiй роботi сформульовано таку дефiнiцiю: поетонiм 
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– 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).  

Нам близька позиція В.М. Калінкіна, який присвятив питанню терминологіï 

статтю “Поетонiмологiя: з нотаток про метамову науки”, наголошуючи: 

“1) наявна термiносистема не повинна руйнуватися; 2) розвиток термiнологiï 

(створення нових термiнiв) має здiйснюватися вiдповiдно до уже складених 

правил та принципiв (тобто не вступати в суперечнiсть з наявною системою)” 

[157, с. 96] (див. також [460]). Водночас зрозуміло, що будь-яка новітня теорія 

потребує численних свідчень своєï дієздатності, тому неминуче піддається 

перетворенню. Теорiя i методика поетонімологіï 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 повною мірою відповідали б сучасному стану 

існування та розвитку дисципліни. Насамперед це стосується структурно-

семантичних елементів поетонімосфери – терміна, не однозначно прийнятого 

вiтчизняними науковцями i на сьогодні не поширеного за межами Украïни (див. 

[72], [117], [70], [419], [319]).  

Поняття підсистема і мікросистема, введені у науковий обіг 

М.В. Буєвською, відбивають структурування поетонімосфери, але не дозволяють 

чітко витримати та довести ідею ієрархічної підпорядкованості її компонентів. 

По-перше, “спектр контекстних синонімів” поетоніма, тобто всі онімні та 

безонімні номінаціï, художні дескрипціï, перифрази, прізвиська, віднесені до 

засобів означення художнього об’єкта, становлять не мікросистему, а парадигму 

поетоніма як елемента відповідноï підсистеми (що складається з елементів одного 

онімного класу). Поняття парадигми доречно використовувати в разі варіантності 

позначень будь-якого денотата художнього тексту. Пор. : Уже Марисею зовуть, / 
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А не Мариною! [614, с. 331]; Та не одне i те ж Марійка й Маша, / Хоч, може, 

справді батько в них один [588]; Мій перший побратим, хлопчина з-за межi, / 

Михась, Михасенько, Мисько, Мисяньо, Мись [588, с. 372]; Доря хтів 

пригорнутись до нього [батька], але не смів <…> “Оселедець!” – згадав своє 

прозвище в класі, і до сліз боляче стало за батька, бо то через нього так 

докучали [550, с. 266–267]; They always call me Jenny in Lorraine. Here in France I 

am Joan. The soldiers call me The Maid [652]; “Mister Eden” was what he had 

thrilled to – he who had been called “Eden”, or “Martin Eden”, or just “Martin”, all 

his life [630, p. 7]. Зазвичай варiанти поетонiма накопичуються з розгортанням 

тексту, отже, виконують текстотвiрну функцiю. Компоненти парадигми є 

актуалiзацiйно маркованими компонентами тексту, оскiльки прояснюють змiну 

статусу персонажа, вiдображають рiзнi погляди номiнаторiв, рiзноманiтнi 

сюжетнi ситуацiї тощо. В унiкальних випадках побудова парадигми збiгається з 

утворенням текстового фрагмента (НФЄ): Чим заповню цю першу сторінку? 

Своїми іменами. І почну так: 

Його звали Стах Перфецький і Карп Любанський і Сом Рахманський і 

П’єр Долинський і Птах Кайфецький. Але його також звали Глюк, Блюм, 

Врубль, Штрудль і Шнобль. До того ж він був Йона Риб і Жора Кур і Шура 

Птиць і Сюра Яйць і Слава Днів. Проте він був також Сильний Перець, Хуан 

Перес, Друже Перче, Перчило і Ерц-Герц-Перц. Дехто знав його як 

Персидського, Парфянського, Парсунського, Профанського і Перфаворського. 

Найбільші друзі любили його за те, що був він Камаль Манхмаль, Йоган Коган, 

Будда Юдда, Юхан Бухан і Пу Фу. Однак усі без винятку кликали його Бімбер 

Бібамус, Аґнус Маґнус, Авіс Пеніс, Штахус Бахус і Кактус Еректус. Тож ніхто 

навіть не здогадувався, що насправді він Анти-Ной і Зорро Вавель і 

Гамбз/м/бург/х/ер і Спас Орфейський і P.S. 

А всього імен його було сорок і жодне з них не було справжнім, бо 

справжнього не знав ніхто, навіть він сам [502, с. 150–151]. Умовні імена-маски 

(безліч облич і безліч імен) головного героя «Перверзії» (Ю. А.) вжито в різних 

частинах тексту, але в наведеній НФЄ їх зібрано докупи. Структурування 
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парадигми антропоетоніма Станіслав Перфецький із різнорідних імен – з 

прозорою внутрішньою формою і спільною мотиваційною основою, онімів-

римантів, внутрішньомовних і міжмовних каламбурів, літературних алюзій та 

загальнокультурних асоціацій засвідчує складання постмодерністського тексту-

пастишу (див. [82, с. 26–27], [476]). 

Усвідомлення мікросистеми як “групи поетонімів, об’єднаних за якимсь 

принципом або ознакою” [69, с. 89] зумовлює належність ïï компонентів і до 

однієï, і до різних підсистем. Трактування підсистеми як групи поетонімів, що 

об’єднує компоненти першого (окремі поетоніми – Е. К.) i другого (мікросистеми 

– Е. К.) рiвнiв, яким властиве уналежнення до одного онiмного розряду [69, с. 89], 

здається непереконливим.  

Структура підсистеми ґрунтується на гомогенному, а мікросистеми – на 

гетерогенному принципі. Підсистемою пропонуємо вважати угруповання 

поетонімів одного онiмного розряду (класу), сформоване ототожненням 

однорідних денотатів за допомогою класифікувальних сем (‘людина’, ‘істота’ → 

антропоетонім; ‘локальність’, ‘неістота’ → топопоетонім тощо). У зв’язку з 

простотою діагностування сем таке структурування доцільно проводити на 

першому етапі комплексного аналізу поетонімосфери.  

Мiкросистемою називаємо сукупність поетонімів, об’єднаних спільною 

формальною і семантичною ознакою (-ами). Наприклад, у романі Дж. Джойса 

«Ulysses» одну з мікросистем епізоду «Cyclops» складають імена іноземних 

делегатів, Friends of the Emerald Isle, що прибули на страту Rumbold: The 

delegation, present in full force, consisted of Commendatore Bacibaci Beninobenone 

(…), Monsieur Pierrepaul Petitépatant, the Grandjoker Vladinmire 

Pokethankertscheff, the Archjoker Leopold Rudolph von Schwanzenbad-

Hodenthaler, Countess Marha Virdga Kisászony Putrápesthi, Hiram Y. Bomboost, 

Count Athanatos Karamelopulos. Ali Baba Backsheesh Rahat Lokum Effendi, Señor 

Hidalgo Caballero Don Pecadillo y Palabras y Paternoster de la Malora de la 

Malaria, Hokopoko Harakiri, Hi Hung Chang, Olaf Kobberkeddelsen, Mynheer Trik 

van Trumps, Pan Poleaxe Paddyrisky, Goosepond Prhklstr Kratchinabritchisitch, 
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Herr Hurhausdirektorprasident Hans Chuechli-Steuerli, 

Nationalgymnasiummuseumsanato 

riumandsuspensoriumsordinaryprivatdocentgeneralhistoryspecialprofessordoctor 

Kriegfried Ueberallgemein [629]. Спiльна мiсiя делегатiв “усуспiльнює” гротескно-

пародiйнi iмена з експлiцитною внутрiшньою формою, багатокомпонентною 

контамiнацiйною структурою, оказiональною семантикою i т. iн.  

Гетерогеннiсть мiкросистеми зумовлена: 1) можливiстю суміщення онiмiв 

рiзних розрядiв, об’єднаних iнтегральною ознакою, 2) зв’язками i вiдношеннями з 

iншими структурами. Наприклад, мiкросистему епiзоду «Cyclops» (Дж. Д.) 

утворюють “рослиннi” ВІ, уналежненi до п’ятьох пiдсистем. Ядро складено з 

антропоетонiмiв, що позначають запрошених на одруження Jean Wyse de Neaulan 

i Fir Conifer: подружжя Mr and Mrs Wyse Conifer Neaulan, Sylvester Elmshade, 

Barbara Lovebirch, Poll Ash, Holly Hazeleyes, Daphne Bays, Dorothy Canebrake, 

Clyde Twelvetrees, Rowan Greene, Helen Vinegadding, Virginia Creeper, Gladys 

Beech, Olive Garth, Blanche Maple, Maud Mahogany, Myra Myrtle, Priscilla 

Elderflower, Bee Honeysuckle, Grace Poplar, O Mimosa San, Rachel Cedarfrond, 

Lilian (Lilac), Viola Lilac, Timidity Aspenall, Kitty Dewey-Mosse, May Hawthorne, 

Gloriana Palme, Liana Forrest, Arabella Blackwood, Norma Holyoake, M’Conifer, 

Larch Conifer, Spruce Conifer, Enrique Flor. Навколоядерний простiр утворено зi 

спiввiдносних з деякими особовими iменами топонiмiв: Pine Valley ↔ Fir Conifer, 

Oakholme Regis ↔ Norma Holyoake, Glands ↔ M’Conifer, Black Forest ↔ Mr and 

Mrs Wyse Conifer Neaulan. На периферiї мiкросистеми перебувають поодинокi 

одиницi пiдсистем: 1) ергонiмiв: Irish National Forester ↔ Jean Wyse de Neaulan; 

2) еклезiонiмiв: Saint Fiacre IN HORTO ↔ Mr and Mrs Wyse Conifer Neaulan; 

3) артiонiмiв: WOODMAN, SPARE THAT TREE ↔ Enrique Flor. 

Внутрiшньосистемнi зв’язки мiж iменами мають опертям “рослинну” твiрну 

основу (пор. : Viola Lilac < ‘фiалка’ i ‘бузок’; Liana Forrest < ‘лiана’ i ‘лiс’; 

O Mimosa San < ‘мiмоза’; Olive Garth < ‘олива’ i ‘сад, парк’ тощо). Зв’язки i 

вiдношення мiкросистеми з iншими структурами поетонiмосфери потребують 

спецiального дослiдження, тому обмежимося констатацiєю, що “квiтковi” ВІ 

http://shkola.of.by/trueblood-sexual-attitude-questionnaire.html
http://shkola.of.by/back-to-liana-atlas-of-pa-homepage.html
http://shkola.of.by/chy-4u1--image-analysis-the-reformation--martin-luthers-revolt.html
http://shkola.of.by/back-to-liana-atlas-of-pa-homepage.html
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корелюють з прiзвищем головного героя Leopold Bloom (< англ. bloom ‘цвiт, 

цвiтiння’), його батька Rudolph Virag (< угорське virag ‘квiтка’, ‘цвiт’), двiйникiв-

однофамiльцiв (дантист Dr Bloom, Leopold; von Bloom Pasha) та iн. одиницями, що 

в свою чергу поєднуються в *мiкросистему поетонiмосфери.  

В уже згаданому оповiданнi А.П. Чехова на головну опозицію Толстый – 

Тонкий “працюють” дві контрастні мікросистеми, що складаються з компонентів 

підсистеми антропонімів (Тонкий, Луиза Ванценбах, Нафанаил – Толстый) і 

фалеронімів (Станислав – две звезды). Зазначимо, що одиничність фалероніма не 

означає його незалежного існування в поетонімосфері. Будь-який окремий 

елемент (ВІ) “прикріплюється” до тієï чи тієï мікросистеми, зближуючись за 

формою та / або змістом з ïï складниками. Так, системність фалероніма 

Станислав “підтримують” две звезды, оскільки явище безіменності враховано в 

аналізі поетонімосфери. 

Незважаючи на обмежену кількість імен, у комплексному аналізі 

поетонімосфери оповідання А.П. Чехова виникли певні труднощі, пов’язані з 

термінологією. Ще складніше аналізувати поетонімосферу середніх і великих 

епічних форм, використовуючи поняття мікросистема і підсистема. 

Поетонімосфера має складнішу ієрархічну організацію: мікросистеми, 

макросистеми і надсистеми (гіперсистеми).  

Під макросистемою пропоновано розуміти об’єднання мікросистем, 

узгоджених за змістом. У карнавальній «Перверзії» (Ю. А.) обіграється античний 

сюжет про Орфея й Евридику. Режисер постмодерної опери «Орфей у Венеції» 

Метью Кулікофф викликає з небуття Орфея – Перфецького, який занурюється у 

театральне дійство, що існує паралельно з “реальністю” (мотив життя – театр). 

“Опера buffa” є “симулякром дійсності” і трактується як “апофеоз 

пастишотворення” [28, с. 50]. Режисер наголошує, що спирається на «старий 

італійський досвід XVII–XVIII сторіч “pasticcio”, коли нові опери створювалися 

на підставі деконструювання і перекомбінування елементів з опер уже існуючих» 

[502, с. 168]. У хронотопі «Орфей у Венеції» співіснують імена переважно 

історико-культурного походження, що віддзеркалюють різноманітні часові 
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нашарування і культурнi простори. Вони утворюють макросистему з онімами-

домінантами автор (творець оригінальної ідеї і лібрето, режисер-постановник 

Метью КУЛІКОФФ) – його творіння (опера «ОРФЕЙ У ВЕНЕЦІÏ»). На нижчому 

ієрархічному рівні (у мікросистемах) перебувають: 1) імена дійових осіб, 

зазначених у переліку: Орфей, поет і співець; Ріна, венеціанська красуня; 

Асклепіо, її охоронець та злий дух; Інквізитор; Спарафучіле, найманий вбивця; 

куртізанки Смеральдіна, Кляріче, Розалінда; молоді офіцери, співці й 

залицяльники Карамбольйо, Пантальоне, Ґалілейо; Чоловік-Дракон; Жінка-

Єхидна; Голос Еврідики; 2) та 3) імена композиторів і назви музичних творів: 

Клявдіо МОНТЕВЕРДІ ↔ «Персефона»; Антоніо ВІВАЛЬДІ ↔ «Подвиги 

Геракла»; Доменіко ЧІМАРОЗА ↔ «Таємний шлюб»; Джоакіно РОССІНІ ↔ 

«Італійка в Алжирі»; Ґаетано ДОНІЦЕТТІ ↔ «Енріко, граф Бурґундський»; 

Вінченцо БЕЛЛІНІ ↔ «Норма»; Джузеппе ВЕРДІ ↔ «Ернанi», «Ріґолетто», 

«Травіята», «Симон Бокканеґра»; Дж. Франческо МАЛІП’ЄРО ↔ «Орфеїда», 

«Ґольдоніяна», «Венеційська містерія»; Ґеорґ Фрідріх ГЕНДЕЛЬ ↔ «Акід і 

Галятея», «Рінальдо»; Христофор Віллібальд Ґлюк ↔ «Деметрій», «Орфей і 

Еврідіка»; Вольфґанґ Амадей МОЦАРТ ↔ «Дон Джованні», «Cosi fan tutte»; Ігор 

СТРАВИНСЬКИЙ ↔ «Орфей»; Ріхард ВАҐНЕР. Периферiйну зону становлять: 

4) мiкросистема топонiмiв Лос-Анджелес – Париж – Мельбурн, 5) мiкросистема 

артiонiмiв: данс-балет «Сексапiллер», стриптиз-група «Вакханалiї» та 

6) поодинокий ергонiм «Ля Фенiче» (венецiйський театр).  

Цiкаво, що в заповiтi Станіслава Перфецького імена впорядковано героєм-

оповідачем. Список майна, яке треба розподілити згідно з останньою волею 

Перфецького, має структурований вигляд і утворює макросистему поетонімів, що 

складається з шести мікросистем: I .Предмети одягу та ін.: Сулейман Давидович 

Пишнер, Джеррі Ф. Янечок, Прага, творче об’єднання «Гоп-стоп-шоп», кав’ярня 

«Під мухою», банк «Фінанси і добробут» і т.д.; II. Книги та ін.: «Кулінарна книга 

анархіста», «Порно-Біблія», Максиміліян Погуляйський, «Мистецтво викидання з 

вiкна», бібліотека «Левіафанклуб», туристична фірма «Пізнаймо Європу» тощо; 

III. Касети (аудіо та ін.): Іван “Джон” Бомбас, Джіммі Гендрікс, дует «Баккара», 



59 

поезомюзикл «Крайслер Імперіял», Київ, Марієнплятц і т.д.; IV. Магічні та ін. 

предмети: Аґріппа Неттесгаймський, Яшкін, Роксоляна, Ростислав 

Смерековський, Коломийський район, тижневик «Ідея XXI» і т.д.; V: Юрій 

Андрухович, Івано-Франківськ (ім’я автора «Перверзiї», місце проживання)
1
; VII: 

Мої імена загальною кількістю 40 роздаю всім, хто йде слідом за мною і 

продовжує мою справу, за винятком одного-єдиного (Станіслав Перфецький), яке 

залишаю для себе з причин есхатологічних [502, c. 282–286]. Враховуючи 

контекст, перелік доцільно вважати мікросистемою, отже, імена-маски головного 

героя, кожне з яких розпочинає нову авантюру, конструюють не тільки парадигму 

поетоніма Станіслав Перфецький, але й структурують поетонімосферу, хоча 

такий подвійний статус є винятком з “правила”. 

У сукупності імен на позначення ‘кола читання, наукових поглядів, 

музичних та ін. уподобань’ персонажів роману «Отцы и дети» (І. С. Т.), об’єднано 

ВІ підсистеми антропоетонімів (Гораций, Шиллер, Рафаэль, Либих і т.д.) і 

бібліопоетонімів («Stoff und Kraft», «Traité élémentaire de physique expérimentalé», 

«Цыгане» і т.д.). Виокремлення мікросистем, що відображають багатоголосся 

‘кола читання…’ в різноманітних поглядах персонажів (вони можуть збігатися 

або протиставлятися), наприклад, Василий Иванович Базаров: И в мое время 

какой-нибудь гуморалист Гоффман, какой-нибудь Броун с его витализмом 

казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то [606, с. 106]; Евгений 

Базаров: – Рафаэль гроша медного не стоит<…> [606, с. 50]), Николай 

Петрович Кирсанов: А впрочем, я согласен с Пушкиным – помнишь, в Евгении 

Онегине<…>” [606, с. 14]; Аркадий Кирсанов: – А мне нравится, когда он 

[Гейне] смеется, – заметил Аркадий [606, с. 151]), Евдоксии Кукшиной ( – Вы, 

говорят, опять стали хвалить Жорж Санда [606, с. 61]) та ін., дозволяє 

“побачити” головний структуротвірний чинник поетонімосфери – опозицію 

‘батьки (старше покоління Базаровых і Кирсановых) – діти (молодше 

покоління)’, отже, доцільно виділити дві макросистеми: ‘коло читання…батьків’ – 

‘коло читання…дітей’. Обидвi однорiвневi одиницi входять у макросистему 

                                                 
1
 За номером VI вказано загальну суму боргiв Перфецького. 
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вищого рангу – надсистему або гіперсистему
1
. Надсистема об’єднує 

макросистеми / макросистеми і мікросистеми зi спiльними семантичними 

компонентами. Так, у складі зазначеноï надсистеми співіснують дві макросистеми 

‘коло читання’ (Рис. 1.1.) та *мікросистема імен-компаративів (пор. : – Такой уж 

он Езоп, <…> всюду протестовал себя дурным человеком; Сколько в вас силы, 

молодости, самой цветущей, способностей, талантов! Просто… Кастор и 

Поллукс! [606, с. 119]).  

НАДСИСТЕМА 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ОНІМІВ 

РОМАНУ І. С. ТУРГЕНЄВА «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

    

 

 

МАКРОСИСТЕМА     МАКРОСИСТЕМА 

‘КОЛО ЧИТАННЯ БАТЬКІВ’   ‘КОЛО ЧИТАННЯ ДІТЕЙ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. 

У «Перверзiї» рольова маска Перфецького – нового, справжнього Орфея, який 

“увійшов у дійсність” опери, як “до себе додому” [502, с. 183], є головним 

чинником організації надсистеми, пов’язаної з темою орфізму, куди входять 

                                                 
1
Загальноприйняті у системології синонімічні терміни надсистема, суперсистема, метасистема не ідеальні для 

позначення структурних одиниць поетонімосфери. Компонент супер- дозволяє включити поняття суперсистема 

(supersystem) в міжнародну термінологію, але не вказує на ієрархічне положення в поетонімосфері. Термін 

метасистема здається невдалим, оскільки префікс мета- має безліч смислових відтінків, неприйнятних для 

визначення одиниці найвищого рівня ієрархії (наприклад, семи ‘зміна стану’, ‘перетворення’, ‘після’). Обравши 

нібито влучний термін мезосистема, можна було б позначити комплекс мікросистем як мезосистему (а не 

макросистему), а термін макросистема вжити замість суперечливого надсистема. Від нього довелося відмовитися 

з тієї причини, що в ономастиці поняття мезонім використовується зі значенням перехідного, проміжного стану 

між ім’ям і апелятивом, онiмом і конотонімом, узуальним і оказіональним онімом, тобто для врегулювання 

ступеня конотонімізації, онімізації тощо. Щоб уникнути смислового нюансу ‘готовність перейти з одного стану в 

інший’, довелося зупинитися на синонімічних термiнах надсистема і гіперсистема. 
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обґрунтована вище макросистема ВІ «Орфей у Венеції» (Метью Кулікофф), а 

також *макросистеми і *мікросистеми онімів, співвідносні з викладенням тексту 

опери, фундацією «La morte di Venezia», фрагментом інтерв’ю режисера та ін. 

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 (Рис. 1.2.): 

 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. 

Із 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 і аналіз мікросистем / макросистем 

/ надсистем розширює та поглиблює лінгвістичне трактування поетонімосфери. 

Суттєвим є обґрунтування текстоактуалізаційного потенціалу поетонімної 

парадигми і текстоструктурувального потенціалу поетонімосфери. Текстотвірні 
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можливості взаємопов’язаних пропріальних елементів доведеться доказувати, 

встановлюючи зв’язки і відношення. 

 

1.3.3 Метод синтезу знань про поетонімосферу 

 

1.3.3.1 Зв’язки і відношення між компонентами. Для експлікаціï взаємодіï 

різнорівневих елементів поетонімосфери було запропоновано метод поетапного 

синтезу знань: “по-перше, процедура узагальнення факультативно отриманоï 

iнформацiï про склад i властивостi кожного з компонентiв поетонiмосфери, 

включаючи, крiм поетонiмiв та ïх груп (…), зв’язки i вiдношення мiж частинами 

поетонiмосфери. По-друге – процедура синтезу наукових знань про властивостi 

пар дослiджених об’єктiв: а) поетонiм як елемент – зв’язки мiж елементами, б) 

мiкросистеми чи пiдсистеми поетонiмiв – зв’язки i вiдношення мiж компонентами 

поетонiмосфери, в) компоненти поетонiмосфери – зв’язки i вiдношения з iнтра- та 

iнтерлiнгвальным iнвентарем конотонiмiï, алюзiями, ремiнiсценцiями й 

iнтертекстуальною аурою. По-третє, <…> формулювання теоретичних 

положень, якi репрезентують нове знання про поетонiмосферу – складну систему, 

що розвивається” [69, с. 47–48].  

Проблема зв’язкiв i вiдношень у поетонiмосферi вимагає ґрунтовного 

вивчення. Зв’язок прийнято визначати як “вiдношення взаємноï залежностi, 

зумовленостi, спiльностi мiж чим-н.” [281, с. 613]; вiдношення – як “момент 

взаємозв’язку всiх явищ” [390]. Вiдношення – це “спосiб спiвпричетного буття 

речей як умова виявлення i реалiзацiï прихованих у них властивостей. 

Вiдношення виникає в таких процесах зв’язування предметiв – у 

взаємоспiввiднесеннi, зближеннi та поєднаннi <…>, – коли єднання рiзних 

народжує кооперативний ефект. У цьому ефектi, як у дзеркалi, заломлюються та 

висвiтлюються ознаки сполучувальних сторiн. <…> Вiдношення – не рiч i не 

властивiсть, але те, за допомогою чого властивостi якоï-небудь речi отримують 

свою видимiсть” [175]. У широкому сенсi внутрiшньотекстовий зв’язок слiд 

розумiти як спiвдiяльнiсть окремого поетонiма або “спiльноти” ВІ з автохтонним 
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текстом, внаслiдок якої реалізується текстотвiрна функцiя поетонiма й 

актуалiзується iдейно-змiстовна образнiсть художнього цілого. Вiдношенням 

називаємо результат цiєï спiвдiяльностi, ґрунтований на об’єднаннi елементiв (ВІ) 

у формально-змiстовi угруповання поетонiмосфери (мiкросистеми, макросистеми, 

надсистеми) пiсля встановлення 1) подiбного / тотожного плану вираження та 

2) спiльних / вiдмiнних семантичних характеристик. Поетика зв’язкiв i вiдношень 

– лiнгвiстичне дослiдження зв’язкiв (взаємозумовленостi) та вiдношень мiж 

власними iменами як компонентами поетонiмосфери i текстовими домiнантами, 

що забезпечують створення художнього цiлого i досягнення естетичного 

результату.  

Шлях до тлумачення зв’язкiв i вiдношень проходить через пiзнання форми 

iменi. Трактування вiдношення логiчно “вписується” в традицiю визначення 

вiдношень мiж множинами: 1) включення (пiдпорядкування, субординацiя), 

2) еквiвалентнiсть (тотожнiсть, рiвнозначнiсть), 3) перетин (перехрещення), 

4) позаположення (несумiснiсть). І.П. Смирнов називає основоположнi 

вiдношення, в якi спроможнi вступати множини елементiв, включенням, непустим 

перехрещенням, пустим перехрещенням i збiгом [343, с. 177]. Мiнiмальними 

словесними опозицiями вважають тотожнiсть, включення, перетин i виключення 

[17, c. 86]. Традицiйно видiляють опозицiï: 1) тотожностi (у розумiннi 

Ю.М. Караулова – нульова), вiдношення еквiвалентностi; 2) привативностi, 

вiдношення включення; 3) еквiполентностi, вiдношення перетину; 

4) диз’юнктивностi, вiдношення несумiсностi [17, с. 86–87].  

Поняття вiдношення взагалi є зручним для з’ясування “стосункiв”, у яких 

перебувають номiнативнi одиницi мовного простору. Ізоморфiзм форми, заданий 

еквiвалентнiстю, лежить в основi абсолютної трансонiмiзацiї: Варшава (Польща) 

→ Варшава (США), конотонiмiзацiї: Othello (герой трагедiї В. Шекспiра) → 

Отелло ‘слiпий рiвнивець’ [292, с. 286], метафоричних та метонiмiчних ВІ, 

утворених за принципом схожостi та сумiжностi: гора Вiнець; Київ спить i т.д. 

Дослiджуючи фреймову структуру організації iмен у ментальному лексиконі, 

О.Ю. Карпенко розрізняє загальномовні концепти (наприклад, Шевченко, 
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Буковина, Одеса в українській мові) і «концепти групові, “кланові” – аж до 

індивідуальних» [163]. Угруповання онімів-концептів забезпечується 

вiдношенням перетину – схрещенням індивідуальних ономастиконів за наявностi 

спільних асоціативних зв’язків, знання змісту, вираженого даним звучанням 

(написанням) тощо. Відношення смислової протилежності передпосилає різне 

конотативне забарвлення номінації Мазепа в Україні та Росії: позитивні оцінні 

конотації в українській мові (пор.: КО Мазепа ‘борець за національну свободу’ 

[229, с. 216]) не збігаються з негативним значенням російськомовного апелятиву 

мазепа ‘зрадник’, ‘ненадійна, непорядна людина’ [292, с. 236] і т. ін. 

Компоненти поетонiмосфери (окремi поетонiми або ïх “комплекси”) 

загалом пiдпорядкованi правилам встановлення типiв вiдношення в лексикологiї. 

Для поетики онiма продуктивним є видiлення смислових (план змiсту; далi ПЗ) i 

формальних (план вираження) опозицiй (див. [320]). Термiни для позначення 

опозицiй i типiв вiдношень можуть бути екстрапольованi в теорiю поетонiмологiï 

без будь-яких значних змiн i доповнень (за винятком несумiсностi). Звичайно, 

вираження вiдношень у загальних назв i поетонiмiв суттєво вiдрiзняється, тому 

слiд установити спроможнiсть поетонiмiв до спiвдiяльностi через взаємообмiн 

iнформацiєю в межах тексту. 

1.3.3.2 Вiдношення еквiвалентностi, включення, перетину. У системi 

загальних назв вiдношення еквiвалентностi характернi для слiв, що “повнiстю 

збiгаються за семною структурою (синонiмiя) або графiчною формою (омонiмiя)”: 

рос. языкознание – лингвистика (формальна опозицiя), рос. свет – всесвiт, свет2 – 

промениста енергiя (семантична опозицiя) [17, с. 86]. У поетонiмосферi 

еквiвалентнi вiдношення характернi для ВІ з iдентичним звуковим складом, що 

належать: 1) до однiєï пiдсистеми (пор. Жевакин – Жевакин в «Женитьбе» 

М. В. Г.; Hamlet (батько) – Hamlet (син) в «Hamlet, Prince of Denmark» В. Ш.); 

2) до рiзних пiдсистем (антропонiм i топонiм Долорес в «Лолите» В. Н.). 

Поетонiмологiчний аналiз доводить наявнiсть iнтегральних компонентiв (ядерних 

або периферiйних сем) в iменах з однаковою звуковою структурою (див. Роздiл 

2). Зв’язок твiрного онiма з похiдним, встановлюваний у внутрiшньовидовiй 
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(Чичиков = совершенный Собакевич) i мiжвидовiй трансонiмiзацiï (далi ТО), 

пiдтверджує еквiвалентнiсть форми
1
 та розбiжнiсть змiсту за наявностi деяких 

спiльних ознак, отже, така опозицiя є формальною опозицiєю тотожностi та 

семантичною еквiполентною опозицiєю
2
, ґрунтованою на вiдношеннях перетину.  

Значну частину словникового складу мови структурують гiперо-гiпонiмiчнi 

(родо-видовi) вiдношення на зразок змiя: вуж, гадюка, кобра тощо. Останнi 

характернi для семантичноï привативноï опозицiï: у слiв є “спiльна частина сем, 

що збiгаються, та в одного з компонентiв є вiдмiнна частина” [17, с. 86], а видовi 

семи (гiпосеми) позначають диференцiйнi ознаки предмета, процесу тощо. 

Аналогiчнi вiдношення включення можливi в полiсемантiв, якщо вони “пов’язанi 

родовидовими зв’язками, тобто утворенi шляхом звуження або розширення 

значення”: стiл2 ‘харчування’ i стiл3 ‘вид харчування’ [320]. У поетонiмосферi 

найпоказовiшим вiдношенням включення (пiдпорядкування, субординацiï) є 

кореляцiя ‘назва твору (заголовок) – поетонiм озаглавленого художнього тексту’. 

Операцiя включення передбачає, що “якийсь смисловий обсяг буде усвiдомлений 

як пiдмножина iншого об’єму” [343, с. 177]. Пiдпорядкування поетонiмiв 

властиво елементам пiдсистем, якi одночасно входять в iншi об’єднання 

(мiкросистеми, макросистеми, надсистеми). Показовим вiдношенням включення є 

прiзвище членiв сiм’ï як “стовбур” генеалогiчного древа iмен-образiв (Рис. 1.3.): 

Каренины 

                                                  ↕   ↕ 

Алексей Александрович Каренин                   Анна Аркадьевна  Каренина 

                                           Сергей Каренин (Л.М. Толстой
3
)  

Рис. 1.3. 

                                                 
1
 Еквiвалентнiсть форми Собакевич (Чичиков) = Собакевич (“справжнiй”) не поширюється на цiлiсний твiр. 

Йдеться про тимчасову тотожнiсть, обмежену поглядом Ноздрёва. Факт неповноï еквiвалентностi пiдтверджує 

формула Собакевич (“справжнiй”) ≠ Собакевич (Чичиков) в тому сенсi, що помiщика Собакевича не порiвнюють 

(не ототожнюють) з Чичиковым. 
2
 Зазначивши, що опозицiï є “результатом збiгу або розбiжностi повного чи часткового ПВ та / або ПЗ рiзних слiв”, 

О.Л. Рубльова пiдкреслює можливiсть включення одного й того ж слова до рiзних типiв опозицiй (семантичних i 

формальних). Наприклад, рос. мир (1) / свет (2) – нульова семантична опозицiя, диз’юнктивна формальна 

опозицiя, мир (1) / Вселенная – еквiполентна семантична опозицiя, диз’юнктивна формальна опозицiя i т.д. [320]. 
3
 Далi Л. М. Т. 
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При iнтегральнiй семi ‘рiд (сiм’я)’, властивiй всiм членам родини на 

прiзвище Каренины, в особових iменах видiляються диференцiйнi семи видового 

рiвня (‘жiноча / чоловiча стать’, ‘дорослий / дитина’ тощо). У циклi творiв «The 

Forsyte Saga» (Дж. Г.) родове дерево Forsytes розгалужено на три головних гiлки, 

а мiж iменами старшого (the old Forsytes: Anne, Old Jolyon, James, Swithin, Roger, 

Julia (Juley), Hester, Nicholas, Timothy, Susan), молодшого (the young Forsytes: 

Young Jolyon, Soames, Winifred, George, Francie) й наймолодшого (June, Jolly, 

Holly, Jon, Fleur, Val, Imogen) поколiнь установлено вiдношення включення. 

Подiбна субординацiя актуальна для географiчних назв iз рiзною 

територiальною ознакою: в «Преступлении и наказании» (Ф. М. Д.) гiперо-

гiпонiмiчнi вiдношення органiзують пiдсистему топонiмiв, де смисловий об’єм ВІ 

Петербург – ширший за обсяг Пять Углов, Пески, К-н мост та iн., тобто цi 

елементи прирiвнюються до спiвгiпонiмiв гiперонiма Петербург (Рис. 1.4.), а 

вiдношення включення збiгаються iз супiдряднiстю.  

Петербург 

↕                            ↕                                 ↕                                             ↕ 

Пять углов                Египетский мост       К(окушки)н мост                  Пески та iн. 

Рис. 1.4. 

Отже, пiд включенням розумiємо гiперо-гiпонiмiчнi вiдношення мiж 

компонентами поетонiмосфери, що вмiщують: 1) iнтегральнi семи, зумовленi збiгом 

формальних i / або смислових характеристик двох (декiлькох) ВІ, 2) диференцiйнi 

семи видового рiвня.  

Вiдношення включення сприяють розпiзнаванню iмплiцитних смислiв 

поетонiмiв. Так, у “скиненнi” Плюшкина (М. В. Г.) бере участь прийом частковоï 

безiменностi (вiдсутнiсть формули ‘iм’я по батьковi’). До того ж план минулого 

(передiсторiя Плюшкина) конструйовано за рахунок онiмних та безонiмних 

позначень членiв родини, i концентрування ВІ в мiкросистему ‘сiм’я Плюшкина’ 

(Рис. 1.5.) дає змогу вiдновити особове iм’я Степан (зворотна мотивованiсть: 

Степановна → Степан) i осмислити мету його навмисного приховування: 
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[Степан] Плюшкин        дружина Плюшкина  

старша дочка                                   молодша дочка                                 син  

Александра Степановна     

Рис. 1.5. 

Вiдношення перетину, тобто частковий (неповний) збiг, неповна 

еквiвалентнiсть, утворюють еквiполентну семантичну або формальну опозицiю. 

Семантична опозицiя характерна для загальних назв: 1) неповних синонiмiв 

(високий – довгий), 2) паронiмiв (абонент – абонемент), 3) антонiмiв (високий – 

низький), 4) спiвгiпонiмiв (стул – табурет). Такi вiдношення можливi в полiсемiï 

мiж рiзними ЛСВ одного слова, в яких є iнтегральнi семи, наприклад, золотi 

кiльця (вироби, дорогоцiннi) – золотi руки (якiсть, дорогоцiнне) [320]. Формальна 

еквiполентна опозицiя “характерна для спiльнокореневих слiв (у них збiгається 

формально та семантично коренева частина)”, наприклад, рос. водный – водяной, 

у тому числi для паронiмiв, а також для слiв з омонiмiчними коренями (рос. вода 

– водить) [320].  

У поетонiмосферi неповна вiдповiднiсть означального зумовлює схожiсть 

означеного, тобто звукоподiбнiсть iмен вказує на подiбнiсть семантики: 

Бобчинский – Добчинский (М. В. Г.), Chizzle, Mizzle, Drizzle (Ч. Д.). Нерiдко 

об’єднання iмен у мiкросистему / макросистему ґрунтовано на вiдповiдностi якоï-

небудь характеристики, що структурує семему: iмена Гумберт i Куильти 

“перетинаються” в домiнантнiй семi ‘подвiйнiсть’; поетонiми Анабелла Ли та 

Долорес Гейз – у ключовiй семi ‘нiмфетка’ (В. Н.) тощо. Отже, вiдношення 

перетину мають опертям збiг (неповну еквiвалентнiсть) плану вираження та / або 

плану змiсту.  

1.3.3.3 Вiдношення протилежностi та суперечностi. Диз’юнктивна 

опозицiя характеризується вiдношенням позаположення, коли слова “не 

пiдводяться пiд загальне родове поняття, не мають спорiднених сем”: рос. чайник 

– осина, висеть – красный [17, с. 87]. Семантична диз’юнктивна опозицiя 

трапляється в омонiмiï, коли план вираження тотожний (формально це нульова 

опозицiя), а план змiсту не збiгається: “свет1 – промiння, сяйво; свет2 – свiт, 
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земля”. Формальна диз’юнктивна опозицiя властива “для будь-яких рiзних у планi 

вираження слiв, навiть синонiмiв”: рос. мир – свет, глаза – очи [320]. Така 

iнтерпретацiя вiдношень позаположення недостатня для поетонiмологiï, що 

цiкавиться збiгом / сумiщенням / протиставленням / вiдмiннiстю сем у змiстовiй 

структурi iмен-образiв.  

Для синтезу знань про поетонiмосферу доцiльно скористатися 

трактуванням, прийнятим у логiцi: несумiснi поняття перебувають у вiдношеннях 

спiвпiдпорядкування (супiдрядностi, координацiï), протилежностi (контрарностi) 

та суперечностi (протирiччя, контрадикторностi). Поняття знаходяться у 

вiдношеннях спiвпiдпорядкування тодi, коли “ïх об’єми не мають спiльних 

елементiв, але водночас входять в об’єм якогось третього поняття, родового для 

них (спiльно йому пiдпорядкованi). Наприклад, поняття сосна i береза є 

спiвпiдпорядкованими: жодна сосна не може бути березою, але й безлiч всiх 

сосен, i безлiч всiх берез включається в ширший об’єм поняття дерево” [105, 

с. 19]. У поетонiмосферi такi вiдношення схарактеризовано як включення, а 

протилежнiсть i суперечнiсть мають специфiчну реалiзацiю.  

За законами логiки, поняття перебувають у вiдношеннях протилежностi, 

якщо “вони позначають якiсь взаємовиключнi ознаки, крайнiй стан чого-небудь, 

мiж якими, проте, завжди є якийсь середнiй, перехiдний варiант. Наприклад, 

протилежними є поняття высокий человек i низкий человек (третiм i перехiдним 

варiантом мiж ними буде поняття человек среднего роста” [105, с. 19].  

Вiдношення суперечностi реалiзуються, якщо одне з понять є 

“запереченням iншого, причому на вiдмiну вiд протилежних понять, мiж 

суперечними поняттями нiяк не може бути третього чи середнього варiанту. 

Наприклад, у вiдношеннях протирiччя знаходяться поняття высокий человек i 

невысокий человек. У тому випадку, коли одне поняття заперечує iнше, третiй 

варiант автоматично виключений: i низкий человек, i человек среднего роста – це 

невысокий человек” [105, с. 20].  

На вiдношеннях мiж несумiсними поняттями ґрунтовано семантичну 

класифiкацiю антонiмiв. Логiчну основу антонiмiï створюють несумiснi 
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протилежнi видовi поняття (контрарнi та комплiментарнi). Л.О. Новиков 

пропонує такi дефiнiцiï: “Контрарну протилежнiсть виражають крайнi симетричнi 

члени впорядкованоï множини (контрарнi видовi поняття), мiж якими iснує 

середнiй, промiжний член”: рос. молодой – <нестарый, немолодой, пожилой…> – 

старый [280, с. 245]. Комплiментарну протилежнiсть утворюють видовi поняття, 

якi доповнюють один одного до родового поняття i є граничними за своєю 

природою, тобто не мають середнього, промiжного члена: рос. истинный – 

ложный, вместе – врозь. Л.О. Новиков пiдкреслює, що «Комплiментарну 

протилежнiсть слiд вiдрiзняти вiд простоï контрадикторностi (суперечливих 

понять) на зразок “молодой” – “немолодой” (тобто “средних лет”, “пожилой”, 

“старый”), що становить несильну, ослаблену протилежнiсть через 

невизначенiсть другого члена опозицiï та не виражає справжньоï антонiмiï» [280, 

с. 245]. Усi рiзновиди протилежностi виявляють спiльну (iнварiантну) ознаку 

антонiмiï – “наявнiсть граничного заперечення в тлумаченнi одного з членiв 

антонiмiчноï пари”, що дає пiдставу визначити антонiмiю як “вiдношення 

граничного заперечення мiж двома лексичними одиницями, що розрiзняються 

однiєю дистинкцiєю – протилежними семами” [280, с. 246]. 

У поетонiмосферi слiд розмежовувати протилежнiсть (сутнiсть iстинноï 

антонiмiï) та суперечнiсть (контрадикторнiсть). У художньому текстi нерiдко 

“працює” онiмна опозицiя позитивний – негативний персонаж, протагонiст – 

антагонiст. В iменах може контрастувати звукова структура, але протилежнi 

компоненти у семемi є неодмiнною умовою здiйснення опозицiï. Наявнiсть 

граничного заперечення актуалiзує форма власних iмен, що протиставлюванi за 

кiлькiстю складiв: Faust – Mephistopheles; морфемною структурою: Онегин – 

Ленский; графiчним зображенням: Цинциннат – його пародiйний синхронний 

двiйник м-сье Пьер (набоковiсти вiдзначають гру з iнiцiалами-“перевертнями” Ц i 

П [113, с. 506]) та iн. Змiст онiмноï пари формують протилежнi (антонiмiчнi) 

семи. Оскiльки антонiмiчнi компоненти “сприяють протиставленню семем за 

однiєю ознакою” (‘чоловiча стать – жiноча стать’, ‘юний – дорослий’, ‘всередину 

– назовнi’) [303, с. 54], контрастними iменами-образами у межах поетонiмосфери 



70 

та, ширше, в культурному просторi слiд визнати одиницi, протиставленi за однiєю 

семантичною ознакою: Каïн ‘вбивця’ – Авель ‘жертва вбивства’; Цинциннат 

‘в’язень’ – м-сье Пьер ‘кат’ (В. Н.), Марiчка ‘iстинна’ – Палагна ‘хибна’ обраницi 

Івана (М. К.) тощо. Граничне заперечення ВІ персонажiв-антиподiв може 

програмувати контекст iз лексичними та / або контекстними антонiмами: Они 

сошлись. Волна и камень, / Стихи и проза, лед и пламень / Не столь различны 

меж собой [590, с. 42]. Cемантичнi ознаки поетонiмiв Онегин – Ленский, якi 

ґрунтуються на контекстнiй антонiмiï та градацiï: волна – камень (‘рухливий – 

нерухомий’), cтихи – проза (‘полум’яний – сухий’), лед – пламень (‘холодний – 

гарячий’)
1
, посилюють протиставлення i влаштовують експлiцитну опозицiю 

персонажiв. Імплiцитний контраст Татьяна – Ольга (Ларины) прояснює контекст, 

який оформляє сему одного поетонiма, одночасно заперечуючи ïï присутнiсть у 

корелятивному компонентi, до якого миттєво пiдключається антонiмiчна 

характеристика: В чертах у Ольги жизни нет [590, с. 57]. Поетонiм Ольга набуває 

сему ‘безжиттєвий’, ‘типовий’; паралельно в iменi Татьяна з’являються 

протилежнi ознаки ‘повний життя’ та ‘iндивiдуальний, оригiнальний’.  

З.Д. Попова та І.А. Стернiн припускають, що “Мiж антонiмiчними та 

градуальними семами немає чiткоï межi. Так, семи ‘юний’ – ‘дорослий’ є 

антонiмiчними, але в низцi хлопчик – чоловiк – старий виступають як градуальнi: 

юний – дорослий – старий” [303, с. 54]. Спочатку взаємовiдношення поетонiмiв 

Моцарт – Сальери у маленькiй трагедiï О.С. Пушкiна вiдображають градуальнi 

семи. Імена зiставляються за рахунок рiзноï мiри ‘обдарованостi’
2
, тобто Моцарт 

– генiй, майстер, справжнiй художник, а Сальери – талант, ремiсник, служитель 

музыки. Ближче до фiналу трагедiï ця онiмна пара стає контрастною та 

“виходить” у глобальний культурний простiр з вiдношенням протилежностi. 

Пор. : УКА1 Моцарт – ‘яскравий талант, видатна особистiсть’ [292, с. 266], а 

узуальний конотативний лiтературний антропонiм, вiдомий у рядi мов (далi 

УКЛА1) Сальери – ‘безталанна людина, консерватор; посереднiсть, яка заздрить 
                                                 
1
 О.О. Реформатский пише: «Тут волна – “щось рухливе”, а камень – “щось нерухоме”, стихи – “щось полум’яне”, 

а проза – “щось сухе”, лед – “щось холодне”, а пламень – “щось гаряче”, i тому цi пари антонiмованi» [316, с. 55]. 
2
 Пор. : «[Моцарт :] Да! Бомарше ведь был тебе приятель; / Ты для него “Тарара” сочинил, / Вещь славную. Там 

есть один мотив.../ Я все твержу его, когда я счастлив...» [592, с. 366]. 
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даруванню’ [292, с. 326]. Антитеза Моцарт – Сальери багато в чому “зобов’язана” 

пушкiнськiй трагедiï. У лiтературознавствi доведено iсторичну достовiрнiсть 

сюжету трагедiï та переконання О.С. Пушкiна у провинi Сальєрi [74, с. 260]. 

І.Ф. Белза вважає, що “<…> завдяки великому росiйському поетовi, який 

генiально збагнув таємну сутнiсть цього злочину, Сальєрi назавжди залишився в 

людськiй пам’ятi” завистником презренным [74, с. 263]
1
. Формула Гений и 

злодейство две вещи несовместные сприймається як “гранично конденсована 

етична концепцiя”. «Стверджуючи цю концепцiю, – пише І.Ф. Белза, – Пушкiн 

тим самим передрiк долю творчостi Моцарта – безсмертя в столiттях – i долю 

творiв Сальєрi з його “глухою славою”, що перейшла в забуття» [74, с. 263]. 

Пророцтво поета втiлилося протистоянням ВІ Моцарт – Сальери, зумовленим не 

величиною дару, а вчиненим злодiйством, яке несумiсне з генiальнiстю. 

Невипадковою здається й рiзна джерельна база конотонiмiв: Моцарт – 

конотативний антропонiм, а Сальєрi – конотонiм лiтературного походження. 

Семантичнi компоненти ‘суперництво’, ‘заздрiсть’, ‘злодiйство’, народженi 

пушкiнською трагедiєю, визначили зловiсну долю iменi Сальєрi i надiлили його 

негативними конотацiями, якi “зачепили” навiть творчiсть (Рис. 1.6): перетворили 

не позбавленого здiбностей композитора в “завистливую посредственность”. 

Інакше кажучи, карою за злодiйство стало забуття. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. 

Із сказаного пересвiдчуємося, що вiдношення протилежності мають 

опертям онiмну опозицiю, змодельовану протилежними (антонiмiчними) семами. 

                                                 
1
 Первiсну редакцiю трагедiï (1826) О.С. Пушкiн припускав назвати «Зависть» [74, с. 247]. 

Моцарт ‘генiй’ 

Сальери 

‘посереднiсть, 

бездара’ 
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Складнiше в ПЗ / ПВ поетонiма або якоïсь частини поетонiмосфери знайти й 

обґрунтувати вiдношення суперечностi. Можливо, взаємовиключнi семи 

видiляються з ‘подвiйностi’ – домiнантноï семи високого порядку. Такою є, 

наприклад, структура поетонiма Николай Аполлонович Аблеухов (А. Б.), складена 

iз суперечливих компонентiв ‘потвора – красень’: Но не было единого Аблеухова: 

был номер первый, богоподобный, и номер второй, лягушонок [506, с. 78]. 

Дослiдники «Петербурга» вiдзначають ефект “кубiстськоï картини, де на одному 

полотнi людина зображена в рiзних проекцiях i ракурсах, що не збiгаються” [356]. 

Першим про кубiзм у художнiй прозi А. Бєлого заговорив М.О. Бердяєв, який 

вказав на вiдсутнiсть цiлiсних органiчних образiв [47, с. 435]. Суперечливiсть 

поетонiма Николай Аполлонович Аблеухов виникає зi змiни “масок” – рiзних 

виявiв одного iменi: верхнiй полюс (‘богоподiбнiсть’) – античная маска, 

красавец, Аполлон Бельведерский; нижнiй – урод, уродище, лягушка, лягушонок, 

красный шут
1
. Взаємовиключнi компоненти спiввiдносяться з одним об’єктом i 

мають рiвноправне обґрунтування, пiдтверджуючи наявнiсть антиномiï. Іменам з 

домiнантою ‘подвiйнiсть’ притаманнi: 1) алогiзм, 2) суперечливiсть, 

3) узагальненiсть антиномiчних реалiзацiй, 4) ефект парадоксальностi.  

Суперечнiсть виникає в разi недотримання узусу, загальноприйнятоï 

традицiï найменування. У широкому сенсi такi вiдношення є оксюморонними 

(оксюморон – “поєднання непоєднуваного”; фiгура мови з “двох слiв, що 

суперечать одне одному за змiстом” [15, с. 286]). Засоби вираження 

оксюморонних вiдношень у поетонiмiв рiзноманiтнi: 1) позначення речi особовим 

iм’ям: колода карт Аделаида Ивановна (М. В. Г.), гвинтiвка «Смерть у Венецiї» 

(Ю. А.); daisies (маргаритки) Sir Lamorac, Sir Tristram, Sir Lancelot, Sir Palimedes, 

Sir Bors, Sir Gawain (Дж. Г.)
2
; 2) присвоєння людського iменi тваринi: кнур 

Napoleon (Дж. О.)
3
; 3) конфлiкт, виражений невiдповiднiстю ПЗ – ПВ художнього 

                                                 
1
 Пор. : “Уу…Урод, лягушка…Ууу – красный шут” [506, с. 79]; « – “Античная маска…” – “Аполлон 

Бельведерский”. – “Красавец…”. Встречные дамы по всей вероятности так говорили о нем. <…> Но если бы 

Николай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя сказали бы дамы: – “Уродище…”» [506, 

с. 54]. 
2
 Пор. : “Pulling six daisies he named them carefully, Sir Lamorac, Sir Tristram, Sir Lancelot, Sir Palimedes, Sir Bors, Sir 

Gawain, and fought them in couples” [626]. 
3
 Суперечнiсть актуалiзується за рахунок високоï репутацiï iменi Наполеон у контекстi свiтовоï культури.  
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об’єкта, або суперечнiсть мiж внутрiшньою формою iменi та контекстною 

семантикою. Такий конфлiкт проступає в мiкросистемах поетонiмiв, що 

ґрунтованi на оксюморонних вiдношеннях. Наприклад, державний апарат Океанiï 

складається з The Ministry of Truth, The Ministry of Peace, The Ministry of Love, The 

Ministry of Plenty: Even the names of the four Ministries by which we are governed 

exhibit a sort of impudence in their deliberate reversal of the facts. The Ministry of 

Peace concerns itself with war, the Ministry of Truth with lies, the Ministry of Love 

with torture and the Ministry of Plenty with starvation. These contradictions are not 

accidental, nor do they result from ordinary hypocrisy; they are deliberate exercises in 

doublethink [643]. Партiйнi лозунги WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, 

IGNORANCE IS STRENGTH не пояснюються законами логiки. Суперечлива 

iдеологiчна модель суспiльства виходить iз двоємислення (doublethink) – 

головного чинника структурування поетонiмосфери роману-антиутопiï 

Дж. Орвелла.  

У «Тiнях забутих предкiв» (М. К.) коханню Івана i Марiчки перешкоджає 

стара ворожнеча мiж родами Палійчуків i Гутенюків, яка спричиняє трагiчну долю 

персонажiв. Колiзiя, ґрунтована на вiдношеннях суперечностi Палійчуки – 

Гутенюки, не розв’язується з подоланням Іваном успадкованої жаги помсти. 

Конфлікт лежить в основi розвитку подiй і зумовлює приреченiсть безсмертного 

кохання (суттєво, що Іван вiдразу не повiрив, що кохана померла наглою смертю: 

Се, певно, штуки Гутенюків. Дізнались про їхнє кохання й сховали Марічку [551, 

с. 228]). Однак суперечнiсть “обмежено” двома мiкросистемами поетонiмосфери: 

1) родина Палійчукiв, 2) родина Гутенюкiв. На вищому рiвнi iєрархiї знаходяться 

макросистеми: 1) iмена “реальних” дiйових i згадуваних осiб (Іван, Олекса, 

Анничка, Василь, Марцинова, Палагна, Семен та iн.); 2) iмена (або безонiмнi 

найменування) персонажiв, так чи так пов’язаних з потойбiчним свiтом (Юра-

мольфар, вiдьма Хима, щезник, чугайстир та iн.). Обидвi системотвiрнi одиницi 

мають опертям вiдношення перетину, вмотивованого спiльними семантичними 

ознаками. Хоча подiбне твердження потребує додаткового обґрунтування i 

спецiального дослiдження, безсумнiвними слiд вважати спроможнiсть Івана 
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контактувати з мiфiчними iстотами (вiн запам’ятовує мелодiю, почуту вiд 

щезника, танцює з чугайстиром та iн.) i “подвiйне iснування” Марiчки (кохана 

дiвчина i нявка), що доводить взаємодiю (схрещення) в поетонiмосферi та текстi 

елементiв профанного – сакрального, реального – надприродного (див. [29], [30]).  

Незважаючи на загальноприйняте у вiтчизняному лiтературознавствi 

судження: Іван i Марiчка – українськi (карпатськi) Ромео i Джульєтта
1
 й 

уналежнення “парних” ВІ до iнтралiнгвального (Іван i Марiчка) – 

iнтерлiнгвального (Romeo i Juliet) фонду конотонiмiї з тотожною семантикою 

‘закоханi’ [229, с. 176, 306], мiж героями В. Шекспiра i М. Коцюбинського є 

чимало вiдмiнностей, зокрема головний чинник структурування поетонiмосфери 

та органiзацiя зв’язкiв i вiдношень мiж її компонентами. В основi сюжетної дiї 

трагедiї В. Шекспiра лежить конфлiкт мiж Montague – Capulet, що триває From 

ancient grudge i згасає лише зi смертю закоханих, про що повiдомлено на початку: 

[Chor:] Doth with their death bury their parents’ strife i в фiналi трагедiї: [Prince:] 

Where be these enemies? – Capulet, – Montague, – / See what a scourge is laid upon 

your hate / That heaven finds means to kill your joys with love!; [Capulet:] O brother 

Montague, give me thy hand <…> [Montague:] But I can give thee more: / For I will 

raise her statue in pure gold; / That while Verona by that name is known, / There shall 

no figure at such rate be set / As that of true and faithful Juliet i т.д. [648].  

На суперечностi Montague – Capulet ґрунтовано розвиток подiй 

(продукування тексту) i спiввiдношення мiж iменами-образами (конструювання 

поетонiмосфери). Розлад мiж родами стає рушiйною силою тексту i зумовлює 

певну розстановку персонажiв. Імена дiйових / згадуваних осiб (членiв сiм’ї, 

друзiв, слуг та iн.) угруповуються й утворюють три макросистеми:  

1 (Montague)   2 (Capulet)    3 

глава роду Montague  глава роду Capulet Escalus, Prince of Verona 

Lady Montague   Lady Capulet  Paris 

Romeo    Juliet    Page to Paris 

Mercutio    Tybalt   Friar Lawrence, a Franciscanо 

Benvolio    Sampson   Friar John 

                                                 
1
 Пор. : «Сюжет повiстi “Тiнi забутих предкiв” перегукується з трагедiєю Шекспiра. У них можна знайти чимало 

спiльних рис. Як Монтеккi i Капулеттi ворогують роди Палiйчукiв i Гутенюкiв. Як i в трагедiї “Ромео i Джульєтта” 

в обох родах є дiти, якi кохають один одного. Іван i Марiчка. Ромео i Джульєтта» [Цит. за : 229, с. 176–177]. 
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Balthasar    Gregory   an Apothecary 

Abraham    Nurse to Juliet  an Officer  

    Peter    Citizens of Verona та iн.
1
 

    аn Old Man 

uncle to Capulet  

Martino and his wife and daughters
2
 

Anselmo and his sisters  

the lady widow of Vitruvio  

Placentio and his nieces  

Mercutio and his brother Valentine  

uncle Capulet’s wife and daughters  

Rosaline  

Livia  

Valentio and his cousin Tybalt  

Helena 

Вiдпочатку iмена-образи першої та другої макросистем (за винятком Romeo 

i Juliet, про яких скажемо окремо) знаходяться у вiдношеннях суперечностi. 

Поетонiми, що складають третю, так чи так пов’язанi з головною колiзiєю: 

персонажi намагаються згладити конфлiкт (Escalus, Friar Lawrence, Paris) або 

сприяють трагiчнiй розв’язцi (an Apothecary). Лише Friar John i Officer 

залишаються “промайнулими” персонажами, не причетними до ворожнечи.  

Ступiнь непримиренностi дiйових осiб хитається вiд яскраво вираженої 

агресiї до готовностi примиритися. Пор.: [Sampson:] A dog of that house shall move 

me to stand: / I will take the wall of any man or maid of Montague’s; [Tybalt:] What, 

drawn, and talk of peace! I hate the word / As I hate hell, all Montagues <…>; Uncle, 

this is a Montague, our foe; / A villain <…>; [Nurse:] His name is Romeo, and a 

Montague; The only son of your great enemy; [Benvolio:] I do but keep the peace: put 

up thy sword, / Or manage it to part these men with me; [Capulet:] But Montague is 

bound as well as I, / In penalty alike; and ’tis not hard, I think, / For men so old as we 

to keep the peace та iн. [648]. Показовим є збiг поглядiв 1 Citizen: Down with the 

Capulets! Down with the Montagues! i смертельно пораненого Mercutio: A plague o’ 

both your houses!, що прямо вказують на провину обох родiв.  

                                                 
1
 Окрему мiкросистему складають, наприклад, найменування згадуваних осiб, що реконструюють план минулого: 

чоловiк годiвницi Джульєтти, Lucentio тощо. 
2
 Номiнативнi одиницi вiд Martino … до Helena перебувають на периферiї й утворюють мiкросистему, скрiплену 

спiльною семою ‘запрошенi на бал до Capulet’. 
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Частину iмен-образiв третьої макросистеми зближує сема ‘протистояння 

конфлiкту’ (бiльш або менш активне): [Paris:] Of honourable reckoning are you 

both; / And pity ’tis you liv’d at odds so long; [Prince:] By thee, old Capulet, and 

Montague, / Have thrice disturb’d the quiet of our streets, / <…>/ Your lives shall pay 

the forfeit of the peace; And I, for winking at your discords too<…>; [Friar:] For this 

alliance may so happy prove, / To turn your households’ rancour to pure love [648]. 

Зняття суперечностi Montague – Capulet вiдбувається пiсля смертi 

закоханих, почуття яких зруйновує “етикет ненавистi”. Стародавня ворожнеча Old 

Montague i Old Capulet перероджується в примирення i покаяння. На противагу 

батькам Romeo i Juliet первiсно уникають ненавистi, хоча й усвiдомлюють 

неймовiрнiсть кохання через розлад родин: [Romeo:] Is she a Capulet? / O dear 

account! my life is my foe’s debt; I have been feasting with mine enemy; / Where, on a 

sudden, one hath wounded me; [Juliet:] I must love a loathed enemy [648]. Інакше 

кажучи, домiнанти Romeo – Juliet, перебуваючи в протиставлених макросистемах, 

знаходяться поза суперечнiстю родових ВІ Montague – Capulet. Пiдтвердженням 

тому є контекст побачення Romeo i Juliet у саду Капулеттi. Самовiдданiсть 

кохання вiдображено взаємною згодою зректися свого роду та iменi. Ця мiкротема 

розгортується в дiалозi закоханих, сповнених жертовного почуття. Пор.: Juliet: 

заклик Romeo до зречення вiд “рiдного” iменi (мається на увазi прiзвище 

Montague) i згода вiдмовитися вiд “Capulet” (O Romeo, Romeo! wherefore art thou 

Romeo? / Deny thy father and refuse thy name; / Or, if thou wilt not, be but sworn my 

love, / And I’ll no longer be a Capulet [648]; мiркування про довершенiсть Romeo 

всупереч “ворожому” iменi, якого слiд позбавитися (‘Tis but thy name that is my 

enemy; – / Thou art thyself, though not a Montague. / What’s Montague? It is nor hand, 

nor foot, / Nor arm, nor face, nor any other part / Belonging to a man. O, be some other 

name! / What’s in a name? that which we call a rose / By any other name would smell 

as sweet; / So Romeo would, were he not Romeo call’d, / Retain that dear perfection 

which he owes / Without that title: – Romeo, doff thy name <…> [648]; Romeo: згода 

на перейменування, щоб не бути “Romeo”, тобто Montague (Call me but love, and 

I’ll be new baptiz’d;/ Henceforth I never will be Romeo); готовнiсть “розiрвати” слово 
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“Romeo” (By a name / I know not how to tell thee who I am: / My name, dear saint, is 

hateful to myself, / Because it is an enemy to thee. / Had I it written, I would tear the 

word [648]. Своєрiдне звикання до iмен перетворюється в бажання Juliet твердити 

не лише улюблене iм’я: Bondage is hoarse and may not speak aloud; / Else would I 

tear the cave where Echo lies, /And make her airy tongue more hoarse than mine / With 

repetition of my Romeo’s name), але й прiзвище, яке в її родинi оточене аурою 

ненавистi: – Sweet Montague, be true. Невипадково i Ромео, переповнюючись 

родинним почуттям до Tybalt, запевняє: And so good Capulet, – which name I tender 

/ As dearly as mine own <…> [648]. Проте виключнiсть стосункiв Romeo i Juliet у 

персонажному просторi не порушує трактування суперечностi як 

основоположного всерединi поетонiмосфери, оскiльки саме конфлiкт родiв 

Montague – Capulet призводить до трагiчної розв’язки.  

Тепер можемо перейти до узагальнень. Відношення суперечностi 

встановлюються: 1) між елементами парадигми поетоніма, ґрунтованими на 

взаємовиключних (суперечливих) семах, що об’єднуються в архісему 

‘подвiйнiсть’; 2) між компонентами онімного угруповання, якщо внутрiшня 

форма ВІ суперечить контекстній семантиці; 3) між складниками поетонiмосфери, 

угрупованими з опертям на сюжетну колізію. На вiдношення в поетонiмосферi 

“працюють” вiдповiднi семи: еквiвалентнiсть (тотожнi), включення й перетин 

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

(взаємовиключнi). Спостереження над формуванням вiдношень, зокрема 

дослiдження точного повтору (еквiвалентнiсть) i часткового збiгу (включення, 

перетин) представлено в наступних роздiлах, але проблема вiдношень мiж 

компонентами поетонiмосфери настiльки величезна, що вимагає спецiальних 

розвiдок, якi пiдтвердять або спростують запропоновану класифiкацiю.  

 

1.4 Внутрiшня динамiка поетонiмосфери 

 

1.4.1 Статика i динамiка поетонiма. Питання про рухливiсть iмен у межах 

поетонiмосфери було сформульовано в межах Донецької ономастичної школи 
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(М.В. Буєвська), де акцентовано увагу на ïï формування в рукописах i чернетках, 

викiнченiсть у канонiчному текстi, а також на семантичних зрушеннях та 

“образотвiрних процесах” [69, с. 170–218]. Еволюцiя поетонiма, що перебуває у 

безперервному русi аж до завершення тексту, зумовлює динамiку 

поетонiмосфери, спiввiднесену з сюжетними подiями. 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 семантичних компонентiв. Якщо обмежитися тлумаченням 

iменi Лолита в ситуацiï ‘Гумберт у будинку Шарлотты Гейз’ i зосередитися на 

подiях до загибелi Шарлотты, то в складi поетонiма сема ‘невiрна кохана’ не 

буде й не може бути експлiкованою, тому що любовний зв’язок iз Лолитой на 

цьому етапi розповiдi є таємною мрiєю Гумберта, а Клэр Куильти (викрадач 

Лолиты) iснує “примарно”. В обмеженому цiєю ситуацiєю контекстi сема 

‘невiрна кохана’ iмплiцитна, але зберiгається в аналогiï Лолита – Кармен. 

Іменi як елементу поетонiмосфери притаманнi спокiй i рух (В.М. Калiнкiн iз 

покликанням на О.Ф. Лосєва називає буття поетонiмiв станом “рухливого 

спокою” [151, с. 120]). Поетонiмосфера роману «Анна Каренина» (Л. М. Т.) 

складається з п’яти макросистем, органiзованих поняттям сiм’я (дiм): Каренины, 

Левины, Щербацкие, Облонские, Вронские. Каренины i Левины – центральнi, 

сюжетоутворювальнi; Щербацкие, Облонские i Вронские – додатковi. Такий 

устрiй не суперечить традицiï видiлення головних сюжетних лiнiй: Анна Каренина 

– Алексей Вронский i Дмитрий Левин – Кити Щербацкая. Показником 

упорядкованостi поетонiмiв стають взаємнi контакти, в тому числi переходи 

окремих елементiв в iнше “утворення” зi збереженням первинноï позицiï. Ім’я 

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

(пiсля весiлля Дмитрия Левина i Кити Щербацкой) “перемiщується” в ‘сiм’ю 

Левиных’. 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 
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розпiзнати авторський задум. У художньому просторi «Анны Карениной» 

переплiтаються реальнiсть i вигадка (наскрiзнi теми сну, смертi та потоку 

свiдомостi). В. Набоков генiально роз’яснює “рекомендацiю” Стивы Облонского 

через його сон на початку роману [266, с 234]. Подвiйно нереальний простiр, куди 

входять онiмнi й безонiмнi номiнацiï, реконструюється як надсистема ‘iмена 

подвiйного вимислу’, складена з макросистем ‘iмена зi снiв персонажiв’ та ‘iмена 

потоку свiдомостi’. У макросистемах вiдбувається рух, оскiльки частина ВІ 

належить одночасно до надсистеми iмен художньоï дiйсностi, але є й статичнi 

елементи утворень. Імена-образи потоку свiдомостi Анны, спiввiднесенi зi свiтом 

“реальностi”, перетворюються в зловiснi карикатури в контекстах, що передують 

самогубству героïнi. Розтерзанiй душi Анны життя уявляється безоднею низинних 

почуттiв, якi вона приписує Вронскому, Кити, Долли (пор. : Я хотела 

рассказывать Долли, и хорошо, что не рассказала. Как бы она рада была моему 

несчастью!; И Кити также: не Вронский, то Левин. И она завидует мне. 

И ненавидит меня [602, с. 362]; Он [Вронский] уж давно не любит меня. А где 

кончается любовь, там начинается ненависть [602, с. 366]) – всiм, кого вона 

любила до того, як вiдреклася вiд життя, побачивши в смертi звiльнення. 

Нерухомим елементом макросистеми є умовне iм’я Тютькин, прочитане Анной на 

вивiсцi перукарнi, яке схарактеризовує розiрванiсть i суперечливу свiдомiсть 

героïнi: И все мы ненавидим друг друга. Я Кити, Кити меня. Вот это правда. 

Тютькин, coiffeur. Je me fais coiffeur par Тютькин… (парикмахер. Я роблю 

зачiску… – Е. К.) Я это скажу ему [Вронскому], когда он приедет, – подумала 

она и улыбнулась. Но в ту же минуту она вспомнила, что ей некому теперь 

говорить ничего смешного [602, с. 362–363]; “Да, о чем я последнем так хорошо 

думала? <…> Тютькин, coiffeur?” [602, с. 364]. 

На нижнiх ярусах макросистеми ‘iмена зi снiв персонажiв’ 

(у мiкросистемах) знаходяться ‘образи зi снiв Анны’ й ‘образи зi снiв Вронского’ 

(Рис. 1.7.).  
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НАДСИСТЕМА ‘ІМЕНА ПОДВІЙНОГО ВИМИСЛУ’ 

↓       ↓ 

МАКРОСИСТЕМА      МАКРОСИСТЕМА 

‘ІМЕНА ЗІ СНІВ’  ‘ІМЕНА ПОТОКУ 

СВІДОМОСТІ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. 

Зiставлення елементiв доводить, що Анна та Вронский бачать один сон – 

подвiйний кошмар, який “скрiплює вензелеподiбним зв’язком двi iндивiдуальних 

свiдомостi” [266, с. 255]. Пор. сон Вронского: Что такое страшное я видел во 

сне? Да, да. Мужик обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной 

бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то 

странные слова. <…> Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные 

французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал 

холодом по его спине [601, с. 393]. – Сон Анны: Что я умру. Я видела сон. – Сон? – 

повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне. <…> И это 

что-то повернулось, и я вижу, что это мужик с взъерошенной бородой, 

маленький и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками 

что-то копошится там <…> Ужас был на ее лице. И Вронский, вспоминая свой 

сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу. – Он копошится и 

приговаривает по-французски, скоро скоро и, знаешь, грассирует: “Il faut le 

batter le fer, le broyer, le petrir…” И я от страха захотела проснуться, 

проснулась… но я проснулась во сне. И стала спрашивать себя, что это значит. 

И Корней мне говорит: “Родами, родами умрете, родами, матушка…” [601, 

с. 399–400]. В. Набоков простежує зв’язок мiж сном-кошмаром i самогубством 
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Анны, порiвнюючи, об’єднуючи i пояснюючи знамення, що беруть початок вiд 

подiï на залiзницi, коли сторожа задавило поïздом. Незважаючи на рiзнi 

“провiсники” сну Вронского й Анны (мужика “грає крестьянин-обкладчик, який 

брав участь у полюваннi на ведмедя”, а в сон Анны вриваються враження, 

пов’язанi з мандрiвкою до Петербурга, – кондуктор, истопник [266, c. 261]), 

схожiсть в описi мужика, його бурмотiння по-французьки засвiдчують тотожнiсть 

художнього об’єкта, отже, мiж компонентами даних мiкросистем встановлюються 

еквiвалентнi вiдношення.  

Вiдношення еквiвалентностi / включення / перетину / протилежностi / 

суперечностi актуальнi в синтезi знань про динамiчну систему iмен лiтературного 

твору, однак без контекстних “свiдчень” про тотожнiсть, збiг, подiбнiсть i т.д. 

можна заявляти лише орiєнтовно. Перетин антропоетонiмiв Алексей 

Александрович Каренин – Алексей Кириллович Вронский (Рис. 1.8.) 

усвiдомлюється читачем як невипадковий, але не можна видавати це припущення 

за аксiому. Повноваження для встановлення семантичноï подiбностi надає 

ситуацiя ‘пiсляпологова гарячка Анны’. Ідею навмисного збiгу особових iмен 

Каренина i Вронского укладено в слова Анны, вимовленi в станi хворобливоï 

жвавостi: – Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича (какая 

странная, ужасная судьба, что оба Алексеи, не правда ли?), Алексей не отказал 

бы мне. Я бы забыла, он бы простил… [601, с. 454]. Контекст освiтлює новим 

сенсом сон Анны, викладений пiсля сцени грiховного падiння. У реальностi Анна 

вiдсторонюється вiд усвiдомлення статусу коханки Вронского, але його 

безобразная нагота вiдкривається ïй у повторюваному сновидiннi: Ей снилось, 

что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки, Алексей 

Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь! И Алексей 

Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она, удивляясь тому, что 

прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо 

проще и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидение, как 

кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом [601, с. 168]. Глибинне почуття 

кохання Анны вiдзначає В. Набоков, видiляючи смисловий “вiзерунок”: вибачення 
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Вронского – сон Анны – однаковi iмена: “Каренiн прощає Вронського i тисне йому 

руку зi справжнiм християнським смиренням i великодушнiстю. Незабаром вiн 

знову змiниться, стане холодним i непривiтним, але в цей момент близькiсть 

смертi все змiнює, i в глибинi душi Анна любить його так само, як i Вронського: 

обох звуть Олексiями, обидва вони сняться ïй увi снi як супутники ïï життя” [266, 

с. 229–230]. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. 

Отже, встановлення зв’язкiв i вiдношень матиме формальний характер без 

контекстноï аргументацiï. Виявлення “точок перетину” в протиставлених 

макросистемах ‘коло читання… батькiв’ – ‘коло читання… дiтей’ (І. С. Т.) виведе 

на помилковий слiд, якщо залишити “на узбiччi” необхiдний i достатнiй контекст. 

Так, iм’я Пушкин належить обом макросистемам, тому що використовується у 

мовленнi Николая Петровича Кирсанова, Аркадия Кирсанова i Евгения Базарова. 

Ідею повторення онiма (i присутностi поетонiма в обох макросистемах) засвiдчує 

тiльки контекст. З одного боку, на ставленнi до Пушкина ґрунтуються протилежнi 

погляди старичков Кирсановых – детей. За порадою Базарова Аркадий 

намагається змiнити погляд батька: – Третьего дня, я смотрю, он [Николай 

Петрович Кирсанов] Пушкина читает, – продолжал между тем Базаров. – 

Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. <…> Дай ему что-

нибудь дельное почитать [606, с. 42]; Сегодня я [Николай Петрович] сижу да 

читаю Пушкина… помнится, “Цыгане” мне попались… Вдруг Аркадий 

подходит ко мне и молча, <…>, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и 

положил передо мной другую, немецкую… улыбнулся и ушел, и Пушкина унес 

[606, с. 43]. З iншого, контекст пояснює частковий збiг поглядiв батькiв i детей 

через сприйняття творчостi Пушкина як найвищоï духовноï цiнностi. Ця 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  
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лiтературна позицiя актуалiзована позицiями Николая Петровича й Аркадия 

Кирсанова, протиставленими погляду Базарова. Вiдторгнення Пушкина породжує 

в антропоетонiмi Базаров iронiчну сему ‘недостовiрне знання’ (помилкове 

цитування, перебрiхування бiографiï поета): Однако мы довольно 

философствовали. “Природа навевает молчание сна”, – сказал Пушкин. “ – 

Никогда он ничего подобного не сказал, – промолвил Аркадий”. “– Ну, не сказал, 

так мог и должен был сказать в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в 

военной службе служил”. “– Пушкин никогда не был военным!” [606, с. 117–118]. 

Образ Базарова розвивається паралельно з позицiєю Аркадия Кирсанова, уявного 

нiгiлiста i того, хто заперечує авторитети, адже ставлення до Пушкина Кирсанова-

молодшого непорушне. Тому просте вiдтворення ВІ Пушкин у трьох 

мiкросистемах, що репрезентують ‘коло читання’ Кирсановых i Базарова, 

“говорить” недостатньо: лише розгорнутий контекст визначає вагому близькiсть 

лiтературних поглядiв Аркадия Кирсанова i батькiв. 

Стабiльний i мiнливий “стан” поетонiмiв актуалiзує зв’язану послiдовнiсть 

подiй, стверджує динамiку художнього тексту, отже, нацiлює на спостереження 

над поетонiмосферою як системою, що збагачується й розвивається (еволюцiонує) 

аж до завершення тексту.  

 

1.4.2 Еволюцiя персонаж ← хронотоп → поетонiмосфера. Внутрiшня 

динамiка поетонiмосфери зумовлена “визрiванням” iмен-образiв, що перебувають 

у зв’язках i вiдношеннях з iншими компонентами поетонiмосфери, в мiнливому 

хронотопi твору. Для синтезу знань про поетонiмосферу «Евгения Онегина» 

важливо видiлити макросистеми ‘коло читання Онегина’ i ‘коло читання Татьяны 

Лариной’. Ïхня багатояруснiсть i багатозначнiсть пов’язанi зi змiною поглядiв i 

вподобань, тобто з моральним “зростанням” героïв у ходi сюжетноï дiï. Кожна з 

макросистем складається з кiлькох шарiв iсторико-культурних iмен (мiкросистем) 

– ‘кола читання’ на рiзних етапах “життя” персонажа. Навiть перелiк ВІ, 

впорядкованих у мiкросистеми з урахуванням “дорослiшання” героïв, засвiдчує 

еволюцiю поетонiмiв i поетонiмосфери загалом.  
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Макросистема ‘коло читання Онегина’ мiстить такi мiкросистеми:  

1) ретроспектива в юнiсть: Ювенал (Он знал довольно по-латыне, / Чтоб 

эпиграфы разбирать, / Потолковать об Ювенале…), «Энеида» (Да помнил, хоть 

не без греха, / Из Энеиды два стиха [590, с. 11]), Гомер, Феокрит, Адам Смит 

(Бранил Гомера, Феокрита; / Зато читал Адама Смита [590, с. 12]);  

2) життя в деревне – Онегин як наслiдувач Байрона (Певцу Гюльнары 

подражая… [590, с. 92]; И лорда Байрона портрет [590, с. 148]);  

3) Байрон i ? (замовчування назв творiв): Хотя мы знаем, что Евгений / 

Издавна чтенье разлюбил, / Однако ж несколько творений / Он из опалы 

исключил: / Певца Гяура и Жуана, / Да с ним еще два-три романа, / В которых 

отразился век, / И современный человек / Изображен довольно верно / С его 

безнравственной душой, / Себялюбивой и сухой, / Мечтанью преданный безмерно, 

/ С его озлобленным умом, / Кипящем в действии пустом [590, с. 149]);  

4) Онегин пiсля повернення з мандрiв: Гиббон, Руссо, Манзони, Гердер, 

Шамфор, Madame de Staёl, Биша, Тиссо, Бель, Фонтенель (Стал вновь читать он 

без разбора. / Прочел он Гиббона, Руссо, / Манзони, Гердера, Шамфора, / 

Madame de Staёl, Биша, Тиссо, / Прочел скептического Беля, / Прочел творенья 

Фонтенеля, / Прочел из наших кой-кого, / Не отвергая ничего<…> [590, с. 183]). 

До макросистеми ‘коло читання Татьяны Лариной’ входять мiкросистеми 

поетонiмiв, якi вiдображають перетворення героïнi з уездной барышни в 

равнодушную княгиню:  

1) Татьяна до зустрiчi з Онегиным: Ричардсон, Руссо (Она влюблялася в 

обманы / И Ричардсона и Руссо [590, с. 49]);  

2) мiкросистема працює на образ-маску Онегина: любовник Юлии Вольмар, 

Малек-Адель, де Линар, Вертер, Грандисон (Счастливой силою мечтанья / 

Одушевленные созданья, / Любовник Юлии Вольмар, / Малек-Адель и де Линар, / 

И Вертер, мученик мятежный, / И бесподобный Грандисон, / Который нам 

наводит сон, – / Все для мечтательницы нежной / В единый образ облеклись, / 

В одном Онегине слились [590, с. 59]); Вампир, Мельмот, Вечный Жид, Корсар, 

Сбогар (И стал теперь ее кумир / Или задумчивый Вампир, / Или Мельмот, 
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бродяга мрачный, / Иль Вечный Жид, или Корсар, / Или таинственный Сбогар 

[590, с. 60]). Два ‘кола iмен’ лiтературних персонажiв покликанi втiлити 

романтичний свiтогляд героïнi. В уявi закоханоï Татьяны лiтературнi героï 

“набувають властивостей iстоти”, зливаючись в єдиний образ, тобто Онегин – 

“якась романтична сукупнiсть романних героïв” [151, с. 273]);  

3) Татьяна подумки ототожнює себе з романтичною героïнею: Кларисса, 

Юлия, Дельфина (Воображаясь героиней / Своих возлюбленных творцов, / 

Клариссой, Юлией, Дельфиной… [590, с. 59]);  

4) Мартын Задека. Ім’я вимагає розширеного контексту. Спершу 

з’являється онiмний ряд iз запереченням вiд класики… до журналу мод (Но ни 

Виргилий, ни Расин, / Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, / Ни даже Дамских Мод 

Журнал / Так никого не занимал: / То был, друзья, Мартын Задека, / Глава 

халдейских мудрецов, / Гадатель, толкователь снов [590, с. 109]), де iм’я Мартын 

Задека набуває уявноï (iронiчноï) значущостi (антифразис). У пiслятекстi 

популярний сонник + разрозненная Мальвина прирiвнювано до грошовоï суми i 

сукупностi книг, отриманих кочующим купцом в обмiн на глубокое творенье: Его 

с разрозненной Мальвиной / Он уступил за три с полтиной, / В придачу взяв еще 

за них / Собранье басен площадных, / Грамматику, две Петриады, / Да 

Мармонтеля третий том. / Мартын Задека стал потом / Любимец Тани… [590, 

с. 109–110];  

5) метаморфоза iменi-образу Татьяна 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 (зняття лiтературних масок). З цього 

моменту починається “перетворення” Татьяны, яка вiдтер “нарiвнi” з Онегиным i 

незабаром перевершить петербурзький вищий свiт. 

Аналiзуючи композицiю роману, Ю.М. Тинянов зауважує, що “герой – 

об’єднання пiд одним зовнiшнiм знаком (iменем – Е. К.) рiзнорiдних динамiчних 

елементiв” [375, с. 56], тому “Немає статичного героя, є лише герой динамiчний” 

[373, с. 27]. Мiнливi персонажi в мiнливому часопросторi «Евгения Онегина» [151, 
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с. 241] створюють унiкальну поетонiмосферу. Пiд впливом енергiï органiзованих 

iмен ‘кола читання’ твiр рухається до поставленоï мети i фiналу.  

Поетонiмосфера еволюцiонує завдяки трансонiмiзацiï, обмеженоï рамками 

тексту, що формує бiльш складну “мережу” збiгiв, включень i перетинань мiж ïï 

складниками. Систематизацiя ВІ великих епiчних форм вимагає урахування 

композицiï, персонажного складу, опозицiй (у тому числi iменнiсть – 

безiменнiсть) та iнших чинникiв. “Дiяльнiсть” компонентiв поетонiмосфери, 

зв’язки i вiдношення мiж ними ще тiльки належить дослiджувати, не забуваючи 

про головну цiль – науково-коректну iнтерпретацiю твору, пов’язану насамперед з 

тлумаченням iменi в найближчому – поширеному контекстi. 

 

1.5 Критерiï визначення необхiдних i достатнiх контекстiв поетонiма 

 

1.5.1 Методика розширення контексту. У поетонiмологiï виявлення 

необхiдних i достатнiх контекстiв ВІ має опертям “препарування” тексту: 

слово… → НФЄ… → дискурс (див. 1.2.). Методику контекстного розширення 

доцiльно використовувати, аналiзуючи унiверсалiï поетики онiма, наприклад, 

порiвняння з власним iменем. Семантика компаративних зворотiв вивчається в 

аспектi образностi iменi художнього тексту (див. [168], [154]). Перше рiзнобiчне 

освiтлення конструкцiй з онiмами подано в працях В.М. Калiнкiна, який 

обґрунтував “внесок” порiвнянь у змiстовнiсть тексту з опертям на аналiз форми 

адекватива (Победоноснее царя Давида), екватива (такой же Манилов), орудного 

порiвняння (в смертный бой неверующим Фомой), iменноï частини присудка (Вяз 

– яростный Авессалом) та iн. [151, с. 354–356]. Водночас мало уваги придiлено 

причинам, що визначили участь онiма у зiставленнi / уподiбненнi / ототожненнi 

об’єктiв, а також взаємодiï iменi з контекстом.  

Оскiльки одним з елементiв компаратива зазвичай є iсторико-культурний 

онiм, порiвняльна семантика дослiджується з позицiï iнтертекстуального пiдходу. 

Д.Б. Гудков вважає, що “еталонами” порiвняння стають прецедентнi iмена – 

широко вiдомi, багаторазово вiдтворювальнi у мовнiй практицi, якi “достатньою 
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мiрою вiдображають i формують систему цiннiсних орiєнтацiй лiнгво-культурноï 

спiльноти” [104, с. 113]. Широка популярнiсть онiмiв у складi компаративних 

конструкцiй зумовлює iнтерлiнгвальнi / iнтралiнгвальнi конотацiï, “заряджає” 

онiми асоцiативним i алюзiйним потенцiалом [151, с. 358]. С.А. Жаботинська 

видiляє такi елементи процесу порiвняння: 1) об’єкт, який порiвнюється; 

2) об’єкт, з яким порiвнюється перший об’єкт; 3) база для порiвняння обох 

об’єктiв; 4) результат порiвняння [126, с. 12–25]. Поетика компаратива з онiмом, 

по сутi, є результатом порiвняння в завершеному лiтературному творi.  

Ідея контекстного розширення допомагає адекватнiй iнтерпретацiï 

“поетичних” особливостей порiвнянь з iменем, оскiльки потенцiал компаратива 

реалiзується в рiзних структурах: слово / словосполучення, просте / складне 

речення, надфразна єднiсть, “набiр” НФЄ, текст. Наприклад, мiнiмальний 

контекст компаратива засвiдчує тотожнiсть / подiбнiсть об’єктiв: Україна 

пручається, як Лаокоон, обплутаний змiями [547, с. 197]; Randall sits down 

<…>, again making a pendulum of his poker, and studying it as Galileo might have 

done [651]; <…> и шастающий, как Христос, по синей / глади жук-плавунец 

[508, с. 111] тощо.  

Елементами порiвняльних зворотiв можуть бути вiдконотонiмнi одиницi, 

похiднi вiд iнтер- та iнтралiнгвальних iмен, що розвинули переноснi значення. 

У семемнiй структурi конотонiма вiдбувається “перебудова”: “На перше мiсце 

перемiщувано конотативнi семи, якi стають основними, оскiльки денотат змiнився 

i становить уже не одиничний i конкретний об’єкт, а iнший, подiбний до нього 

певними ознаками” [227, с. 55]. Онiми у функцiï зiставлення / уподiбнення / 

ототожнення мають семи, мотивованi вихiдними iсторико-культурними 

одиницями. Обмiн смислами вiдбувається мiж iменем iз конотативним значенням, 

у структурi якого закрiпився експресивно-оцiнний компонент, i поетонiмом, що 

позначає текстовий об’єкт. В оповiданнi «Ионыч» (А. П. Ч.) антропоетонiм 

Отелло вжито в iронiчному контекстi зi значенням ‘слiпий ревнивець’ [292, 

с. 265], де погляд дружини Туркiна Мой муж ревнив iнтенсифiковано 

ототожненням: это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он 
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ничего не заметит [613, с. 254]. Д.М. Шмельов слушно зауважує, що героїня 

А.П. Чехова “зовсiм не хотiла стверджувати, що вона одружена з персонажем 

п’єси Шекспіра; вона лише повідомляла про властивість свого чоловіка, яка 

зближувала його, на її погляд, із зазначеним персонажем” [417, с. 193].  

У поемi «Война и мир» об’єкт порiвняння має значення уподiбнення: Где 

бор был – площадь стодомым содомом. / Шестиэтажными фавнами ринулись в 

пляски / Публичный дом за публичным домом [559, с. 164]. Джерелом 

метафоричного контексту стає оказiоналiзм стодомый, паронiмiчно пов’язаний iз 

содом; об’єднуючись, компоненти створюють грандiозну числову гiперболу 

В. Маяковського. Содом є конотонiмом (або вiдконотонiмним апелятивом), що 

поєднує кiлька значень, якi “проступають” у розгорнутiй метафорi: 

Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски Публичный дом за публичным 

домом. Лексема фавны та публичный дом “виводять на поверхню” семи 

узуального iнтерлiнгвального конотативного мiфотопонiма, що має широку 

вiдомiсть (далi УКМТ1) Содом ‘осередок пороку, грiховного життя; осереддя 

розпусти, “злачне мiсце”’ [292, с. 340]. Одночасно контекст актуалiзує 

вiдконотонiмнi значення 1. ‘Шум, гамiр, переполох, скандал’; 2. ‘Щось дивне, 

невимовне, надзвичайне’ [292, с. 341]. У смисловому “енергообмiнi” образiв 

площi, що нагадує стодомый содом, i публичных домов беруть участь такi 

прийоми: 1) розмiщення содом у римованiй позицiï (содомом – домом); 2) повтор 

лексеми дом, спiльнокореневоï до стодомый; 3) паронiмiчна сув’язь головного i 

залежного компонентiв сполучення стодомый содом. 

Г.П. Лукаш звертає увагу на ВІ, що займають промiжне положення. Останнє 

спостережувано тодi, “коли метафора набирає деяких рис узагальненості, окремих 

ознак конотоніма, але ним не стає” [228, с. 247]. Інтерпретацiя поетонiма-

компаратива може ускладнюватися невизначенiстю вихiдноï мовноï одиницi: 

первинного iсторико-культурного або конотативного онiма. Г.П. Лукаш наводить 

приклад iменi в перехiдному станi: Як важко буть Антеєм на асфальті! (Л. К.). 

Ім’я героя грецькоï мiфологiï, велетня, сина Посейдона i Геï, який був 

непереможним, доки торкався матерi-землi, “перенесено в iншi часи, iншi умови 
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та iнший текст. Складно визначити, хто він тут – античний герой чи сучасна 

людина, яку відірвано від землі і якій це важко відчувати, метафора чи конотонім. 

Оскільки все ж зв’язок з образом Антея і з <…> (міфом давньої Греції) дуже 

міцний, вважаємо таке вживання власної назви метафоричним” [228, с. 247].  

Ймовiрно, наявнiсть у первинному (iсторико-культурному) i вторинному 

(конотативному) ВІ iнтегральноï семи, яка служить пiдставою для перенесення i 

“перебудови” семеми, свiдчить про супряжнiсть вихiдних i вiдконотонiмних 

елементiв значення. У «Поэме Горы» (М. Ц.) негативне порiвняння створене через 

посередництво iнтерлiнгвальних онiмiв: Не Парнас, не Синай – / Просто голый 

казарменный / Холм – равняйся! Стреляй! [609, с. 184]. Обидва топонiми, обранi 

об’єктами порiвняння, формують мiфологiчний (давньогрецький i бiблiйний) шар 

поеми, отже, вживаються в прямому значеннi: Парнас – гiрський масив у Грецiï, 

мiсцеперебування Аполлона з музами; Синай – гора на Синайському пiвостровi, 

де Мойсей отримав одкровення вiд бога Яхве, який видав йому кам’янi скрижалi 

та проголосив заповiдi iзраïльтянам [292, с. 314]. Одночасно онiми реалiзують 

переноснi значення: узуальний iнтерлiнгвальний конотативний топонiм (далi 

УКТ1) Парнас ‘спiвдружнiсть поетiв; товариство шанувальникiв поезiï, мистецтва; 

свiт поезiï’ [292, с. 271] i УКТ1 Синай ‘святиня’ [292, с. 314]. У «Поэме Горы» 

пряме та переносне значення спiвiснують в iнтегральнiй семi ‘добрiсть’, 

‘божественнiсть’. Форма негативного порiвняння не збiгається з контекстною 

семантикою, оскiльки частка не (Не Парнас, не Синай) хоч i протиставляє цi 

онiми твердженню просто голый казарменный холм, але заперечення “знято”: 

Отчего же глазам моим / (Раз октябрь, а не май) / Та гора была – рай? Таке 

порiвняння називають ускладненим, тому що вiдношення мiж порiвнюваними 

об’єктами встановлюються з опертям на “подiбнiсть i вiдмiннiсть” [110, с. 313], 

точнiше, у М. Цвєтаєвоï, на вiдмiннiсть i подiбнiсть мiж референтами. За логiкою 

викладання, контекст можна доповнити сполучниками, що зближують елементи 

порiвняння в ознаках ‘рай’, ‘добрiсть’, наявних в iсторико-культурних i 

конотативних онiмах Парнас, Синай ( = Гора): (ХОЧ) Не Парнас, не Синай – / (А) 

Просто голый казарменный / Холм – равняйся! Стреляй! / (АЛЕ) Отчего же 
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глазам моим / (Раз октябрь, а не май) / Та гора была – рай? Виразнiсть 

порiвняння посилює поєднання вiдмiнностi (форма) i тотожностi (змiст), 

внаслiдок чого головний “персонаж” поеми мiфологiзується i певною мiрою 

“прирiвнюється” до iнтерлiнгвальних ВІ Парнас i Синай. Угруповання iсторико-

культурних i конотативних ознак перетворює поетонiми на полiсемантичнi 

одиницi, що конституюють цiлiсний змiст твору. 

Порiвняльно-ототожнювальна семантика може розвиватися в декiлькох 

НФЄ, як вiдбувається, наприклад, у поезiï В. Маяковського «Я и Наполеон». 

Елементами компаратива виступають лiричний герой – alter ego автора (Я) та 

iмператор Наполеон Бонапарт (Наполеон). Аналогiя виникає при вiдтвореннi слiв, 

вимовлених Наполеоном перед Бородинською битвою. Вигук Вот солнце 

Аустерлица! нагадує про велику перемогу, здобуту Наполеоном пiд Аустерлiцом 

у 1805 р. У В. Маяковського сполучення солнце Аустерлица вжито у функцiï 

пояснення: Идите, изъеденные бессонницей, / сложите в костер лица! / Все 

равно! / Это нам последнее солнце – / Солнце Аустерлица! [559, с. 71]. Фраза 

полководця стає першим “приводом” для порiвняння: лiричний герой ототожнює 

себе з Наполеоном, в iменi якого оновлюються iсторико-культурнi семи 

‘полководець’, ‘iмператор’, ‘володар’, закрiпленi контекстом полководец и 

больше: Сегодня я – Наполеон! / Я полководец и больше [559, с. 71]. 

Одночасно з прямим значенням реалiзується семантика УКА1 Наполеон 

‘видатна особистiсть; людина, яка надзвичайно проявила себе в якiйсь сферi 

дiяльностi’ [292, с. 248], що “переходить” в образ лiричного героя. Ототожнення 

об’єктiв порiвняння виражено позицiєю суб’єкта (Я) та предиката (Наполеон). 

Наступне речення мiстить “запрошення до порiвняння”: Сравните: я и – он! [559, 

с. 71]. Зiставлення фактiв бiографiï Наполеона з дiями лiричного героя 

перетворює тотожнiсть Я = Наполеон, тобто я – така ж велика людина, на 

протиставлення: Он раз чуме приблизился троном, / смелостью смерть поправ, – / 

я каждый день иду к зачумленным / по тысячам русских Яфф! / Он раз, не 

дрогнув, стал под пули / и славится столетий сто, – / а я прошел в одном лишь 

июле / тысячу Аркольских мостов! [559, с. 71–72]. Алюзiйний контекст 
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створено з географiчних назв, що нагадують про подiï, якi прославили iмператора: 

вiдвiдування чумного госпiталю в Яффi та запеклу битву французiв з 

австрiйськими вiйськами бiля Аркольского моста, де Наполеон, який очолював 

одну зi штурмових колон, ледве не був убитий [559, с. 448]. Вживання топонiмiв у 

множинi разом iз числiвником (по тысячам русских Яфф, тысячу Аркольских 

мостов) висуває на перший план гiперболу, позначаючи ‘смiливiсть, перемогу 

над смертю, велич духу’. Це переносне значення спiввiднесено з Я, яке 

перевершує Наполеона. Контраст Я – Наполеон посилює опозицiя 

‘однократнiсть (Наполеон) – множиннiсть (Я)’ великих дiянь, утворена 

повторюваним раз i, з iншого боку, сполученнями з кiлькiсними семами: каждый 

день, в одном лишь июле. Мiж компонентами порiвняння встановлювано 

протиставлення: перше речення можна доповнити сполучником а, в другому – 

цей сполучник є експлiцитним засобом.  

При рекурсивному читаннi фраза я полководец и больше нарощує семи 

‘гордовитiсть’, ‘надмiрне честолюбство’, ‘амбiцiйнiсть’, що входять до Я, тобто 

Я – бiльше, нiж Наполеон. Одночасно йде ускладнення структури поетонiма 

Наполеон, у якому актуалiзовано ‘зарозумiлiсть’, ‘самовпевненiсть’, 

‘диктаторство’, що стали джерелами вторинноï номiнацiï
1
. Усi вiдконотонiмнi 

значення помiщенi в обох компонентах порiвняння, хоча регулярнiшою постає 

його наявнiсть у лiричного героя. У наступнiй НФЄ протиставлення Я – Наполеон 

iнтенсифiковано сполученням солнце Аустерлица, спiввiднесеним з Я: За мной, 

изъеденные бессонницей! / Выше! / В костер лица! / Здравствуй, / мое 

предсмертное солнце, / солнце Аустерлица! [559, с. 71–72]. Солнце Аустерлица 

має метафоричне значення ‘велика, рiшуча перемога, подiбна Аустерлицю’, а 

присвiйний займенник посилює протиставлення Я – Наполеон. Водночас 

метафора, ґрунтована на прямому значеннi хрононiма Аустерлiц, розпiзнавана й 

поза контекстною ситуацiєю, внаслiдок чого iм’я набуває здатностi до 

конотонiмiзацiï. Г.П. Лукаш констатує протилежнi характеристики 

                                                 
1
 Пор. значення УКА1 Наполеон ‘одноосiбний володар, диктатор; начальник, розпорядник з диктаторськими 

замашками’, ‘пихата, самовпевнена людина; амбiтний вискочка’ [292, с. 249]. 
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метафоричного iменi та конотонiма: «Метафора викликає відгук у душі завдяки 

новизні смислу, несподіваності, конотонім – завдяки “упізнаванню” знайомого, 

пригадуванню заданої інформації, пошуком спільного між “першим іменем” і 

другим, конотонімним» [228, с. 248]. “Перебудову” семеми в поетонiмi Аустерлиц 

(“висунення” семи ‘перемога’) доводить можливість його протиставлення 

узуальному iнтерлiнгвальному конотативному хрононiму (далі УКХр.1) Ватерлоо 

‘поразка в якій-небудь справі; крах надій, задумів’ [292, с. 102], зумовленому 

розгромом англо-голландськими та пруськими військами арміï Наполеона 

(1815 р.), що призвело до повторного зречення імператора від престолу [292, 

с. 101].  

Взаємодіючи зі семантикою контексту, компаратив Я – Наполеон нарощує 

схожість і відмінність між об’єктами. Тотожність Я – Наполеон перетворювано в 

зіставлення я – більше, ніж Наполеон, яке трансформовано у протиставлення 

Наполеон – ніхто порівняно зі мною. Таке тлумачення підтверджує думку 

Б.М. Ейхенбаума про В. Маяковського як творця нового поетичного Я: “Його Я 

грандіозно, але не романтичною грандіозністю, коли високе Я протиставлювано 

низькому світу дійсності, а іншою грандіозністю, що вміщує в собі цей світ і 

відповідає за нього” [422, с. 304].  

Вплив компаратива на образність твору доводить двобічне збагачення 

смислами оніма ↔ тексту. Образність поетонімів, створювана порівняльно-

ототожнювальною семантикою, розвивається в різних відрізках тексту, тому 

об’єктивно-авторська інтерпретація “реставрується” лише після поступового 

аналізу завершеного тексту. Таким чином, протяжність контексту поетоніма не 

вирішує проблеми інтерпретації образного потенціалу ВІ та цілісного змісту 

художнього твору. Як бачимо, навіть порівняння з онімом становить динамічну 

структуру: у процесі лінійного розгортання тексту ототожнення (Я – Наполеон) 

переходить у протиставлення (Наполеон – ніхто порівняно зі мною) і т. ін. 

Оскільки динаміка (як здатність до розширення) є властивістю тексту загалом і 

поетонімів як його значущих елементів, треба знайти інші показники 
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“вимірювання” діяльності власних імен у контекстах, маючи за мету тлумачення 

узагальненого змісту твору.  

 

1.5.2 Типи контекстiв поетонiма з позицiï функцiйного пiдходу. Довжина 

контексту поетонiма не дає змоги оцiнити взаємовплив i дослiдити спiвучасть 

iменi – тексту в створеннi образностi, хоч i розкриває роль онiма в “обмеженому” 

текстовому вiдрiзку на певному етапi поетонiмогенезу. Примiтними або тонкими, 

пiдчас прихованими, “нитками” контексту автор “обвиває” iм’я, що “уловлює” та 

пов’язує iншi онiми, спiльноти iмен, словеснi формули, метафоричнi конструкцiï 

тощо, якi нерiдко втягуються з найширшого культурного простору. Опорою 

поетонiмологiчного “розслiдування” стане типологiя контекстiв поетонiмiв, звернена 

до цiлiсного змiсту твору. У розробленнi типологiï доцiльно враховувати традицiю 

визначення контекстiв залежно вiд функцiй: розв’язувальний, пiдтримувальний, 

гасячий, компенсувальний, iнтенсифiкувальний. Пiд розв’язувальним 

розумiють контекст, який знiмає полiсемiю мовноï одиницi: На вечернем небе 

показалась яркая звезда (‘небесне тiло’). Пiдтримувальний контекст забезпечує 

повторюванiсть значення певноï одиницi в текстi [368, с. 238]. Гасячий контекст 

утворює значення одиницi, що не збiгається з ïï типовим значенням у мовнiй 

системi; компенсувальний – сприяє адекватному розумiнню змiсту в умовах 

невираження якогось елемента, наприклад, при елiпсисi. Інтенсифiкувальний 

контекст «сприяє прирощенню змiсту в процесi сприйняття тексту, немов 

додаючи новi значення вже використанiй одиницi. Так, у багатьох творах 

росiйськоï поезiï слово “зiрка”, введене на початку тексту в значеннi ‘небесне 

тiло’, починає прирощувати такi значення, як ‘любов’, ‘доля’, ‘призначення’» 

[368, с. 238–239]. До iнтенсифiкувального контексту вiдносять появу 

т.зв. “мерехтливого значення, коли в текстi реалiзується одночасно кiлька значень 

одиницi” [368, с. 239]. 

Оскiльки поетонiм є парадигмою номiнацiй, спiввiднесених з одним 

денотатом, а кожний iз варiантiв власного iменi “вкладає” до нього якийсь 

елемент значення, недостатньо обмежуватися контекстом першого вживання 
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iменi персонажу. Контекст, де будь-яка форма позначення зi складу парадигми 

з’являється вперше, є репрезентувальним. Зазвичай “комплект” 

репрезентувальних контекстiв найменувань головних героïв численний, проте 

навряд чи можна заперечувати ïх значущiсть, незважаючи на рiзну семантичну 

вагомiсть. Пор. репрезентувальнi контексти ВІ Плюшкин (М. В. Г.): Плюшкин, 

хуже пастуха ( – У меня не так <…>, как у какого-нибудь Плюшкина: 

восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха! [519, с. 102]); 

мошенник ( – Мошенник, – отвечал Собакевич); скряга, колодники лучше… 

(Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, 

чем он: всех людей переморил голодом [519, с. 103]); собака ( – Я вам даже не 

советую дороги знать к этой собаке!); заплатанной ? ( – А! заплатанной, 

заплатанной! – вскрикнул мужик. Было им прибавлено и существительное к 

слову “заплатанной”, очень удачное, но неупотребительное в светском 

разговоре, а потому мы его пропустим [519, с. 112–113]); фигура (У одного из 

строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с 

мужиком…); баба / мужик (Долго он не мог распознать, какого пола была 

фигура: баба или мужик); ключница / ключник (По висевшим у ней за поясом 

ключам и по тому, что она бранила мужика довольно поносными словами, 

Чичиков заключил, что это, верно, ключница; это был скорее ключник, чем 

ключница); матушка, барин ( – Послушай, матушка, – сказал он [Чичиков] 

<…>, – что барин?.. [519, с. 118]); хозяин ( – Здесь хозяин, – сказал ключник 

[519, с. 120]); не нищий, (а) помещик (Но пред ним стоял не нищий, пред ним 

стоял помещик [519, с. 118]); владелец (Во владельце стала заметнее 

обнаруживаться скупость [519, с. 123]); (погляд Плюшкина) как трудолюбивый 

паук (везде во все входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал 

хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины [519, 

с. 122]); рыболов (“Вон уже рыболов пошел на охоту!” – говорили мужики, 

когда видели его, идущего на добычу [519, с. 121]), семьянин (был женат и 

семьянин); вдовец (Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, 

подозрительнее и скупее [519, с. 122–123]); отец, батюшка (Отец послал ей на 
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дорогу проклятие, а преследовать не заботился; у батюшки был такой халат, 

на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно [519, с. 123–

124]); старик; сторож, хранитель, владетель (старик очутился один 

сторожем, хранителем и владетелем своих богатств); изношенная 

развалина (каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной 

развалине [519, с. 123]); бес, а не человек (покупщики торговались, торговались 

и наконец бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек); прореха на 

человечестве (все становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в 

какую-то прореху на человечестве [519, с. 124]); человек (И до такой 

ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! 

[519, с. 132]); почтеннейший (Почтеннейший! – сказал Чичиков, – не только по 

сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы! [519, с. 133]); странное явление, 

съежившийся старичишка (Засим это странное явление, этот съежившийся 

старичишка проводил его со двора [519, с. 135]).  

При “сортуваннi” сем стають помiтнiшими iнтегральнi та диференцiйнi 

ознаки антропоетонiма Плюшкин. Інтегральнi семи зближують iм’я-образ з 

iншими персонажами: на спiльнiсть ‘соцiального становища’ орiєнтовано 

безонiмнi номiнацiï барин; хозяин; владелец; помещик; сторож, хранитель, 

владетель богатств i традицiйне звертання почтеннейший. До системних 

компонентiв належать i семи-примiтиви, пов’язанi з минулим i сучасним 

Плюшкина (‘вiк’, ‘сiмейне становище’, ‘спорiдненiсть’): семьянин, вдовец, отец, 

батюшка, старик. Індивiдуально-особистiснi характеристики органiзовують 

негативний план змiсту iменi, конкретизований: 1) ‘невизначенiстю статi’ 

(фигура; матушка; мужик / баба, ключник / ключница; странное явление); 

2) iронiчними, зневажливо оцiнними прiзвиськами, прямими i непрямими 

порiвняннями (хуже пастуха; (погляд) как трудолюбивый паук; рыболов; 

колодники лучше живут; мошенник; собака; заплатанной ?; съежившийся 

старичишка; изношенная развалина). Домiнантою iменi-образу є оцiнка скряга, 

що передбачає зображення манiакальноï ‘скупостi’ Плюшкина. Контрастнi человек 
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/ прореха на человечестве; бес, а не человек втягують персонажа у безодню 

‘недолюдяностi’, втiлюючи iдею розпаду особистостi.  

Двобiчна взаємодiя поетонiм ↔ контекст виявляється таким чином: 

1) “замiнники” iменi породжують ядернi / периферiйнi компоненти семеми; 

2) контекст акцентує позицiю оповiдача / персонажа та / або “надає право” на 

iснування тiй чи тiй формi шляхом ïï обґрунтування (пор. : Такой скряга, какого 

вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей 

переморил голодом). Отже, всi компоненти змiстовоï структури iменi Плюшкин 

вмiщено в контекстi, що позначаємо термiном актуалiзований (таке тлумачення 

узгоджується з розрiзненням актуалiзованих i неактуалiзованих у конкретному 

мовленнєвому контекстi сем iз складу семеми [303, с. 55]). Актуалiзований 

контекст експлiкує природу i функцiйне навантаження якогось члена онімної 

парадигми й утворює семантичний компонент (-и) власного iменi. У тому, що 

контекст поетонiма може бути одночасно репрезентувальним i актуалiзованим, 

немає суперечностi, оскiльки варiант позначення здебiльшого добирається для 

унаочнення якоїсь ознаки (декiлькох ознак). Якщо в актуалiзованому контекстi 

поетонiм / його еквiвалент вiдсутний, вiн компенсується завдяки передтексту.  

Поетонiмогенез зумовлений розвитком компонентiв, помiщених у семему. 

Вдосконалення змiсту здiйснюється повторенням (вiдтворенням): 1) онiма, 

2) його еквiвалента, 3) семантичноï ознаки. Таке розмежування доцiльне, тому що 

неминуче повторення ВІ в художньому творi забезпечує когезiю, отже, контекст iз 

повторюваним iм’ям за традицiєю можна назвати пiдтримувальним. Пор. : – Эй, 

борода! А как проехать отсюда к Плюшкину, так чтоб не мимо господского 

дома? [519, с. 112]; – От кого? – сказал председатель и, распечатавши, 

воскликнул: – А! от Плюшкина [519, с. 150].  

Вказiвна функцiя поетонiма зазвичай поєднується з характеризувальною, 

оцiнною, експресивною тощо. Пiдтримувальний контекст, що забезпечує 

формальний зв’язок, трапляється рiдше, нiж iнтенсифiкувальний, спрямований на 

прирощення змiсту. Образнiсть поетонiма розвивається: 1) вiдтворенням 

компонентiв парадигми, 2) iнтенсифiкацiєю сем. Цi процеси можуть збiгатися або 
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перетинатися, якщо контекст увиразнює iнформацiю, закладену в поетонiмi / його 

еквiвалентi. Пор. iнтенсифiкацiю сем у поетонiмi Плюшкин: ‘невизначена стать’ 

(мужик / баба; ключник / ключница): “Ой, баба! – подумал он [Чичиков] про себя и 

тут же прибавил: – Ой, нет!” – “Конечно, баба!” – наконец сказал он, 

рассмотрев попристальнее; взошла та же самая ключница, которую встретил 

он на дворе; ключница по крайней мере не бреет бороды, а этот, напротив того, 

брил, и, казалось, довольно редко; Чичиков <…> ожидал с нетерпеньем, что 

хочет сказать ему ключник. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что 

хочет сказать ему Чичиков [519, с. 120]; ‘вiк’ (старик): почтенный, добрый 

старик терпит по причине собственного добродушия [519, с. 133]; ‘соцiальне 

становище’ (барин, хозяин, помещик): – Что ж барин? У себя, что ли?; – Здесь 

хозяин, – сказал ключник [519, с. 120]; У этого помещика была тысяча с лишком 

душ [519, с. 121]; Сам хозяин являлся к столу в сюртуке [519, с. 122]; ‘cкупiсть’ 

(скряга): скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей?; Ему 

хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди 

умирали, как мухи [519, с. 112]; сосед заезжал к нему сытно пообедать, 

слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости; Плюшкин стал 

беспокойнее <…>, подозрительнее и скупее [519, с. 122–123]; Во владельце стала 

заметнее обнаруживаться скупость, сверкнувшая в жестких волосах ее седина, 

верная подруга ее, помогла ей еще более развиться; Одинокая жизнь дала 

сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более 

пожирает, тем становится ненасытнее [519, с. 123]; Но так как 

гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его 

законов, то он [Плюшкин] прибавил тут же несколько внятнее: “Прошу 

покорнейше садиться!” [519, с. 125–126]; конотативнi оцiнно-зневажливi семи 

(мошенник, собака): – Собака, – сказал Собакевич, – мошенник, всех людей 

переморил голодом [519, с. 150].  

Деякi контексти одночасно iнтенсифiкують кiлька ознак: ‘соцiальне 

становище’ + ‘скупiсть’: А ведь было время, когда он только был бережливым 

хозяином [519, с. 122]; ‘соцiальне становище’ + ‘позастатевiсть’ + ‘перетворення 
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в недолюдину’: Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым! 

Должно сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит 

скорее развернуться, нежели съежиться [519, с. 124] (пор. : съежившийся 

стрикашка). Отже, iнтенсифiкувальний контекст прирощує смисл i розбудовує 

художню образнiсть поетонiма внаслiдок реактуалiзацiї (посилення) наявних 

семантичних компонентiв. 

Контекст, що започатковує приховану (скриту, підтекстову) інформацію ВІ, 

називаємо передбачувальним. До такого зразка контекстiв перифрази прореха на 

человечестве належать описи будiвель i саду в маєтку Плюшкина: <…> многие 

крыши сквозили, как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди 

по сторонам в виде ребр. Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты 

тряпкой или зипуном [519, с. 115]; <…> две сельские церкви, одна возле другой: 

опустевшая деревянная и каменная, с желтенькими стенами, испятнанная, 

истрескавшаяся. Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную 

решетку [519, с. 116]; Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни 

искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по 

нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным 

резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит 

грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые 

проглядывает нескрытый, нагой план <…> [519, с. 117]. «Перший рух автора, – 

пише В.М. Топоров, – передбачити безпосереднє знайомство читача з Плюшкiним 

зображенням його села в надiï, що читач скористається нехитрою максимою: 

“Який пiп, такий i прихiд”, почавши, зрозумiло, з приходу, з села» [369] та 

продовжуючи описом саду: “Залишена сама на себе, природа утиснюється, 

глохне, втрачає здатнiсть до впорядкованого самовiдновлення” [369]. Плюшкiна 

оточує “вимерле мiсце”, створене мовними образами “розрiдженостi” 

(В.М. Топоров).  

Гратчатiсть, протяговiсть, трiщини та щiлини випереджають згадування про 

нищенские прорехи та нагой план – перший “налаштований” на образну номiнацiю 

контекст. Другий фрагмент спiввiдноситься iз зовнiшнiстю персонажа: – “Идите 
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в комнаты!” – сказала ключница, отворотившись и показав ему спину, 

запачканную мукою, с большой прорехой пониже [519, с. 118]. Пiсля потрiйного 

повтору (и все становилось гниль и прореха) “вступає” репрезентувальний 

контекст i з’являється домiнанта ‘уречевлювання’ / ‘омертвiння’, ‘розпад 

особистостi’: и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве 

[519, с. 124].  

Взаємозв’язок фрагментiв образноï номiнацiï прореха на человечестве 

дозволяє ввести поняття узгодженi контексти, якi формують когерентнiсть 

внаслiдок схрещення змiстових ознак. Сюди доречно пiдключити й контексти з 

недомовленим прiзвиськом заплатанной ?
1
. Суперечнiсть мiж лексемами заплата 

– прореха виявляє деградацiю Плюшкина: вiд бережливостi й охайностi (Сам 

хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, 

<…> нигде никакой заплаты [519, с. 122]) – до принизливоï, жалюгiдноï 

скупостi.  

Розв’язувальний контекст анулює будь-яку невизначенiсть, неяснiсть чи 

неточнiсть змiсту поетонiма. У розв’язувальному контекстi експлiковано те, що 

було навмисно приховане вiд читача i / або персонажа. Для iменi-образу 

Плюшкина таким стає контекст розпiзнавання Чичиковым у створiннi 

невизначеноï статi (мужик / баба, ключник / ключница) помiщика i господаря: 

“Что, батюшка, слепы-то, что ли?” – сказал ключник. “Эхва! А вить хозяин-то 

я!” [519, с. 120].  

Традицiйне трактування гасячого контексту не актуальне для 

поетонiмологiï, тому що розбiжнiсть контекстного значення з узуальним, 

прийнятим у мовi, свiдчить про своєрiдну трансформацiю. Такий рiзновид 

контексту є трансформацiйним, оскiльки в процесi поетонiмогенезу вiдбувається 

не тiльки накопичення, але й перетворення (згасання, знищення) ознак, тому 

вилучення якоїсь семи знаменує стадiю розвитку. “Скинення” Плюшкина 

(нагадаємо, що особове iм’я персонажа вiдсутнє вiд початку, хоча й 
                                                 
1
 Інтенсифiкувальним контекстом є вiдступ оповiдача, який мiркує про влучнiсть росiйського розуму, 

посмiхаючись над прiзвиськом, отпущенным мужиками: “Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было 

очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще 

усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ!” i т.д. 
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“реставрується” через iм’я дочки Александры Степановны, а прiзвище походить 

вiд сплющенный) зумовлювано втратою людських властивостей i почуттiв, що 

виражено компонентами ‘змiлiння’, ‘незначнiсть’, ‘розпад’ тощо. У 

трагiкомiчному перетвореннi ‘был человек → а теперь… прореха на 

человечестве’ полягає вердикт М.В. Гоголя: Все похоже на правду, все может 

статься с человеком [519, с. 132]. На поступову деградацiю iменi “працюють” 

трансформацiйнi (узгодженi мiж собою) контексти: <…> человеческие чувства, 

которые и без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день 

что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине [519, с. 123]; И до какой 

ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так 

измениться! [519, с. 132]; Он еще до сих пор прозябает на свете. Вот судьба, 

ведь какой был умнейший, богатейший человек! а теперь… [519, с. 150].  

Указанi види контекстiв можна виокремити не лише для стрижневого iменi 

(домiнанти поетонiма), але й для будь-якого елемента парадигми, хоча не кожний 

“представник” парадигми має їх повний “набір”. Репрезентувальним контекстом 

прiзвиська наймички Саньки, героїнi оповiдання «Вiють вiтри, вiють буйнi…» 

(В. В.), постає перелiк “речей i людей”, пiдвладних маленькому Гриню: І то ж 

отаке діється в його, Гриньовому, царстві, де він владика, цар і бог над речами й 

людьми, де слово й плач його закон для мами, тата, Гаврика, Рябухи-Саньки, 

кішки Рудьки, собаки Жульки, для всіх стільців, скриньок, щіток <…> [515, 

с. 226]. В актуалiзованому контекстi подано внутрiшню форму образливого 

прiзвиська: Бо таки Рябуха! Ряба, як собака [515, с. 228]. Образнiсть 

розвивається через: 1) повтор прiзвиська в пiдтримувальних контекстах, що 

вiдображають змiнюване ставлення Гриня: А Рябухою звати будеш?; А мине лихо, 

i знову Санька – Рябуха, знову виделкою в бiк <…> [515, с. 228–229] та iн.; 

2) посилення семи ‘ряба’ в iнтенсифiкувальних, узгоджених мiж собою, 

контекстах iз казки, розказаної Санькою: – А царiвна була погана-погана: ряба, 

кислоока… “Така, як ти?” – хочеться спросити Гриневi <…>; Зла царiвна, ряба 

та погана, не змогла стерпiти краси бiленької дочечки; От i наворожила так, 

що перевела всю красу й розум дочечки на себе, а їй вiддала своє ряботиння та 
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закислi очi; І зробив той чоловiк дочечку за наймичку в себе. Та нiхто її не 

любить, бо вона ряба та погана. І нiкого в неї немає – нi мами, нi тата, кругла 

сирота на свiтi божому [515, с. 233–234]. Останнiй контекст є розв’язувальним: 

через казочку з’ясовано передiсторiю, осмислено недолю Cаньки, чiткiше 

вiдображено зовнiшнiсть (‘ряба’, ‘погана’, ‘кислоока’). Жалiсть i спiвчуття Гриня 

продемонстровано вiдмовою вiд образливого прiзвиська Рябуха: Гринь дивиться 

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

шепотом каже: – Я буду тебе любити, Саню [515, с. 234] в трансформацiйному 

контекстi. 

У романi «The Collector» (Дж. Ф.) семантично вагомим елементом 

парадигми антропоетонiма Frederick Clegg є прiзвисько Caliban, надане Мiрандою 

Грей. Його змiстовий вимiр усвiдомлюється через спiввiдношення з 

шекспiрiвською «The Tempest», на яку “спираються” iмена-образи Miranda – 

Frederick, що утворюють опозицiю ‘ув’язнена (жертва) – тюремник (кат)’. 

Репрезентувальний i водночас актуалiзований контекст ВІ Caliban започатковує 

мiжтекстовий зв’язок: чудовисько Clegg («The Collector») – потворний дикун 

Caliban («The Tempest»)
1
, хоча мотивацiя вибору не з’ясовується: “Ferdinand,” she 

said. “They should have called you Caliban.” [624].  

Оскiльки подiї вiдтворено з протилежних позицiй Miranda – Frederick, текст 

розгортується з використанням прийому ретроспекцiї, що зумовлює 

передбачувальнi контексти прiзвиська. Мiранда з недовiрою ставиться до 

вигаданого Ferdinand (“Your first name?” Ferdinand. <…> “That’s not true,” she 

said” [624]), тому що iм’я, спiввiдносне з шекспiрiвським, розцiнює як огидний 

збiг (I found out what his name was (vile coincidence!) [624]). Наступний 

передбачувальний контекст виявляє рiшення Miranda називати тюремника 

Caliban: I have to give him a name. I’m going to call him Caliban [624]. У викладеннi 

подiй Клеггом провiдну паралель актуалiзовано небажанням Мiранди бачити в 

напiвчудовиську Ferdinand iз «The Tempest», хоча вона й змушена вживати 

                                                 
1
 Допомiжним прийомом виступає формальна близькiсть поетонiма i протоонiма, унаочнена звуковою 

анафорою cl. 
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“справжнє” iм’я ката: She liked to get me stumbling after her (as she said one day – 

poor Caliban, always stumbling after Miranda, she said), sometimes she would call me 

Caliban, sometimes Ferdinand [624] (контекст роз’яснює невiгластво новiтнього 

Калiбана, який не вiдчуває в промовистому iменi прихованої iронiї).  

Пiдтримувальнi контексти закрiплюють авангардну позицiю ВІ Caliban 

серед iнших елементiв парадигми: The only real person in my world is Caliban; I 

tried to escape. Then, Caliban has accepted it [624] та iн. В iнтенсифiкувальних 

контекстах роз’яснювано калiбанiвську сутнiсть потворного Clegg. Прирощення в 

семантичну структуру здiйнюються через iмплiцитний зв’язок iз шекспiрiвським 

персонажем. Поетонiму Clegg-Caliban притаманнi змiстовi ознаки ‘невiгластво, 

тупа вульгарнiсть i посереднiсть’ (How I hate ignorance! Caliban’s ignorance <…>), 

‘духовне калiцтво’ (He is ugliness. But you can’t smash human ugliness), 

‘нелюдянiсть’ (<…> you great lump; He’s the one in prison; in his own hateful narrow 

present world), ‘духовна спустошенiсть’ (So totally blind; his uselessness and his 

emptiness), ‘мертвотнiсть’ (deadness) тощо. Мiранда схарактеризовує тюремника 

як a drooling horror-film monster (He’s not human; he’s an empty space disguised as a 

human), але великодушно жалiє його як жертву мiщанського свiту (he’s a victim of 

a miserable Nonconformist suburban world and a miserable social class).  

До трансформацiйних контекстiв прiзвиська уналежнюємо контексти 

сприйняття Мiрандою Clegg як не-Caliban: I felt sorry for Caliban this evening. He 

will suffer when I am gone; I’ve got to take up a new attitude with him. <…> I won’t 

spit at him any more. I’ll be silent when he irritates me. I’ll treat him as someone who 

needs all my sympathy and understanding. I’ll go on trying to teach him things about 

art. Other things; I’ve called him Ferdinand (not Caliban) three times<…> [624].  

У розв’язувальному контекстi паралелiзм образiв Caliban (most ignorant 

monster В. Шекспiра) – Caliban (тюремник Мiранди) експлiковано назвою п’єси 

(«The Tempest»), яку перечитує Мiранда, iменами автора (Shakespeare) i 

персонажа (Caliban), цитуванням фрагментiв твору, який (у зв’язку з особистими 

трагiчними обставинами) постає перед Мiрандою у новому свiтлi:  
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Reading The Tempest again all the afternoon. Not the same at all, now what’s 

happened has happened. The pity Shakespeare feels for his Caliban, I feel (beneath the 

hate and disgust) for my Caliban. Half-creatures. 

“Not honour’d with a human shape.” 

“Caliban my slave, who never yields us kind answer.” 

“Whom stripes may move, not kindness.” 

PROS. …and lodged thee 

In mine own cell, till thou didst seek to violate 

The honour of my child. 

CAL. O ho, O ho! – Would’t had been done! 

Thou didst prevent me; I had peopled else 

This isle with Calibans.… 

Prospero’s contempt for him. His knowing that being kind is useless. <…>  

Act III, scene 2. “I cried to dream again.” Poor Caliban. But only because he 

never won the pools. 

“I’ll be wise hereafter.” 

“O brave new world.” 

O sick new world [624]. 

У розв’язувальному контекстi, що вмiщує елементи чужого тексту, 

ставлення Мiранди до свого Caliban розпiзнається остаточно: внутрiшня сутнiсть 

Frederick Clegg збiгається з сутнiстю шекспiрiвського (half-creatures); 

напiвчудовиська удостоюються спiвчуття В. Шекспiра – прихованого пiд 

ненавистю й огидою спiвчуття Мiранди: Poor Caliban; The pity Shakespeare feels 

for his Caliban, I feel (beneath the hate and disgust) for my Caliban. Перечитування 

«The Tempest» приводить Мiранду до висновку, зробленого Prospero: у випадку з 

Калiбаном доброта не приносить користi
1
. Хоча Miranda, подiбно Просперо, 

переповнена до Clegg презирства (I despise him too much to hate him), вона 

(жертва) не вiдмовляє в прощеннi катовi (I was imagining I’d escaped and that 

Caliban was in court. I was speaking for him. I said his case was tragic, he needed 

sympathy and psychiatry. Forgiveness [624]). Розв’язувальний контекст опрозорює 

суперечнiсть у свiтсприйняттi Miranda (В. Ш.: “O brave new world.”) – Miranda 

(Дж. Ф.: O sick new world), що натякає на трагiчну розв’язку. Крiм зв’язку в єдине 

цiле iнтенсифiкувальних, передбачувальних, трансформацiйних i 

розв’язувального контекстiв, спрямованих на розвиток прiзвиська Caliban, 

                                                 
1
 Пор. : “A devil, a born devil, on whose nature / Nurture can never stick; on whom my pains, / Humanely taken, all, all 

lost, quite lost; / And as with age his body uglier grows, So his mind cankers<…>”(В.Ш.). 
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супряжнiсть виявляють контексти похiдних утворень Calibans of this world 

(конотонiм) i Calibanity (вiдконотонiмний апелятив), що потребують окремого 

дослiдження. 

Обґрунтована типологiя контекстiв поетонiма здається нам прийнятною на 

сучасному етапi розвитку теорiï поетонiмологiï. Деякi сумнiви виникають через 

збiг видiв контексту, що пояснюють який-небудь “момент” поетики, однак такi 

явища можна обґрунтувати з позицiï зв’язностi тексту i поетонiмогенезу: 

репрезентувальний контекст подає iм’я / його еквiвалент; пiдтримувальний – 

реалiзує когезiю, передбачувальний i узгодженi контексти формують 

когерентнiсть. Актуалiзований, iнтенсифiкувальний, розв’язувальний i 

трансформацiйний контексти беруть участь у смислопородженнi та виявляють 

еволюцiю поетонiма, отже, кожний вид контексту виконує, з одного боку, 

образотвiрну функцiю власного iменi, з iншого – реалiзує текстоструктурувальну 

та текстоактуалiзацiйну функцiї.  

 

1.5.3 Семантичний критерiй визначення контекстiв поетонiма. На будь-

якiй стадiï становлення поетонiма семантика збагачується в iнтенсифiкувальних, 

розв’язувальних, трансформацiйних та iн. контекстах. Певним внеском у 

розбудову теорiï поетонiмологiï та конотонiмiки є класифiкацiя контекстiв 

поетонiма в семантичному аспектi. Найдокладнiше прокоментовано контекст 

“оживлення” внутрiшньоï форми iменi (див. [244], [233], [53]), проте поетонiм має 

безлiч засобiв i прийомiв “спiвпрацi” з текстом, спрямованих на розпiзнавання: 

1) онiмiзацiï; 2) онiмного / конотонiмного класу.  

1.5.3.1 Розпiзнавання онiмiзацiï. Працюючи на поетонiм, контексти 

“залучають” його до спiльного створювання образностi. Контекст допомагає 

розпiзнати онiмiзацiю – “перехiд апелятива чи апелятивного словосполучення 

через змiну функцiï у власне iм’я” [301, с. 91]. Такий контекст необхiдний i 

достатнiй, коли похiдна одиниця вiдтворює форму “протослова” (семантична 

онiмiзацiя) [301, с. 92]. Потреба у розпiзнаваннi онiмного статусу виникає при 

омонiмiï твiрного (ЗН) i деривата (ВІ). Йдеться про “промовистi” iмена, 
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унiверсальний засiб поетики: Соняшна (Б.-І. А.), Дежавю < фр. déjà vu, Живiть-У-

Злагодi-Та-Достатку (Ю. А.), Robak ‘хробак, черв’як, робак’ [492, с. 148], Snug < 

англ. snug ‘приємний’, Flute < англ. flute ‘флейта’, Snout < англ. snout ‘рило’, 

Starveling < англ. starveling ‘замiрок’ (В. Ш.), Scraper < англ. scraper ‘скряга’ 

(В. Теккерей; далi В. Т.), Traitor < traitor ‘зрадник’ (Б. Ш.) та iн.
1
. Імена з 

прозорою внутрiшньою формою, тотожнi апелятивам, мають бiльшу експресiю та 

виразнiсть, нiж онiми, утворенi за участю словотвiрних формантiв (граматична 

онiмiзацiя). З.П. Жаплова вiдзначає, що прiзвище Коробочка бiльш метафоричне, 

нiж Коробочкина [128, с. 88–126]. Контекст розпiзнавання iменi, омонiмiчного 

iменнику коробочка, є експлiцитним: “А позвольте узнать фамилию вашу. Я так 

рассеялся…приехал в ночное время…” “Коробочка, коллежская секретарша” 

[519, с. 52]. Ю.В. Манн пiдкреслює особливу органiзацiю художнього свiту 

М.В. Гоголя, де важливе мiсце вiдводиться “граматично не оформленим 

прiзвищам” Земляника, Коробочка, Яичница, Петух, Пробка, Деепричастие та iн. 

Такi дивнi прiзвища – “певного зразка неперетворена дiйснiсть: предмет, рiч, 

поняття” [238, с. 120–121]. П. Флоренський вважає, що iмена недовтiлених 

персонажiв М.В. Гоголя “неминуче напрошуються в загальнi”, перетворюючись в 

iм’я “певноï маски – особи, вiдщепленоï вiд особистостi” [391, с. 291].  

Для розпiзнавання онiмiзацiï може знадобитися зорове сприймання тексту, 

коли узуальна ЗН набуває графiчного зображення ВІ. У фiлософському вiршi 

М. Заболоцького «Меркнут знаки Зодиака…» види тварин, птахiв, риб, комах i 

рослин позначенi великою лiтерою, iнколи в поєднаннi з родовим словом: Спит 

животное Собака, / Дремлет птица Воробей; Ловят Муху колдуны; Дремлет 

рыба Камбала, / Колотушка тук-тук-тук, / Спит животное Паук, / Спит 

Корова, Муха спит; Спит растение Картошка… [539, с. 51]. Земнi “зодiаки” 

втiлюють оживлення матерiï, а через весь текст “пролягає шлях напруженого 

вживання iндивiдуальноi свiдомостi в загадковий свiт буття” [388]. Образи 

Собака, Воробей, Камбала, Корова, Муха, Паук, Картошка, утворенi засобом 

                                                 
1
 До “промовистих” також належать ВІ з прозорою внутрiшньою формою: Гриша й Сава Лихуï (С. Ж.), 

Перфецький < лат. perfectus ‘бездоганний’ [28, с. 50], Smorltork < small talk ‘свiтська розмова’[461, p. 19] тощо. 
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онiмiзацiï, вiдображають народження первозданного, недоназваного свiту, де все 

тiльки отримує iмена.  

У вiдновленому часопросторi «Рекреацiй» Ю. Андруховича (назва роману 

походить вiд лат. recreation ‘вiдновлення’
1
) безлiч дiйових осiб не удостоєна 

власних iмен, залишаючись перебиранцями в масках i з розмальованими фiзiями, 

якi беруть участь у карнавальнiй процесiї Свята Воскресаючого Духу. Г.П. Лукаш 

зазначає, що тканину тексту вибудовує онiмна лексика, яка «поєднує рiзнi часовi 

вимiри: минуле – сучасне – майбутнє, створюючи iлюзiю ймовiрного. <…> 

прийом травестiї проектується на сучаснi образи, захоплюючи “дорогою” образи 

попереднiх часiв, змiшуючи реальнi та вигаданi постатi» [226, с. 36]. 

Ю. Андрухович переосмислює тексти І. Котляревського i Дж. Джойса вiдповiдно 

до твердження У. Еко: “Постмодернізм – це відповідь модернізму: якщо вже 

минуле неможливо знищити, бо його знищення веде до німоти, його слід 

переосмислити: іронічно, без наївності <…>” [424, с. 461]. Якщо в “сумiшi” 

поетонiмiв «Рекреацiй» поєднано “реальне” (Ломоносов, Степан Бандера, 

Богдан-Ігор Антонич) та вигадане (Чортопiль, Задорожнiй), минуле (Гендель, 

Глюк, Рiльке) й сучасне (Вiталiй Коротич, Лех Валенса), то перевдягненi dramatis 

personae карнавальної процесiї, позбавленi iмен, характеризуються трагедiйно-

комiчними ознаками ‘позачасовостi’ та ‘позапросторовостi’: “То були Ангели 

Божі, Цигани, Маври, Козаки, Ведмеді, Спудеї, Чорти, Відьми, Русалки, Пророки, 

Отці Василіани в чорному, Жиди, Пігмеї, Повії, Улани, Легіонери, Пастушки, 

Ягнята, Каліки, Божевільні, Прокажені, Паралітики на Роздорожжу, Вбивці, 

Розбишаки, Турки, Індуси, Січові Стрільці, Волоцюги, Кобзарі, Металісти, 

Самураї, Дармограї, Сердюки, Олійники, Мамелюки, Яничари, Манкурти, 

Ветерани, Афганці, Багатодітні Сім’ї, Сарацини, Євреї, Негри, Патриції в тогах, 

Хвойди, Писарі, Брехуни з висолопленими язиками, Дебіли, Козаки-Запорожці, 

Піхота, Музики, Магометани, Маланки, Маланці, Діптянки, Блудниці, Гуцули, 

Троянці, Сармати, Етруски, Гіппі, Сліпці, Трембітарі, Фіндюрки, Святі з 

                                                 
1
 Так називали карнавальні дійства з танцями, іграми, піснями, які традиційно влаштовувалися на Запорізькій Січі 

[226, с. 39]. 
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картонними німбами, Гетьмани, Ченці, Панки, Клошари, Цьохлі, Трубадури, 

Різники, Юристи, Хапуги, Пияки, Лікарі, Ледарі, Араби, Кацапи, Опришки, Отці 

Домінікани в білому, Шльондри, Герої, Пиворізи, Мочиморди, Салоїди, 

Голодранці, Дуболоми, Сажотруси, Козолупи, Недоріки, Менестрелі, 

Проститутки – а всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще 

Горили, Генерали, Гавіали, Павіани, Павликіани, Данайці, Нанайці, Німфи, Нівхи, 

Ассирійці, Арнаути, Торбохвати, Лірники, Сирники, Шинкарі, Македонці, Броварі, 

Анахорети, Пупорізки, Українці, Лесбіяни, Гноми, Мавки, Мавпи, Лилики, Чорні 

Коти, Грудні Жаби, Алхіміки, Шльохи, Профури, Татари, Бубабісти…” [503, 

с. 68]. Умовнiсть прихованих пiд маскою осiб, плюральна форма, призначена 

актуалiзувати спiввiднесенiсть “личини” з кiлькома об’єктами, декларують 

узагальненiсть того чи того найменування. Проте вiдтворення форми апелятива i 

вживання великої лiтери засвiдчують похiдний статус “недовтiлених” iмен 

(квазiонiмiв), тому наведенi номiнацiї треба тлумачити як промiжнi одиницi, якi 

“завмерли” на шляху до перевтiлення в онiми. Карнавалiзацiя, одягання масок i 

видавання себе за когось iншого як вiдмова вiд iндивiдуального формують 

змiстовно-концептуальну iнформацiю твору, герої якого затаврованi рисами 

‘уподiбнення, типовiсть’, ‘недоособистiсть, неповноцiннiсть’. За Г.П. Лукаш, 

письменник “хотів показати наше життя з його диявольським павутинням, крізь 

яке пробивається Боже світло” [226, с. 39]. Ідея рятування в собі особистості 

полягає в набутті Імені (суб’єктності) через зняття маски. 

Процес переходу ЗН → ВІ може стати приводом для каламбурноï омонiмiï 

(з використанням повних омонiмiв, омофонiв, омографiв, оказiональноï омонiмiï 

та омоформ [314, с. 28]). Циркулюючи на осi апелятив – онiм, студебеккер / 

Студебеккер зiштовхує рiзнорiднi характеристики в iгровому контекстi, 

ґрунтованому на тотожностi фiналiй назви автомобiля i традицiйного єврейського 

прiзвища на -ер: <…> но ведь в пробеге нет никаких “лорен-дитрихов”! Я читал 

в газете, что идут два “паккарда”, два “фиата” и один “студебеккер”. 

– Идите к чертовой матери со своим “студебеккером”! – заорал Остап. – 

Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш 
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Студебеккер? <…> Русским языком ему говорят, что “студебеккер” в 

последний момент заменен “лорен-дитрихом”, а он морочит голову! 

“Студебеккер”! … Убивать надо таких знатоков! “Студебеккер” ему подавай! 

[545, с. 356]. Комiчний ефект досягається хитанням сем ‘неiстота’ (студебеккер 

замiнено на лорен-дитрих) – ‘iстота’ (кто, родственник, папа), якi “вираженi 

морфологiчно, синтаксично й графiчно” [108, с. 184]. Контекст, що демонструє 

перехiд апелятив → онiм → апелятив, є необхiдним i достатнiм, щоб засвiдчити 

онiмiзацiю та оцiнити достоïнства гри. Таким чином, контекстом розпiзнавання 

онiмiзацiї називаємо необхiдний i достатнiй контекст установлення похідностi 

ВІ, яку спричиняє омонiмiя твiрного слова (загальної назви) i деривата (оніма).  

1.5.3.2 Розпiзнавання онiмного класу. Трансонiмiзацiя, що iнтенсивно 

протiкає у мовi, визначає потребу в контекстi розпiзнавання онiмного класу. 

І.І. Турута вважає, що оказiональнi ергонiми характеризуються подвiйною 

мотивацiєю, оскiльки “вступають в омонiмiчнi вiдношення з реальними онiмами” 

(пор. прiзвище Табаков i магазин тютюновоï продукцiï «Табаковъ») або 

вигаданими, тобто поетонiмами (пор. Полиграф Полиграфович у «Собачьем 

сердце» i полiграфiчний центр «Полиграф Полиграфович») [372, с. 182]. Омонiмiя 

iмен в узусi може ускладнити уналежнення поетонiма до вiдповiдного розряду. 

Інодi для правильного визначення онiмного класу доводиться залучати 

канонiчний текст i рукописи. Коментуючи повернення Онегина i Ленского додому 

пiсля першого вiдвiдування Онегиным родини Лариных (Они дорогой самой 

краткой / Домой летят во весь опор. / <…> / Однако в поле уж темно; / Скорей! 

Пошел, пошел, Андрюшка! / Какие глупые места!), М.Л. Бродський пише: 

«Ларiна звала крiпачку Акулькою (…); Онєгiн кричить: Андрiйко; у варiантi 

XXXVII строфи III глави хлопчика, який подавав вершки, названо Тришкою» [67, 

с. 165]. В.М. Калiнкiн помiчає неправильне “прочитування” iменi, доводячи, що 

Андрюшка – це зоопоетонiм, кличка коня. Можливо, так звали донського 

жеребця: Сначала все к нему езжали; / Но так как с заднего крыльца / 

Обыкновенно подавали / Ему донского жеребца… “На пiдтвердження того, що 

Андрюшка позначає коня, – пiдкреслює В.М. Калiнкiн, – свiдчать такi факти: в 
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чернетцi попередня, третя строфа закiнчувалася так: Сбежались девки из сеней / 

Смотреть на нового соседа, / А на дворе толпа людей / Критиковала их коней 

[151, с. 155]. Наголошуючи, що Онегин i Ленский приïхали до Лариных верхи, 

науковець пояснює помилку, допущену М.Л. Бродським, “збiгом форм 

антропонiма та зоонiма” [151, с. 155], тобто омонiмiєю власних iмен у мовi – 

головною причиною сплутування об’єктiв. Таким чином, контекстом 

розпiзнавання онiмного класу слiд вважати необхiдний i достатнiй контекст 

упiзнання розряду, зумовлений омонiмiєю i пов’язаний з процесом 

трансонiмiзацiї.  

Прiоритетною в ономастицi є проблема розпiзнавання конотонiма, хоча 

питання про переносне вживання власних iмен вирiшується неоднозначно. 

Є.С. Отiн називає мовнi одиницi з вторинними спiвзначеннями конотативними ВІ 

(конотонiмами): «з ïх допомогою “переносно” iменується те, що в нейтральному 

стилi вираження може бути визначено загальними iменниками (апелятивами)” 

[292, с. 11]; “Одним iз засобiв вiдонiмноï деривацiï, що зумовлює розширення 

словника загальних назв, є розвиток у власних iмен (ВІ) переносних значень, або 

референтних конотацiй <…>” [287, с. 41]. І.Е. Ратникова називає такi онiми 

ономастичними метафорами, вважаючи, що термiни метафора i конотонiм 

характеризують позначуваний феномен iз рiзних бокiв: метафора вiдображає 

функцiйний статус, а конотонiм – системний [313, с. 59–60]. Визнаючи за 

“вторинними” пропрiальними одиницями непряму референтну спiввiднесенiсть 

[294, с. 79], образнiсть [228, с. 51], [32], експресивно-емоцiйне забарвлення [292], 

[313, с. 44], дослiдники по-рiзному позначають процеси, що зумовлюють змiни 

онiмного статусу й перетворення семемноï структури. 

Інколи вважають, що iсторичнi особи мають закрiпленi за ними “символiчнi 

ознаки”, якi «можуть бути постульованi автором на пiдставi схожостi сучасних 

дiячiв з ïх iсторичними “прототипами”: украïнська Жанна д’Арк (про 

Ю. Тимошенко), грузинська Маргарет Тетчер (про М. Бурджанадзе) <…>. Такий 

етап непрямоï референцiï найчастiше супроводжує процес перетворення власноï 

назви в символ» [395, с. 79]. Г.П. Лукаш з опертям на iдеї Є.С. Отiна порiвнює 
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поняття метафоричне i символiчне
1
, пропонуючи таке тлумачення конотонiмного 

концепту: “форма плану змiсту конотонiма як онiмноï одиницi поза прямою 

референцiєю, органiзована таким чином, що основним стає метафоричне (або 

символiчне) значення, яке за нейтрального стилю висловлювання позначається 

загальною назвою” [228, с. 59]. І.Е. Ратникова, з покликанням на Б.М. Гаспарова, 

осмислює явище, пов’язане з непрямим вживанням iмен, як метафоричне 

значення, породжене ефектом “палiмпсестного накладання” [313, с. 254]
2
. 

Розглядаючи проблеми змiстового варiювання та функцiонування ВІ з позицiй 

когнiтивноï лiнгвiстики й лiнгвокультурологiï, О.А. Нахiмова дослiджує 

“розвиток прецедентноï семантики у власних iмен” [272, с. 11], наполягаючи на 

розмежуваннi “первинного значення прецедентного iменi та його метафоричного 

значення” [272, с. 53]. Додатковими критерiями прецедентностi одиниць, що 

знаходяться в стадiï “вже завершеного або ще не завершеного переходу 

прецедентних антропонiмiв до розряду загальних назв”, вона називає: 

1) графiчний, 2) морфологiчний, 3) пунктуацiйний, 4) синонiмiчний, 

5) атрибутивний, 6) темпоральний i 7) покликання на джерела прецедентностi 

[272, с. 60–72]. Г.П. Лукаш простежує “<…> синтагматичнi вiдношення 

конотонiмiв через спробу моделювання конотонiмних конструкцiй” [228, с. 318–

319]. Використання форми множини
3
 або певної стійкої формули словосполучень 

на зразок місцева Мерлін Монро, український Геракл дає змогу встановити 

належнiсть iменi до класу конотонiмiв.  

Працi О.А. Нахимовоï i Г.П. Лукаш допомагають визначити межi 

необхiдного й достатнього контексту, який доводить непряму референтну 

співвіднесеність конотоніма. Такий контекст пiдтверджує, що переносне значення 

імені “відбулося” і частина семантики первинного оніма предикована іншому 

об’єкту (-ам): Куди там колишні Дошки пошани – Зевси важкої металургії, 

Гермеси енергетики, Меркурії торговлі, Аполлони шоу-бізнесу, – Боже, скільки 
                                                 
1
 Прийом вторинноï номiнацiï здiйснювано “за посередництвом власних iмен (онiмiв) з метафоричними, або 

символiчними, значеннями” [292, с. 11]. 
2
 Б.М. Гаспаров допускав, що характерною, “хоч, можливо, – не обов’язковою – рисою образноï реакцiï, 

викликаноï тропом, є ефект палiмпсестного накладення одних образних уявлень на iншi” [88, с. 263–264]. 
3
 А.К. Мойсієнко наголошує, що “Одним із граматичних засобів реалізації переносно-образної функції оніма є 

множинна форма іменника” [250, с. 34]. 
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народ має достойників, чого ж він так недостойно живе?! [547, с. 208]; They 

were <…> our modern buccaneers and Captain Kidds of the laboring world <…> 

[621, с. 145] і т. ін. На особливу увагу заслуговують поняття синонімічний, 

атрибутивний і темпоральний критерій, запропоновані О.А. Нахімовою. 

Синонімічний критерій – “репрезентація власних імен як однотипних за 

семантикою, утворення контекстуальних синонімів”; показником 

“неденотативного використання прецедентних антропонімів часто служить 

незвичайне ототожнення ïх семантики з семантикою інших антропонімів” (пор. : 

Эдуард Лимонов, потенциальный Робеспьер “ситцевой” революции <…>) [272, 

с. 66]. Синонімічний критерій дає змогу констатувати подібність позначених 

еквівалентними іменами об’єктів і визначити аналогічні семи (конотеми), задані 

контекстом. Атрибутивний критерій інтерпретовано загальніше: “<…> при 

прецедентному антропонімі є означення, яке засвідчує, що відповідне ім’я 

використане в особливому значенні. <…> означеннями можуть бути, зокрема, 

такі прикметники і займенники, як новый, современный, русский, наш, свой та 

інші” (пор. : Теперь он [Березовский] политический изгнанник, мученик, новый 

Троцкий <…> [272, с. 66–67]). Наявність “прототипів в інших краïнах або 

епохах” підкреслює роль механізмів аналогіï та асоціаціï у формуванні 

переносного значення. Темпоральний критерій розуміють як “використання 

власного імені в незвичайному темпоральному контексті, подання діячів 

минулого як таких, що й досі живуть або навіть здатні воскреснути”, тобто з 

минулого імена “людей, що прославилися в інших історичних умовах”, 

потрапляють у контекст майбутнього або теперішнього часу (пор. : <…> Россия 

грезит вождем. Он будет велик, прозорлив и добр. Будет Сталиным и Сергием 

Радонежским, Петром Великим и Николаем Федоровым, Пушкиным и 

Королевым <…> [272, с. 67–68]).  

Висновки О.А. Нахімовоï стосуються семантичноï “залежності” вторинних 

імен, впливу аналогіï, проте майже не зачіпають сферу мовних засобів, що беруть 

участь у метафоризаціï (конотонімізаціï). Виняток становлять лексеми новый, 

современный, русский, наш, свой, однак ïх віднесення до атрибутивного критерію 
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не безперечно в тому сенсі, що часові семи в новый і современный співвідносяться 

також із темпоральністю (причинно-наслідковими зв’язками минуле – теперішнє 

– майбутнє).  

Не наголошуючи очевидні показники реалізаціï переносного значення 

(написання ВІ з малоï літери, в лапках, вживання у множині
1
), звернемося до 

контекстів, які аргументують реалізацію конотативного значення в художньому 

творі. Цілком коректною є думка В.М. Калiнкіна щодо терміна відконотонімний 

поетонім, оскільки “конотонім (навіть такий, що належить до міжнародного, 

інтерлінгвального фонду конотоніміï) в літературному творі – це поетонім, який 

зберіг <…> узуальні чи оказіональні конотеми, але – поетонім” [151, с. 201].  

Основу типологіï конотонімних моделей Г.П. Лукаш становить структурний 

критерій (граматична зв’язність, частиномовна належність), хоча багато 

спостережень роз’яснюють перевтілення імені із семантичних позицій. 

Дослідниця пов’язує виникнення конотоніма “iз виходом власноï назви за межi 

свого часу i простору” [228, с. 239], описує “перебудову” семемноï структури 

конотоніма [228, с. 303], враховує ступінь конотонімізаціï [228, с. 382]. Пор. : 

I. Узгоджене означення + КО: “вiдтопонiмне означення + КО” (украïнська 

Швейцарiя, росiйський Мендельсон), “займенник + КО” iз варiантами: 

“присвiйний (означений, неозначений, вказiвний та iн.) займенник + КО” (мiй 

Довбуш, якийсь Ван Гог, такий Мойсей); “часове (просторове) означення + КО” 

(сучасна Евелiна Ганська, сiльський Хемiнгуей); “числiвник другий + КО (варiант 

сполучення – “КО + номер два”): (другий Чорнобиль, Мукачеве номер два); 

подiбне сполучення “новий + КО” (новий Нестор). II. “Дiєслово + КО в оруд. 

вiдм.” (стати Попелюшкою, гасати Марком Пекельним). III. “КО + неузгоджене 

означення” (Данте в спiдницi, козак Мамай у рясi, Голгофа XX столiття, 

Попелюшка лiтератури). IV. «Стверджувальнi чи заперечнi конструкцiï (вiн – 

Казанова, Миколаïв – не Лас-Вегас <…>). Ця конструкцiя виникає внаслiдок 

                                                 
1
 Пор. : За це, окрім почесного звання “Матері Терези”, її величають “Франком у спідниці”** (Н. Торська. “Мати 

Тереза” із… Залижні); А як же тоді невмирущі догмати, / У кожнім столітті – свої герострати? (М. Луків. 

Міняється все…); Парад дешевих Афродит / Тебе не скине із цариці (М. Матiос (далi М. М.) Триєдина 

перспектива); “Under her (Ruth Morse – Е. К.) purity, and saintliness, and culture, and ethereal beauty of soul, she was, in 

things fundamentally human, just like Lizzie Connolly and all Lizzie Connollys” [630].  
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мiркувань “хтось X є (або не є) кимось Y”, тому що “хтось X подiбний (або не 

подiбний) до якогось Y”» (зв’язок причин i наслiдкiв) [228, с. 321].  

Типологiя моделей, орiєнтованих на розпiзнавання переносного значення та 

уналежнення мовноï одиницi до класу конотонiмiв (поетонiмiв вiдконотонiмного 

походження), потребує конкретизацiï та уточнення. Класифiкацiя контекстiв 

повинна мати чiткіше семантичне обґрунтування, щоб уникнути суперечностi i 

двозначностi. За Г.П. Лукаш, рiзновид “часове (просторове) означення + КО” 

репрезентує модель “узгоджене означення + КО” (сучасна Евелiна Ганська тощо), 

але вiднесенiсть до теперiшнього часу (сема прикметника сучасний) зближує ïï зi 

сполученням “новий + КО” (новий Нестор тощо). Часовi координати 

актуалiзованi також у формулах “КО + неузгоджене означення” (Голгофа XX 

столiття [228, с. 321]), альтернативних словосполученням iз компонентами 

сучасний, новий. Семантичний критерiй як опертя класифiкацiï контекстiв 

(моделей) конотонiмiв дає змогу уникнути неточностей у коментуваннi планiв 

змiсту i вираження. На необхiднiсть розширення типологiï контекстiв вказують 

“поєднання формул”, наприклад, стати європейським Гондурасом: «у цьому 

конструктi поєднується формула “вiдтопонiмне означення + КО” i “дiєслово + КО 

в оруд. вiдм.”» [228, с. 327] та iн.  

Конотонiмною моделлю називаємо необхiдний i достатнiй контекст, 

спрямований на розпiзнавання переносного значення й уналежнення мовноï 

одиницi до класу конотонiмiв. “Результатом” взаємодiï компонентiв сполучень 

(стiйка формула + ВІ) стає переносне значення, яке контексти-актуалiзатори 

конотонiма не завжди засвiдчують однозначно. Так, конотонiмна семантика iменi 

в конструкцiях рос. писательская Мекка, обзывал Маниловым реалiзується за 

посередництвом прикметника (далi прикм.) писательская i дiєслова обзывал – 

експлiцитного контексту, що анулює пряму референцiю. Стiйкi формули на 

зразок рос. наш Вергилий, какой-то Аристарх не виключають ситуацiï прямого 

використання онiма: наш – вiдомий нам; хто нам знайомий, близький тощо (пор. 

також : <…> вiтчизна, / в якiй тобi довелось воювати, вимовляючи / наш 
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Днiстер, наш Буг, наш Кальмiус [538, с. 166]), какой-то – невiдомий мовцевi. У 

цьому випадку контекст доречно позначити як iмплiцитний. 

Контексти з ВІ в конотативному значеннi, пов’язанi з просторово-часовими 

координатами, ґрунтованi на бiнарнiй опозицiï свiй – чужий. У Г.П. Лукаш ця 

опозицiя визначена як пiдґрунтя моделi “присвiйний займенник + КО” [228, 

с. 325], але ïï вплив поширювано на хронотоп загалом: у конкретному або 

невизначеному
1
 часопросторi (чужому, новому), зумовленому континуумом 

вихiдних iмен (своєму, споконвiчному), розвивається переносна семантика. Пiд 

поняття хронотоп пiдводяться будь-якi класи онiмiв, у тому числi антропонiми, 

тому що об’єкти, позначенi iм’ям, з’являються й “живуть” у якомусь 

часопросторi. 

I тип – експлiцитнi контексти, що вiдображають конкретнi / невизначенi 

просторово-часовi координати, репрезентованi моделями: 

1) ‘лексеми-конкретизатори розширеного – звуженого простору + КО’ з 

рiзновидами: А) ‘вiдтопонiмний (похiдний вiд хоронiмiв) прикм. 

(рос. европейский, русский; укр. украïнський, малоросiйський, англ. British, Adriatic 

тощо) + КО’: Кто может совлечь с себя старого европейского Адама и 

переродиться<…>*
2
; <…> эпиграммы Баратынского, <…> не щадили 

правителей русского Парнаса*; Украïнська Пенелопа. Вже в ногах ïï Європа**; 

<…> повертається наприкiнцi 1970-х украïнський Одiссей (О. З.); Тут клюють 

нас орли В украïнськiй закльованiй Троï**; Все той кирпатий нiс, І скитське 

чоло, Й качий нiс: Малоросiйський Мефiстофель, Або дрiбний Хохлацький бiс**; 

In the hotels, filled with British Forsytes <…> (Дж. Г.); He left this Adriatic Ariadne 

(Дж. Б.);  

Б) ‘вiдносний прикм. зi значенням ‘нацiональнiсть / народнiсть / 

вiросповiдання’ (укр. слов’янський; рос. еврейский, иудейский тощо) + КО’: 

Свобода в менi i я – в нiй. Такий собi слов’янський Агасфер**; А один из них, 

                                                 
1
 У розгорнутому контекстi твору хронотоп вiдновлюється. Наприклад, в оповiданнi Сашi Чорного «Первое 

знакомство» сполучення уездная Помпея позначає мiсто Мценск. 
2
 Знаком * позначено приклади iз словника Є.С. Отiна; ** – монографiï Г.П. Лукаш «Актуальні питання 

української конотоніміки». 
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еврейский Илья Муромец, хотя и в летах, с палкой наперевес*; <…> иудейский 

Сократ, покойный Мендельзон*;  

В) ‘вiдносний прикметник, похiдний вiд реального або фiктивного ойконiма 

+ КО’: Скажи лучше, что делать, а не бранись, Демосфен полтавский*; Да, и я 

сын Глупова, и я катался как сыр в масле, что, как известно, и составляет 

настоящую, неподдельную глуповскую Аркадию*;  

Г) ‘КО + ойконiм у родовому або присвiйному вiдмiнку’: Тогда полицейский 

Наполеон Жерстея велел выехать всем протестовавшим*; Тебе, о Нестор 

Арзамаса, В боях воспитанный поэт…*; Assisting the Magdalenes of London! 

(Дж. Г.); 

Д) ‘КО + ойконiм (iнодi у виглядi криптонiма) у родовому вiдмiнку (далi 

Р.в.) з просторовим прийменником рос. из /укр. з’
1
: Іч, знайшовся Герострат з 

хутора Голопупиного**; Ванька з Бугаïвки [378, с. 83]; Вася з Коноплянiвки 

[229, с. 105]; Этот Квазимодо из Т. слишком достаточно был глуп и благороден 

(Ф. М. Д.);  

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

КО’ iз тотожними за змiстом рiзновидами
2
: А) ‘вiдносний прикм. зi значенням 

територiальноï належностi (рос. уездный, поселковый; укр. слобожанський, 

мiсцевий, мiстечковий, хутiрський) + КО’: поселковый Казанова*; Уездная 

Помпея, так сказать*; Захмелiлi ковбої, комунiсти i фермери / Заселяють 

уперто слобожанський Клондайк (С. Ж.); мiсцевий Навуходоносор**; 

мiстечковий Крез**; <…> розбурхана, пiдступна, ненавистю налита хутiрська 

Вандея [229, с. 100];  

Б) ‘КО + iменник (далi iм.) у Р.в. на позначення територiального об’єкта’: 

Даже ее шафер, известный всей губернии бонвиан и Дон-Жуан <…>*;  

3) ‘лексеми-актуалiзатори координат теперiшнiй – майбутнiй час + КО’ з 

рiзновидами: А) ‘якiсний прикм. у формi позитивного ступеня (рос. новый, 

                                                 
1
 Моделi В, Г, Д тотожнi за змiстом. 

2
 Звуження простору поширення семантичних ознак вихiдного онiма “працює” на формування iронiчних або 

пейоративних конотацiй.  
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современный, будущий; укр. сучасний, новiтнiй, новоявлений, теперiшнiй
1
, 

англ. modern, new тощо) + КО’: <…> новая Афродита возродилась из пены: 

ходит, подбоченясь, хохочет, поет, пляшет… [613, с. 225]; <…> то и своему 

будущему Адаму покажет себя “кармелиткой”*; Я тут – новий Адам**; Може, 

ви хочете стати для Украïни новiтнiм Геростратом? [229, с. 122]; новоявленна 

Жанна д’Арк! [229, с. 164]; <…> теперiшня невидима Саломея проносить над 

свiтом голову Ґонгадзе [547, с. 235]; Сучасний Ірод, дрiбний i пiдлий [547, с. 235]; 

If thou hadst died as honour dies, / Some new Napoleon might arise, / To shame the 

world again
2
 (Дж. Б.); I’ll tell you <…> a kind of modern Venus, very well-dressed 

(Дж. Г.);  

Б) ‘словосполучення прикм. / займенниковий прикм. + iм. (рос. наших дней, 

времен новейших тощо) + КО’: Вот, в полуфрачке, раздушенный, Времен 

новейших Митрофан, Нетесаный, недоученый, А уж безнравственный болван*;  

В) ‘кiлькiсний числiвник (далi числ.) / iм. + числ. у Р.в. (два, номер 

два) / порядковий чи вiдносний прикм. (рос. второй, третий, ежедневный тощо) / 

англ. Defining pronouns other) зi значенням вторинностi + КО’: Мы его спектакль 

(«Волшебная лампа Алладина») считаем нашей второй “Чайкой”*; Що, сильно 

здоровий? Пiддубний номер два, еге?**; Стесненный, он направился к своему 

столу, этой ежедневной Голгофе*; <…> through a world composed of thousands of 

other Forsytes with their habitats (Дж. Г.); 

Г) ‘прислiвник / прислiвник + числ. iз семантикою повторюваностi + КО’: 

<…> я пишу “Мертвые души” в Париже. Еще один Левиафан затевается*; 

<…> Вже нудить од плачiв i од легенд. – Ми знову Сiч, ми знову Дике поле**.  

До II типу уналежнено iмплiцитнi контексти, що вiдбивають реалiï 

невизначеного нового хронотопу:  

1) ‘займенниковий прикм. (рос. наш, свой, мой, укр. наш, свiй, мiй, англ. my, 

our, thine ‘твiй’ тощо) зi значенням належностi вторинному денотату + КО’: Фунт 

хлеба стоил в нашей Калифорнии шестьдесят копеек<…>*; Милая женка, вот 
                                                 
1
 Унiкальним маркером сучасного часопростору стає “свiт речей” нового носiя iменi: “Попович Женя, 

Мефiстофель в кедах” [548, с. 180].  
2
 Пор. : “Когда б ты пал, как царь, в порфире, / В веках грядущих мог бы в мире / Восстать другой Наполеон” 

(Дж. Б. Ода к Наполеону Бонапарту). 
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тебе подробная моя Одиссея*; Сходячи по шпалах на свою Голготу, /<…> 

Вбачаючи навколо юрбу голодну (С. Ж.); Чекаю свого Довбуша. Чекаю (М. М.); 

Люди заходять i заходять у клуб, а наша Солоха стоïть i нiчого не помiчає [405, 

с. 87]; <…> у кожного свiй персональний Баден-Баден, котрий географiї 

стосується щонайменше (С. Ж.); Чому ж у вас немає свого Колумба? (Л. К.); 

Couldst thou Have written Heartbreak House? Behold my Lear (йдеться про капiтана 

Шатовера – Е. К.) (Б. Шоу; далi Б. Ш.); La Harpe, thine Aristotle, beckons on 

(Дж. Б.); 

2) ‘займенниковий прикм. (рос. какой-то, некоторый; укр. якийсь, який-

небудь тощо) з семантикою невизначеностi (‘щось на зразок’) та iронiчною 

тональнiстю + КО’: Какой-то Аристарх, с умом досужим, желая правде долг 

отдать <…>*; Сергей представил некоторой Меккой Эффектный дом <…>*
1
; 

якийсь Горацiй**; яка-небудь Зачепилiвка [229, с. 166]; 

3) ‘займенниковий прикм. iз семантикою заперечення ‘жоден’, ‘зовсiм не’ 

(рос. никакой; укр. нiякий, жоден) + КО’: Не бойся никакой Голгофы*; <…> 

бороться с этим убеждением и победить его не в силах никакой Демосфен*; 

<…> І нiяка в життi Арiадна Вже не виведе з горя отих матерiв**; Ми 

переходили всі кола – о, жоден Дант того не бачив!<…>**;  

4) ‘займенниковий прикм. (або еквiвалентне у ПЗ сполучення) зi значенням 

‘будь-який’, ‘кожний’, ‘один з багатьох’, ‘зовсiм випадковий’ (рос. всякий, любой, 

первый попавшийся, укр. усякий тощо) + КО’: В одиночестве здраво думалось, 

черт побери, опять-таки не о том, чтобы позвать с улицы первую попавшуюся 

Аспазию*; <…> от i свинячить тут усякий Навуходоносор**; 

5) ‘вказiвний займенниковий прикм. (рос. такой, экий, экой, эдакий, 

этакий) з iронiчною оцiннiстю + КО’: “Такой уж он Езоп” <…> поживет и с 

глупостью отойдет»*; … а вы домой целоваться с вашей толстой провансалкой, 

экой Селадон!*; Ах ты, Талейран этакой!*.  

                                                 
1
 На думку Д.М. Шмельова, займенник якийсь (рос. какой-то) “може передавати пейоративне забарвлення або 

мати значення ‘свого роду’, ‘щось на зразок’”. Пор. : По-вашему, Рудин – Тартюф какой-то [417, с. 119]. 
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До III типу вiдносяться експлiцитнi контексти, що встановлюють 

“конфлiкт” iменi з високою культурною репутацiєю та вторинного денотату, 

якому надається iронiчна / пейоративна тональнiсть:  

1) ‘якiсно-вiдносний прикм. з експресивними семами + КО’: Этот 

желторотый Макиавелли щеголял своим веселым цинизмом [597, с. 511]; 

Кожен мужчина, крiм своєї домашньої Єви, має в уявi свою недосяжну Лiлiт 

[547, с. 202]; Жан-Поль Сартр драний (Ю. А.); This plebeian Don Juan observed 

me from behind a hackney car and sent me in double envelopes an obscene photograph 

<…> (Дж. Д.); 

2) ‘КО + iм. зi значенням суперечностi стать – граматичний рiд’: Для 

ревнивой супруги такие фразы – нож острый, а моя Ниночка Отелло в юбке*; За 

це <…> ïï величають “Франком у спiдницi” [229, с. 346]; 

3) ‘вiдносний прикм. iз семантикою локалiзацiï за сферами дiяльностi, 

вказiвки на суспiльнi, сiмейнi вiдносини та iн. + КО’; англ. ‘КО + прийменник 

(далi прийм.) of зi значенням належностi + iм.’: “<…> цвела бы демократическая 

и социальная Атлантида*; <…> было семейное Бородино, дело горячее и 

продолжительное*; Я разрушу ваш подкулацкий Карфаген*; He is a Napoleon of 

industry and disgustingly rich (Б. Ш.); He is the Napoleon of Crime, Watson 

(А. Конан-Дойль);  

IV тип охоплює експлiцитнi контексти-актуалiзатори еквiвалентностi 

(подiбностi) вторинний об’єкт ≈ первинний денотат
1
, вираженоï моделями з 

вiдношеннями:  

1) повноï тотожностi: А) ‘ВІ / ЗН у називному вiдмiнку (далi Н.в.) + КО в 

Н.в (iменна частина присудка)’: Но ведь Достоевский – Монблан, мировая гора 

<…>*; Б) ‘ВІ в Н.в. + (узгоджене означення) + КО в функцiï другорядного / 

пояснювального члена речення (далi ЧР)’: Петербург тысячу раз заставит 

всякого честного человека проклясть этот Вавилон*; Смердяков <…> какой-то 

                                                 
1
 Пор. трактування антономасiï як перейменування “на пiдставi реальноï ознаки або такоï, що уявляється” [483, 

p. 151]. 
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обрывок человеческого существа, духовное Квазимодо, синтез всего лакейского 

[317, с. 49];  

2) “обмеженоï” (поглядом номiнатора, локалiзацiєю думки у просторi) 

тотожностi: ‘ВІ (його еквiвалент) у знахiдному вiдмiнку (далi Знах.в.) + дiєслiвна 

зв’язка рос. называть (назвать), прозывать (прозвать) / обзывать (обозвать) / 

обругать тощо + КО в орудному вiдмiнку (далi О.в.)’: Мухтуй называют здесь 

Парижем<…>*; <…> мене ж Мойсеєм називав народ!**; За жестокое 

обращение с подчиненными приказчики и мальчики прозвали его Малютой 

Скуратовым*; Иногда он злился, обзывал меня Маниловым*; Когда же зять его 

Мижуев выразил сомнение, обругал его, но не Софроном, а просто сволочью*; 

3) самоототожнення: ‘ВІ / анафоричний компонент + дiєслiвна зв’язка 

рос. называть (себя), считать, стать (становиться) + КО в О.в. / хотеть в + 

КО в Знах.в. / укр. вiдчувати себе + КО в О.в.’: Он любил называть себя 

Наполеоном женщин<…> [598, с. 44]; Карл Иванович, пребезобразнейший из 

смертных, был страшный волокита, считал себя Ловласом*; Моя идея – это 

стать Ротшильдом*; І за те, що сховав я в пустелi всi шляхи, та Мойсеєм не 

став**; – Прочь, хочу в татара креститься, в Магометы хочу, пустите!*; 

Спочатку Романовi Малиновському подобалося вiдчувати себе Пiгмалiоном, 

котрий лiпить Галатей [229, с. 284]; 

4) бажаноï тотожностi, що ґрунтується на наслiдуваннi, уподiбненнi, 

iснуваннi в чиємусь образi: ‘ВІ / його еквiвалент + дiєслiвна зв’язка рос. cлыть, 

прикидываться, изобразить, брать роль, уподобиться, выглядеть, укр. корчити, 

англ. pretend тощо + КО у вiдповiднiй вiдмiнковiй формi’: <…> Моей княгине 

чересчур Слыть Пенелопой трудно было*; Зачем же, не прикидываясь даже 

Ловласом, <…> сбил он с толку бедную девушку?*; И вот, в глуши, в деревне 

<…> Гермоген предвосхитил Щедрина, – он смиренно изобразил Цинцинната*; 

Зою Космодем’янську корчить, еге?**; It’s no use pretending that we are Romeo 

and Juliet (Б. Ш.). 

V тип iмплiцитних контекстiв-актуалiзаторiв подiбностi (збiгу) вторинний 

об’єкт ≈ вихiдний денотат репрезентований моделями:  
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1) повна тотожнiсть та модальний вiдтiнок впевненостi: А) ‘якiсний прикм. 

(рос. совершенный, настоящий, прямой, форменный, решительный, подлинный, 

чистый, укр. справжнiй, викапаний, англ. real) + КО’; англ. ‘прислiвник quite + 

КО’: совершенный Адонис*, – И ведь работник-то, рожа несказанная… 

Настоящий… Ну как это?.. Ква..Ква.. – Квазимодо*; – Эх ты, Филолей, прямой 

Филолей!*; Прометей, решительный Прометей*; В Москве-то мы истинную 

тюрьму и познали. Подлинный Содом и Гоморра…*; чистый Степа*; Чоловiк 

був приблизно мого росту, <…> але значно бiльшого об’єму – за рахунок м’язевоï 

маси. Справжнiй Геракл [229, с. 121]; “ну, викапана Мерелiн Монро!” [229, 

с. 245]; Why, you’re quite a Monte Cristo!; Monsieur is a real Monter Cristo (Дж. Г.); 

Б) ‘просто / прямо + КО’: Я и с той стороны, и с другой, и подарки-то, и то, и 

се; Гибралтар, просто Гибралтар!*;  

2) ‘модальнi словосполучення / прикметники / прислiвники зi значенням 

часткового збiгу та вiдтiнком невпевненостi (здогадностi та сумнiву) (рос. можно 

сказать, своего рода / в своем роде, почти; укр. можливий та iн.) + КО’: Либерал! 

Вольтер, можно сказать!*; А между тем, ведь я, почти Мафусаил*; <…>о 

Константине Федоровиче – что уж говорить! это Наполеон своего рода*; На 

жаль, єдиним можливим Моделянi з того забитого автовокзалу був я**. 

VI тип експлiцитних контекстiв призначений для зiставлення 

(ототожнення) вторинного об’єкта з кiлькома вихiдними денотатами. Г.П. Лукаш 

називає однакове предметне спiввiднесення кiлькох конотонiмiв на зразок О 

цiцерон районного масштабу! О демосфен в кольчузi iз цитат! кореферентнiстю 

[228, с. 121]. Традицiйно кореферентнiсть визначають як “вiдношення мiж 

iменами, що мають один референт; тобто вiдношення мiж компонентами 

висловлювання, якi позначають один i той самий об’єкт позамовноï дiйсностi” 

[295, с. 242–243]. Маємо пiдставу не вважати кореферентними вiдношення мiж 

конотонiмами, що входять до одного перелiчувального ряду. Формула ‘хтось є 

кимось’ у сферi конотонiмiï “працює” на ототожнення, задане конкретною 

ситуацiєю. У контекстi Платон Михалыч Платонов был Ахиллес и Парид 

вместе: стройное сложенье, картинный рост, свежесть – все было собрано в 
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нем (М. В. Г.)
1
 низка ВІ актуалiзує сукупну семантику, тобто Платон Михалыч 

Платонов = вместе Ахиллес + Парид, отже, ототожнення виникає мiж “збiрним” 

вторинним i первинним об’єктами. Оскiльки змiст образу Ахиллес + Парид, що 

корелює з поетонiмом Платон Михалыч Платонов, не є механiчним складанням 

значень окремих компонентiв (Ахиллес, Парид), то неправомiрно називати такi 

вiдношення кореферентними. 

Г.П. Лукаш розглядає конотонiмнi ряди як явище синонiмiï, де немає 

домiнанти, акцентуючи увагу на “життi” КО в однiй або рiзних часових 

парадигмах: Адвокат, братiку, адвокат, Демосфен, Софокл, Аристотель, i все, 

що хочеш [228, с. 178–179]. У цьому разi вiдношення мiж iменами виражає модель 

‘перелiк КО, якi реалiзують амплiфiкацiю за рахунок синонiмiï’. Семантика 

акумулюється нагнiтанням бiльш-менш однакових (схожих) якостей у кожному 

наступному iменi. Пор.: cемантична домiнанта ‘скупiсть’: Его лицо, носившее 

характернейшие черты Шейлока, Гарпагона и Скупого рыцаря, не изменилось 

[545, с. 400]; Концентрований Журден-Гобсек-Плюшкiн [229, с. 287]; сема 

‘видатна особистiсть, яка виявила себе у певнiй сферi дiяльностi’: He would never 

be a Darwin or a Dickens, a great artist or scientist <…> [625]. Однак мiж 

конотонiмами не завжди встановлюються синонiмiчнi вiдношення. “Об’єднання” 

iмен, що корелюють з одним вторинним денотатом, може виявляти суперечнiсть. 

Пор. модель ‘перелiк КО, якi вiдображають сукупнiсть взаємовиключних сем’
2
: 

Другой, пожилой, – Архипов <…> бестия, шельма и теперешний товарищ 

Сизобрюхова, Иуда и Фальстаф, все вместе, двухкратный банкрот и 

отвратительно чувственная тварь, с разными вычурами [536, с. 125]
3
; <…> 

                                                 
1
 Ахiллом (Ахiллесом) називають людину надзвичаноï мужностi [247]. Пiд час Троянськоï вiйни Парис за 

допомогою Аполлона вбив Ахiллеса. Образ Париса контрастує з образами еллiнських героïв, Ахiлла та Менелая, 

якi уособлюють мужнiсть i силу. Парис “не вiдрiзнявся особливою хоробрiстю та … любив товариство жiнок” 

[195]. У «Словаре коннотативных собственных имен» Є.С. Отiна онiми Ахiллес i Парис не зафiксованi, проте 

контекст «Мертвых душ» пiдтверджує оказiональне переносне значення ВІ. 
2
 Сукупну семантику актуалiзують контактнi рос. вместе / все вместе / в одном лице тощо. 

3
 Пор. : Іуда – УКМА1 ‘Зрадник’; узуальний iнтралiнгвальний конотативний мiфоантропонiм, що має широку 

вiдомiсть (далi УКМА2) ‘Лицемiр, ханжа, фарисей’, ‘Жадiбна людина, скупар, скупердяй’ [292, с. 198–199]. 

Фальстаф – УКЛА1 ‘Життєрадiсний товстун, ненажера, гульвiса, хватун i крикун’ [292, с. 174]. 
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именно с таким Шиллером в образе Квазимодо и могло это произойти! [534, 

с. 126]
1
.  

Особливим рiзновидом є комплекснi моделi, що поєднують рiзнi 

характеристики. Пор.: ‘невiдомiсть i невизначена просторова локалiзацiя’: Это 

какой-то уездный Отелло: слышишь, он и там никуда не пускал жену*; 

‘невизначенiсть часу i конкретизацiя простору’: наш русский Фоблаз, господа; 

позвольте вам рекомендовать молодого Фоблаза*; Грати закохану, творити 

нашу украïнську Офелiю з тих не знаних менi окупацiйних ночей**; ‘невiдомiсть i 

конкретизацiя нового часу’: А потiм з’являється збирати трупи / якийсь 

новоспечений Фортiнбрас [541].  

Вивчення правил i умов сполучуваностi конотонiмiв iз рiзними групами 

апелятивноï лексики, пояснення результатiв взаємодiï компонентiв сполучення 

i т. iн. дають змогу семантизувати вторинне ВІ та визначити сукупну семантику 

конотонiма й контексту. Наприклад, Г.П. Лукаш тлумачить КО Адам як ‘сучасна 

людина’ (Я тут – новий Адам: свiй тихий рай обходжу), Єва – ‘сучасна жiнка’ 

(Вiн недооцiнив сучасну Єву. З ïï християнським мотлохом у так званiй душi) 

[228, с. 163–165], тодi як цi визначення є результатом “складання смислiв” 

узуального iнтерлiнгвального конотативного мiфоантропонiма Єва “Жiнка (на 

противагу Адаму ‘чоловiк’)” [292, с. 148] i прикметника сучасний ‘який iснує, 

вiдбувається, живе i т.iн. тепер, нинi; який стосується теперiшнього часу, 

нинiшньоï епохи; нинiшнiй, теперiшнiй’ [338, с. 872] / новий ‘який стосується 

найближчого часу; сучасний’ [334, с. 568]. 

Виявлення стiйких формул допомагає розмежувати поняття конотонiм i 

перифраза. Г.П. Лукаш порiвнює перифразу i “конотонiмiю одного iменi”: 

козацький Кромвель – Богдан Хмельницький, украïнський Сократ – Григорій 

Сковорода [228, с. 380–381]; «Явище “конотоніміï одного імені”, коли: а) 

конотонімом вибірково стає прецедентне ім’я для називання однієï відомоï на 

                                                 
1
 Переносне значення прiзвища нiмецького поета, фiлософа та iсторика Йоганна Крiстофа Фрiдрiха фон Шиллера в 

словнику Є.С. Отiна не згадується, однак у романi «Униженные и оскорбленные» регулярно вживається апелятив 

шиллеровщина ‘романтичне ставлення до життя’ (пор. : “Предуведомьте Наталью Николаевну, чтоб не было 

пасторалей, чтоб не было шиллеровщины, чтоб против меня не восставали” [536, с. 260]), утворений вiд узуального 

/ оказiонального конотонiма Шиллер ‘романтик; наïвний, благородний мрiйник’.  
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певній хвилі популярності особи або б) вдала метафора набуває авторськоï 

прив’язки і вживається в ролі крилатого вислову так само – для називання одного 

референта постійно вживаним одним конотонімом, підтверджує справедливість 

трактування процесу семантичного розширення власних назв як механізму 

перерозподілу сем у семантичній структурі» [228, с. 382]. Ймовірно, стабільна 

(регулярна) співвіднесеність з одним референтом породжує перифразу, до складу 

якоï входить конотонім, тобто конкретний епітет-прикметник / словосполучення з 

певним (обраним) КО → онімна перифраза. Закріпленість за одиничним об’єктом 

(наприклад, Жадан, цей сорокарiчний блiдий Рембо [538, с. 210]) перешкоджає 

присвоювати образну номінацію іншому референтові, в той час як конотонім 

залишається поліденотатним і має право корелювати з безліччю об’єктів. Це 

питання потребує ретельного осмислення і спеціальних розвідок, тому на сьогодні 

безперечним здається лише трактування перифрази з конотонімом як образної 

номінації з незмінним планом вираження й усталеним денотативним зв’язком, що 

характеризується семантичною злитістю компонентів. Суттєво, що закріпленість 

за одиничним об’єктом дає можливість впізнавати перифразу як елемент 

індивідуально-авторськоï картини світу: Передних грозный Демосфен, Ты прав, 

оратор мой Петрушка*; Наружность Гейнцена, этого Собакевича немецкой 

революции, была угрюма, груба <…>*. 

Невирішеним залишається питання про метафоричні прикладки або 

уподібнення – особливий тип мінімальних контекстів онімів на зразок Тацит-

Карамзин (К. Рилєєв), Європа-Янус (О. З.), Блок-гамаюн, рояль-Голиаф. У 

«Словаре коннотативных собственных имен» переносні значення широко 

вiдомого узуального iнтралiнгвального конотативного мiфозоонiма (далі УКМЗ2) 

Гамаюн ‘Той, хто заворожує (словами, віршами, співом)’ [292, с. 124] і УКА1 

Голиаф ‘Щось величезне, величне’ [292, с. 131] підтверджуються контекстами: Ты 

брутален, ты гангстер, ты – Блок-гамаюн! (В. Єрофеєв), Оскорбленный и 

оскорбитель, Не звучит рояль-Голиаф, Звуколюбец, душемучитель… (О. М.), 

проте “сумарне значення” компонентів (i створення “свіжоï” метафори, в якій 

конотоніму відводиться роль допоміжного засобу) не з’ясовується.  
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Ще належить з’ясувати складнi питання метафоризаціï та конотонімізаціï, 

узуального / оказіонального вживання конотонімів, виявити причини й умови 

поширення (інтерлінгвальні / інтралінгвальні) КО та ін. Окремо слід спинитися на 

проблемах вивчення “знакових” конотонімних одиниць, що формують ядерну 

зону мовної картини світу, відбиваючи її динаміку. Відсліджування спільних і 

відмінних ознак, наявних у конотонімах одно- і різносистемних мов, дасть 

можливість змоделювати частину інтерлінгвального культурного простору, 

порівняти національні й загальнолюдські цінності крізь призму імені. Так, 

наприклад, в українськомовному культурному середовищі КО Наполеон виступає 

зі значеннями ‘видатна особистість, що виявила себе у певній сфері діяльності’, 

‘амбіційна людина’ [229, с. 256], а КО Бонапарт тлумачиться як ‘активна, 

енергійна людина’ [229, с. 86]. У російськомовному лексиконі КО Наполеон має 

розгалуженішу “палітру” значень, що хитаються між позитивним
1
 і негативним

2
 

полюсами, тоді як КО Бонапарт вміщує чітко виражені негативні 

характеристики: 1) ‘людина з непомірно розвиненою зарозумілістю, яка прагне до 

придушування інших і при цьому поводить себе неприродно’, ‘честолюбний 

диктатор, завойовник’ [229, с. 81].  

Висока культурна репутація ВІ Наполеон у загальнолюдській свідомості не 

дає підстав констатувати, що КО Наполеон і Бонапарт належать до 

інтерлінгвального фонду культури, як стверджує «Словарь коннотативных 

собственных имен» Є.С. Отіна і «Словник конотативних власних назв» 

Г.П. Лукаш (за винятком КО Бонапарт в останній лексикографічній праці). Щоб 

пересвідчитися в правомірності такого висновку, необхідно залучити 

ілюстративний матеріал із різносистемних мов, який підтвердить або спростує 

наявність тотожних семантичних ознак у КО Наполеон і Бонапарт. Непрямим 

доказом цьому твердженню є конотонім Bonapartes (П. Зюскінд. Das Parfum), що 

завершує градацію ‘геніальних чудовиськ’: Namen anderer genialer Scheusale, wie 

etwa de Sades, Saint-Justs, Fouches, Bonapartes usw. <…> so sicher nicht deshalb, 
                                                 
1
 Пор. : Наполеон ‘Видатна особистiсть; людина, яка чудово проявила себе в якiйсь сферi дiяльностi’; 

‘Полководець; видатний воєначальник’ [292, с. 269–270].  
2
 Пор. : Наполеон ‘Пихата, самовпевнена людина; амбiтний вискочка’; ‘Божевiльний; пацiєнт психiатричноï 

клiнiки’ [292, с. 269–270]. 
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weil Grenouille diesen berühmteren Finstermännern <…> [657]. Разом iз переносною 

семантикою конотонімів історико-культурного походження de Sades, Saint-Justs, 

Fouches та імені головного героя Jean-Baptiste Grenouille значення КО Bonapartes 

складається з компонентів ‘зарозумілість’ (Selbstüberhebung), ‘презирство до 

людей’ (Menschenverachtung), ‘аморальність’ (Immoralität), ‘безбожництво’ 

(Gottlosigkeit), ‘гонор, марнославство’ (Ehrgeiz). Деякі співзначення входять у 

семантичну структуру КО Наполеон і Бонапарт, зафіксованих словниками 

конотонімів, але архісема ‘геніальне чудовисько’ в них відсутня. Отже, 

передчасно робити висновки щодо: 1) уналежнення КО Bonapartes до сфери 

узуального в німецькомовній культурі; 2) узаконення КО Наполеон і Бонапарт як 

інтерлінгвальних мовних одиниць із виявленими Є.С. Отіним [292] і Г.П. Лукаш 

[229] значеннями. Тільки заглиблене занурювання в глобальний культурний 

простір, зіставлення конотонімів, здійснюване на матеріалі одно- і 

різносистемних мов, дасть змогу експлікувати і розмежувати інтерлінгвальні – 

інтралінгвальні пропріальні одиниці. 

На окрему увагу заслуговують “живі” метафоричні образи, створені за 

участю конотативних власних імен (Паровозный Везувий над Лодзью*; Дубовий 

Нестор дивиться крiзь пальцi на бiлi вальси радiсних берiз**; Осінній вітер – 

хитрий Каïн – У лісі шастає, мов лис [229, с. 187]). Проблемним залишається 

статус онімів, вжитих у функціï порівняння / зіставлення / ототожнення, які 

називають іменами подвійноï референціï. Г.П. Лукаш пише: «Основою для появи 

конотонімів є судження, яке міститься у ствердженні наявності певноï ознаки чи 

властивості, виявленоï як ознаки-мотиванта. Наприклад, конструкціï він Отелло, 

він став Дон Жуаном чи Іван і Марічка вкладаються в таку “діагностичну рамку”: 

“він є хтось” (x є y), “він став кимсь” (x став y), “вони як хтось” (x як y)» [228, 

с. 303]. Подібне твердження досить суперечливе, оскільки конотативне значення 

треба аргументувати контекстом. Наприклад, заперечення у вірші Нет, я не 

Байрон, я другой (М.Ю. Лермонтов; далі М. Ю. Л.) програмує порівняння 

трагічноï долі ліричного героя з долею англійського поета-романтика 

Дж. Г. Байрона, ім’я якого використовується в прямому значенні. Але й 



126 

розширений контекст поетоніма не завжди анулює ‘подвійність’, поєднуючи 

семантичні компоненти, похідні одночасно від історико-культурного імені та 

конотоніма.  

Потенційна здатність імен розвивати переносні значення не припиняється. 

Динамічні процеси характеризують перехід моноконотемних одиниць у 

поліконотемні, оказіональних – в узуальні, непохідних – у похідні 

(пор. незафіксовані словниками деривати шиллеровщина, печоринка, 

шерлокохолмствовать)
1
. Багато теоретичних питань цієï ономастичноï 

універсаліï, властивоï “словниковому складу більшості мов світу” [292, с. 11], 

залишаються дискусійними. 

1.5.3.3 Семантизацiя, актуалiзацiя, поетична етимологiя iменi. Змiстовнi 

“прикмети” поетонiма висвiтлюють контексти: 1) семантизацiï iменi його носiєм 

/ оповiдачем / персонажем; 2) актуалiзацiï та iнтенсифiкацiï внутрiшньоï форми 

iменi; 3) поетичноï етимологiï.  

Зазвичай семантизацiя виявляє домiнантнi та / або експресивно-оцiннi 

компоненти значення: А один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии 

просто Дырка. И капитан, бывало: “Эй ты, Дырка, поди сюда!” И, бывало, над 

ним всегда пошутишь. “Эх ты, дырка эдакой!” – говоришь, бывало, ему [517, 

с. 124]; Обрали класну дiвку в сексуальному прикидi, що так здетонувало з її 

козацьким прiзвищем Крук, аж у дворi <…> її пернатий однофамiлець каркнув 

“Nevermore!” [547, с. 61]; Ада Цитрина: <…> ми увірвалися в край, де не стало 

снігу, де були зелені трави, це така земля, “wo die Zitronen bluhn”
2
 (a ти, 

Цитрино, квітла в цім краю? <…> [502, с. 30].  

Ідею iменi-образу втiлюють контексти, якi експлiкують ситуацiю називання: 

“Ma petite fleur!” – Annette said softly. – “Fleur,” repeated Soames “Fleur! we’ll call 

her that” [626], i контексти, що роз’яснюють вiдповiднiсть iменi (прiзвиська, 

псевдонiма тощо) зображуваному об’єкту: [Собакевич] <…> показался весьма 

                                                 
1
 Пор. : “Костомаров, человек с безуминкой, с печоринкой” [566, с. 242]; “Между тем он скрупулезно разглядывал 

сидевшего напротив субъекта, не прекращая его шерлокохолмствовать с той самой минуты, как тот оказался у 

него в поле зрения” [528, с. 617]. 
2
 “Де цитрини квітнуть” (нім.) – рядок із хрестоматійного віршика Ґьоте «Міньйона» (прим. автора).  
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похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем 

был совершенно медвежьего цвета, <…> ступнями ступал он вкривь и вкось и 

наступал беспрестанно на чужие ноги. <…> медведь! совершенный медведь! 

Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михаилом Семеновичем 

[519, с. 97–98]; Лазар ненавидів тюремного смотрителя, якому тюрма дала 

прізвище Морда. За все: за грубу пику, на якій не хотіло рости волосся, за 

маленькі жорстокі очі, що завжди дивились кудись поза людину, хоч все 

помічали, за його вдачу мучителя [549, с. 13]. Останнiй тип контексту надає 

персонажу “тих властивостей, якi, за сформованим у суспiльнiй свiдомостi 

уявленням, прихованi в iменi” [151, с. 113]. До нього прилягає контекст, що 

прояснює рефлексiю автора / оповiдача / персонажа щодо iменi (його звучання, 

асоцiативних зв’язкiв, варiантностi, сполучуваностi, традицiï вживання тощо): Лев 

Глево… Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно <…> 

Лев и Глеб – сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, 

твердости, оригинальности [574, с. 35]; Я знав дiвчину. Мала дзвiнке ймення: 

Соня [504, с. 332]; Пропливаючи пiд мостом Скальцi, Респондент наголосив, що в 

його школi вчився хлопчик на прiзвище Скальський [502, с. 46]; Orinthia is a name 

full of magic for me. It could not be that if I had invented it myself. I head it a concert of 

ancient music when I was a child; and I have treasured it ever since [654]; Man 

antwortete ihm, indem man ihm seinen Namen oder eine Koseform seines Namens 

mehrfach entgegenrief, und Aschenbach horchte mit einer gewissen Neugier darauf, 

ohne Genaueres erfassen zu können, als zwei melodische Silben wie ‘Adgio’ oder öfter 

noch ‘Adgiu’ mit rufend gedehntem u-Laut am Ende [631] i т.д. 

У «Bend Sinister» (В. Н.) головний герой Адам Круг має кiлька гротескних 

двiйникiв (Круг, Гурк), але ключовий прийом поетики полягає в актуалiзацiï та 

iнтенсифiкацiï внутрiшньоï форми “промовистого” прiзвища. Обмежимося 

iнтенсифiкувальними контекстами, де зв’язок iменi з омонiмiчним апелятивом 

виражений чiтко: Круг с бакалейщиком шли через мост; по крайности Круг шел; 

его маленький спутник выплескивал исступленную радость, бегая вокруг Круга, 

он бежал, расширяя круги <…> [563, с. 315]; Бакалейщик завершил 



128 

круговращение спиралью, вернувшей его в орбиту Круга; <…> подумал Круг, 

круг в Круге, один Круг в другом [563, с. 332]; Круг шагал впереди, в круге света 

<…> [563, с. 455].  

Вiдродження образностi iменi за допомогою реетимологiзацiï (термiн 

О.М. Трубачова [371]), або поетичноï семантизацiï (етимологiï) здобуває 

особливоï значущостi у вiршованому текстi
1
. Повторення еквiвалентних фонем 

або груп у словах, що римуються з поетонiмом, визнають найактуальнiшим 

прийомом поетичного тексту. Пор. : Слова шовковi хитають п’яно, /<…>/ 

Душної ночi солодкий Пане [558, с. 261]; О жорстоке столiття, закроєне з воєн i 

боєнь! / Не встигаєм забути усе, що до нас вiдбуло, / Як на голови нам пада з неба 

який-небудь «Боїнґ» [540, с. 57]; По яких менi храмах хрипнуть / До кривавих 

потiв на лобi: / Вбережи тебе Боже, Прип’ять, / Вбережи тебе Бог, 

Чорнобиль?.. [540, с. 61]; Oranges and lemons, say the bells of St. Clement’s, / You 

owe me three farthings, say the bells of St. Martin’s [643]. 

Контекст може бути “налаштованим” на сукупний вплив iменi на читача. 

Авторефлексiя щодо iменi Татьяна (О. С. П.) стосується милозвучностi, 

простонародностi, вiдсутностi лiтературноï традицiï вживання, протиставлення 

свого iменi чужим, захiдноєвропейським [95, с. 138]: Ее сестра звалась 

Татьяна… / Впервые именем таким / Страницы нежные романа / Мы своевольно 

освятим. / И что ж? оно приятно, звучно; / Но с ним, я знаю, неразлучно / 

Воспоминанье старины / Иль девичьей! [590, с. 47]. Г.Ф. Рахiмкулова наводить 

приклад “штучноï” омонiмiï: Max Lux. Что это у тебя, сказочный огородник? 

Мак-с. А то? Лук-с, ваша светлость [566, с. 27]. Двомовна омонiмiя є основою 

поетичноï етимологiï назви перевозчичьей фирмы, де виникає “зв’язок мiж 

технiкою потоку свiдомостi i штучно створеною омонiмiєю” [314, с. 28].  

На поетику прiзвища Яичница (М. В. Г.), мотивованого тотожним 

апелятивом, “працюють” три узгоджених контексти, в яких виникає та 

посилюється комiчна образнiсть. В.М. Михайлов трактує прiзвище як онiмний 

                                                 
1
 Поетична етимологiя – “вид ложноетимологiчного переосмислення (…), що використовується як прийом 

асоцiативно-образного збагачення художнього тексту” [252, с. 469]. В.П. Москвiн вiдзначає, що “слiд розрiзняти 

ложне етимологiзування (прийом) i так звану народну етимологiю (помилку)” [252, с. 28].  
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каламбур, ґрунтований на оживленнi етимологiчного значення [244, с. 35]. 

Ю.М. Тинянов називає головний гоголiвський прийом, який використовується “в 

життєписi людей”, прийомом маски, а прiзвища Земляника й Яичница вважає 

складнiшим розвитком прийому внаслiдок “незбiжноï за родом словесноï маски, 

що створює набагато бiльший комiчний ефект” [374, с. 202–203]. Вплив контексту 

на поетонiм починається з роздумiв Агафьи Тихоновны, яка нарiкає на 

“дискомфорт” прiзвища потенцiйного нареченого. “Примiрка” прiзвища 

приводить до розчарування: [Агафья Тихоновна]. А фамилия как? [Фекла]. 

А фамилия Иван Павлович Яичница. [Агафья Тихоновна]. Это такая фамилия? 

[Фекла]. Фамилия. [Агафья Тихоновна]. Ах Боже мой, какая фамилия! Послушай, 

Феклуша, как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться 

Агафья Тихоновна Яичница? Бог знает что такое! [517, с. 117]. Другий 

контекст актуалiзує внутрiшню форму iменi, посилюючи комiзм “зверненням” в 

апелятив: [Жевакин]. <…> Позвольте с своей стороны тоже спросить: с кем-с 

имею счастье изъясняться? [Иван Павлович]. В должности экзекутора, Иван 

Павлович Яичница. [Жевакин (недослышав)]. Да, я тоже перекусил. Дороги-то, 

знаю, впереди будет довольно, а время холодновато: селедочку съел с хлебцем. 

[Иван Павлович]. Нет, кажется, вы не так поняли: это фамилия моя – Яичница. 

[Жевакин (кланяясь)]. Ах, извините! я немножко туговат на ухо. Я, право, думал, 

что вы изволили сказать, что покушали яичницу [517, с. 120]. Останнiй контекст 

концентрується на фонетичному обiграваннi: [Иван Павлович]. Да что делать? я 

хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне Яичницын, 

да свои отговорили: говорили: говорят, будет похоже на “собачий сын” [517, 

с. 124]. Причина, через яку персонаж вiдмовляється змiнити прiзвище, 

доповнивши “спадкове” типовим формантом -ин/-ын, полягає в спiвзвуччi (хоч i 

вiддаленому) Яичница – собачий сын. В.М. Калiнкiн квалiфiкує цей прийом як 

уявну омофонiю [151, с. 317], а Ю.В. Манн спiввiдносить неможливiсть 

перетворення прiзвища з “масковiстю” персонажiв М.В. Гоголя [238, с. 121].  

Омонiмiя ВІ та ЗН зумовлює вихiд прiзвища Яичница за “фiзичнi” межi 

твору. Ім’я обiгрується в романi І. Ільфа та Є. Петрова, коли Остап Бендер i 
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Воробьянинов приходять на прем’єру гоголiвськоï «Женитьбы» в постановцi 

театра Колумба. Очiкування класичноï iнтерпретацiï руйнує “змiшування” 

канонiчного тексту з елементами сучасностi, внаслiдок чого сюжет пародiйно 

переосмислювано: Кочкарьов з Феклою спiвають куплети про Чемберлена; 

оркестр грає попурi з «Чiо-чiо-сан» i т.д. Метаморфози гоголiвського тексту 

полягають у “зримому” перетвореннi прiзвища Яичница в омонiмiчний апелятив: 

Женихи были очень смешны – в особенности Яичница. Вместо него выносили 

большую яичницу на сковороде. [Агафья Тихоновна] вышла замуж за Степана. 

Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея 

Подколесин [544, с. 220]. У новому художньому часопросторi гра з чужим iм’ям 

починається деонiмiзацiєю та завершується поïданням “персонажа”, 

перевтiленого в неiстоту. 

Отже, узвичаєними контекстами поетонiмiв, що працюють на сукупну 

образнiсть iм’я – текст, стають контексти: 1) розпiзнавання онiмiзацiï, 

2) розпiзнавання онiмного класу, 3) семантизацiї, актуалiзацiї, iнтенсифiкацiї, 

поетичної етимологiї власного iменi, якi експлiкують ситуацiю називання, 

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

автора / оповiдача / персонажа щодо звучання, варiантностi, традицiï вживання 

обраної номiнацiї, нарощуються смисли, породжують ефект гри, пародiювання 

i т. iн. 

 

Висновки до розділу 1 

Усвiдомлення ролi власного iменi художнього тексту як домiнантного 

засобу образностi – правильний шлях до розвитку єдиної теоретико-

методологiчної бази поетонiмологiї. Суть поетонiма вiдображає iнтерпретацiя 

зв’язкiв i вiдношень дослiджуваноï одиницi з iншими складниками системи 

найменувань i художнiм дискурсом загалом. Ідея власного iменi виявляється 

пiсля зосередження навколо нього елементiв поетонiмосфери, всiх необхiдних i 

достатнiх контекстiв, видiлених з конкретного твору i глобального культурного 

контексту, через проникнення у вiдношення та зв’язки мiж ними. Ідея 
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поетонiмосфери як багаторiвневоï системи ВІ, органiзованоï за законами певного 

тексту, виявляється шляхом систематизацiï елементiв (поетонiмiв), що має 

виходити від ідейно-художньоï концепцiï твору. Накреслюючи шляхи розвитку 

поетонімологіï, констатуємо таке:  

1. 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 

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

iменi. У другому випадку актуалiзовано тимчасову безiменнiсть: iм’я надається на 

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

номiнування художнього об’єкта сигналiзують про еволюцiю поетонiма. Якщо 

денотат – означальне синхронiзованi, змiст поетонiма розвивається шляхом 

накопичення варiантiв парадигми, якi нарощують семантичну структуру та 

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.  

2. Прiоритетного значення набуває дослiдження опозицiї як 

системотвiрного чинника поетонiмосфери; iєрархiчноï побудови i специфiки 

поетонiмосфери (ознаки, властивостi, зв’язок компонентів) та iн. Оскiльки 

традицiя вивчення поетонiмосфери тiльки починає формуватися, а метамова 

поетонiмологiï характеризується неузгодженiстю i неоднозначним тлумаченням 

поодиноких понять, удосконалення термінологіï пов’язане насамперед iз 

дослiдженням поетонімогенезу та поетонiмосфери як унікального конструкту 

лiтературного твору.  

3. Усі варіанти ВІ, що належать до засобів позначення художнього об’єкта, 

утворюють парадигму поетоніма як елемента відповідноï підсистеми. 

Підсистема формується з елементів одного онімного класу шляхом ототожнення 
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однорідних денотатів (гомогенний принцип) за допомогою класифікувальних сем. 

Структура інших складникiв поетонiмосфери ґрунтована на гетерогенному 

принципі, тобто поєднанні елементів рiзних пiдсистем, зумовленому 

iнтегральною 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 трактуємо як найскладнiшу 

структурну одиницю, яка об’єднує макросистеми / макросистеми і мікросистеми 

iз спiльними семантичними компонентами. 

4. Внутрiшньотекстовий зв’язок – спiвдiяльнiсть окремого поетонiма або 

комплексу ВІ з певним текстом, внаслiдок якої реалізується текстотвiрна функцiя 

поетонiма й актуалiзується iдейно-змiстовна образнiсть художнього цiлого. 

Вiдношення – результат спiвдiяльностi, ґрунтований на об’єднаннi елементiв 

(онiмiв) у формально-змiстовi угруповання поетонiмосфери (мiкросистеми, 

макросистеми, надсистеми) пiсля встановлення тотожного / подiбного плану 

вираження і виявлення спiльних / вiдмiнних сем. Поетика зв’язкiв i вiдношень – 

лiнгвiстичне дослiдження зв’язкiв (взаємозумовленостi) та вiдношень мiж 

власними iменами як компонентами поетонiмосфери i текстовими домiнантами, 

що забезпечують створення художнього цiлого i досягнення естетичного 

результату. Шлях до тлумачення зв’язкiв i вiдношень лежить через пiзнання форми 

iменi. Сув’язь ВІ засвiдчує формально-семантична близькiсть; конфронтацiю – 

невiдповiднiсть плану вираження та / або плану змiсту. На вiдношення в 

поетонiмосферi “працюють” рiзнорiднi семи: еквiвалентнiсть (тотожнi), 

включення й перетин (iнтегральнi та диференцiйнi), протилежнiсть 

(антонiмiчнi), суперечнiсть (взаємовиключнi). 

5. Ідея смислопороджувального контексту вiдноситься до найактуальнiших 

теоретичних проблем поетонiмологiï. Перебуваючи в безперервному русi, iм’я 

зумовлює динамiку поетонiмосфери, спiввiднесену з композицiєю i сюжетом; 

останнiй спричиняє “зупинку” ВІ в будь-якiй фазi розвитку з вiдповiдним 
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набором сем. Показником упорядкованостi онiмiв стають взаємнi контакти, 

зокрема переходи елементiв в iнше “утворення” зi збереженням первинноï 

позицiï. Внутрiшня динамiка поетонiмосфери доказує еволюцiю iмен-образiв, що 

перебувають у зв’язках i вiдношеннях з iншими компонентами (поетонiмами), у 

мiнливому хронотопi художнього тексту. 

6. Опертям поетонiмологiчного “розслiдування” вважаємо типологiю, звернену 

до цiлiсного змiсту твору. Типи контекстiв поетонiмiв слiд обґрунтовувати з 

позицiï зв’язностi тексту й поетонiмогенезу: репрезентувальний контекст подає 

iм’я; пiдтримувальний – реалiзує когезiю, передбачувальний i узгодженi 

контексти формують когерентнiсть; актуалiзований, iнтенсифiкувальний, 

розв’язувальний i трансформацiйний беруть участь у смислопородженнi. 

Функцiйний пiдхiд та урахування семантичного критерiю при визначеннi 

контекстiв, що “працюють” на розпiзнавання онiмiзацiï, онiмного й 

конотонiмного класу, поетичну етимологiю та iн., дають змогу намiтити шляхи 

розвитку поетонiмологiï майбутнього й визначити ïï потенцiал з-помiж 

лiнгвiстичних дисциплiн.  
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РОЗДІЛ 2 

ПОЕТОНІМ І ПОЕТОНІМОСФЕРА:  

ПОЕТИКА ЕКСПЛІЦИТНОГО ПОВТОРУ  

 

Роздiл присвячено вивченню експлiцитного (абсолютного i неповного) 

повтору, який спостерiгається 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 

компонентами поетонiмосфери, якi уможливлюють рiзноманiтнi перевтiлення аж 

до просування онімiв у найширший простiр культури. 

Повтор досліджують як стилістичну фігуру і композиційний прийом [86], 

[130], [137], [306], засіб звукової інструментовки вірша [371], [428] і зв’язку 

висловлень у тексті [85], засіб поетики [182], [270]. Традиційно повтори 

поділяються: “1) відповідно до мовного рівня – на фонетичні, лексичні, 

синтаксичні, граматичні тощо; 2) залежно від точності відтворювання мовних 

одиниць – на повні та часткові; 3) відповідно до функцій у мові – на композиційні 

(анафора, епіфора, паралелізм, хіазм тощо), номінативно-експресивні; 4) за місцем 

розташування повторюваних компонентів – на контактні, сумісні, дистантні; 5) 

залежно від семантично-стилістичного призначення повтори диференціюють на: 

а) ті, що вживаються для виділення, підкреслення в тексті певного слова, для 

обігрування певних лексем або значень; б) такі, що передають семантику 

роздумів, сумнівів, вагань мовця; в) ті, які вживаються для вираження 

інтенсивності вияву позначуваної ознаки, дії, почуття, великої кількості і под. 

Повтор може зреалізовуватися в явищах ампліфікації, плеоназму, тавтології 

тощо” [359, с. 496]. Ю.Ю. Волянська пропонує розгалужену типологiю повтору, 

що враховує: 1) структурно-стилiстичний критерiй (iтеративнi, фонетичнi, 

синтаксичнi, емфатичнi, патетичнi повтори); 2) особливостi мовного вираження 

(фонетичнi, лексичнi, словотвiрнi, морфологiчнi, синтаксичнi); 3) точнiсть 

вiдтворювання (повнi, неповнi); 4) функцiйне навантаження (композицiйнi, 
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емоцiйно-експресивнi, ритмоутворювальнi, римоутворювальнi, 

смислоутворювальнi, засiб мовноï гри, засiб творення когезiï та iн.); 5) специфiку 

лiнеарностi (контактнi, сумiснi, дистантнi); 6) семантичне наповнення (повтор 

лейтмотивiв, сюжетний, iнтертекстуальний повтор та iн.); 7) психолiнгвiстичний 

критерiй (нормативний i паталогiчний повтор); 8) специфiку мiжмовної взаємодiї 

(внутрiшньомовнi, бiлiнгвальнi, мiжмовнi повтори); 9) експлiкацiю (iмплiцитнi – 

експлiцитнi повтори); 10) частотнiсть вживання (концентрований – перманентний 

повтори) [80, с. 190–191].  

Простим повтором (посилюванням) називають двократний або триразовий 

лексичний повтор на зразок Шуми, шуми, послушное ветрило (О. С. П.) [252, 

с. 482]. Залежно від кількості повторень розмежовують подвійний (дуплікація) і 

потрійний (триплікація) повтор [252, с. 623]; враховують характер зв’язку між 

повторюваними словами, позицію, регулярність, міру точності та ін. явища, які 

належить простежити щодо поетики оніма. Поетика (художня діяльність) повтору 

власних імен художнього тексту ще не була предметом спеціальних наукових 

розвідок, хоч існує безліч цікавих та корисних для поетонімології спостережень, 

пов’язаних із повторюваними іменами літературних творів. Звернення до питання 

зв’язкiв i вiдношень у поетонiмосферi, типологiя контекстiв поетонiмiв та iн. 

дають змогу позначити проблему повтору як одну з найважливiших теоретичних 

проблем поетонiмологiï. Вiдношення мiж компонентами поетонiмосфери 

(еквiвалентнiсть, включення, перетин) реалiзуються i розпiзнаються завдяки 

повтору фонетичних i / або семантичних ознак поетонiмiв, якi спiвiснують у 

межах конкретного тексту. Повтор набуває вагомостi при виявленнi 

пiдтримувальних, iнтенсифiкувальних, узгоджених, а також необхiдних i 

достатнiх контекстiв ВІ, що дозволяють виявити онiмiзацiю й деонiмiзацiю, 

з’ясувати уналежнення пропрiальноï лексеми до певного класу, оцiнити 

семантизацiю, поетичну етимологiю та iн. Теорiï та практицi вивчення 

експлiцитного та iмплiцитного повтору, який бере участь у створеннi окремого 

елемента (поетонiма) i варіантів онімної парадигми, формує поетонiмосферу, 

органiзує контекстне “оточення”, присвячено подальше дослiдження, 
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методологiчною основою якого стали фiлологiчнi та власне поетонiмологiчнi 

напрацювання, що торкаються проблеми повтору в художньому мовленнi.  

Зв’язки і відношення мiж компонентами поетонiмосфери слiд 

реконструювати від простого до складного, тобто від повної тотожності 

(еквівалентність) через частковий збіг (включення і перетин) до несумісності 

(протилежність або суперечність). Відкрита взаємодія або імпліцитні зближення 

ВІ виникають і розвиваються в контексті, який не завжди ініціативний у 

здійсненні повтору, але бере на себе допоміжну функцію, роз’яснюючи та 

“пов’язуючи” смисли, породжені іменами. Тимчасово абстрагуючись від 

облаштування сутності ім’я – текст (див. Розділ 4), зосереджуємо увагу на 

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

парадигму / поетонімосферу.  

 

2.1 Повтор у поетонімній формулі  

 

2.1.1 Тотожний і кореневий повтори як прийоми створювання імені. 

Логічно почати дослідження точного (абсолютного, повного, тотожного) 

повтору в онімній формулі – феномена художнього твору, що зобов’язує ім’я до 

діяльності особливого роду, прямуючи до аналізу т.зв. таутонімів (“тип 

антропоніма з тотожним іменем по батькові” [116]), які “втілюють живу 

спадкоємність поколінь” [298, с. 109]. Л.Г. Бабенко й Ю.В. Казарін називають 

повним тотожним (лексичним) повтором “найбільш простий і найбільш ранній за 

часом виникнення механізм зв’язку, який здійснюється повторенням однакових 

словоформ, що мають один корінь” [18]. Частковий лексико-семантичний повтор, 

“повторення різних словоформ, що мають один корінь” [18], прийнято позначати 

термінами дериваційний (“різновид загальномовного повтору, який передбачає 

регулярне відтворення в тексті окремих морфем: коренів і словотвірних афіксів” 

[176, с. 27]), словотвірний [230], морфемний [252]. Терміни не є абсолютними 

синонімами, оскільки повторювані одиниці не завжди пов’язані мотиваційними 

відношеннями. Услід за М.Д. Степановою, О.П. Лукашина виділяє два різновиди 
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словотвірного повтору, який “реалізується в кореневому (лексично 

мотивованому) повторі – при дублюванні бази і модельному (структурно-

вмотивованому) – при дублюванні формантноï частини” [230]. Кореневий повтор 

спостерігається при повній (лексичній) редуплікації – тавтологічному 

словоскладанні: рос. видимо-невидимо [252, с. 502]. Повтор словотвірних 

формантів, не співвіднесений з дериваційними “кроками”, позначають як 

гомеотелевтон – “нагнітання слів з однаковими або схожими суфіксами й 

закінченнями <…>” [252, с. 166]. 

Компоненти антропоетонімної формули можуть бути ідентичними 

(тотожний повтор) або частково збігатися (кореневий повтор) і розрізнятися 

кількісними параметрами: подвоєння (дуплікація) в структурі ‘ім’я по батькові’ / 

‘ім’я та прізвище’, триплікація в офіційній формулі ‘ім’я по батькові та 

прізвище’, загальноприйнятій у низці мов. 

Тотожний повтор (подвоєння імені) – сильний засіб образності роману 

«Лолита» (В. Н.). В одному з інтерв’ю В. Набоков пояснює причину вибору Humbert 

Humbert / Гумберт Гумберт: “У цьому подвоєному рокоті багато мерзенного та 

багато натяку. Мерзенне ім’я для мерзенноï людини <...> Це також царське ім’я
1
, а 

мені потрібно було царське звучання для Гумберта Лютого і Гумберта Боязкого. Його 

також можна використовувати в каламбурах” [265, с. 151]. ‘Подвійність’ і 

‘фіктивність’ псевдоніма “Гумберт Гумберт”
2
 встановлює передмова доктора 

філософії Джона Рея: Причудливый псевдоним их автора – его собственное 

измышление; и само собой разумеется, что эта маска – сквозь которую как 

будто горят два гипнотических глаза – должна была остаться на месте 

согласно желанию ее носителя [573, с. 14]
3
. Вигаданий В. Набоковим доктор 

філософії висловлює позицію Автора-деміурга, який натякає на ‘подвійність’: У 

меня нет никакого желания прославлять г-на “Г. Г.”. Нет сомнения в том, что 

он отвратителен, что он низок, что он служит ярким примером нравственной 
                                                 
1
 Гумберт I Білорукий (фр. Humbert aux Blanches-Mains, італ. Umberto Biancamano; 970/975 – 1047/1051) – перший 

граф Мор’єна (Савойї) з 1032 р. 
2
 Онім умисно береться в лапки. 

3
 Закінчивши розповідь, Гумберт Гумберт нагадує про псевдонім. Всі знехтувані імена зближує подвоєна 

структура: «В моих заметках есть и “Отто Отто”, и “Месмер Месмер”, и “Герман Герман”…но почему-то мне 

кажется, что мною выбранное имя всего лучше выражает требуемую гнусность» [573, с. 298].  
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проказы, что в нем соединены свирепость и игривость <…>. Он ненормален. Он 

не джентльмен. Но с каким волшебством певучая его скрипка возбуждает в нас 

нежное сострадание к Лолите, заставляя нас зачитываться книгой, несмотря 

на испытываемое нами отвращение к автору! [573, с. 15–16].  

Фонетико-семантичні алюзії та різномовні лексеми в основі Гумберт 

Гумберт наголошено в дослідженнях, які пояснюють навмисну “надмірність” 

поетоніма. Ім’я пов’язують із латинським ім. umbra ‘тінь’ [35, с. 892], завдяки 

чому образ персонажа “обгортається” сутінком і таємницею
1
. Прочитування 

прізвища на французський манер дає змогу сприймати Humbert / Гумберт як 

омонім ombre ‘тінь’. Поетонім омонімічний іспанському ім. hombre ‘людина’, 

отже, подвоєння Гумберт Гумберт слід розуміти «як ‘тінь людини’ (ombre of an 

hombre), адже до моменту опублікування своєï книги оповідач уже мертвий» 

[260]. Крім того, “Г. Г., як і будь-який інший оповідач у Набокова, може 

розглядатися як тінь автора” [260].  

“Подвоєння імені героя, Гумберт Гумберт, – пишуть С. Сендерович і 

О. Шварц, – служить вказівкою на те, що він сам сповнений двійників” [328, 

с. 66]. К. Проффер, здається, першим виявив імена-личини Гумберта, в яких 

“блискуче змішані фонетика, смисл і літературні алюзіï”: Гумберт Грозный, 

Гумберт Кроткий, Гумберт Смиренный, Гумберт Густопсовый, Гумберт 

Выворотень, Гумберт Мурлыка, Гумберт Смелый тощо [308, с. 25]. Подвійна 

природа актуалізована відапелятивними прізвиськами, спрямованими на 

формування неоднозначного самооцінювання персонажа: Грозный / Хриплый / 

Густопсовый / Выворотень / Мясник (занижена, саркастична оцінка) – Кроткий / 

Смиренный / Смелый / Мурлыка (піднесена або іронічна). Тотожний повтор-

дуплікація імені Гумберт Гумберт породжує архісему ‘двійництво’ / 

‘суперечливість’ героя-оповідача.  

В англомовній системі найменувань традиційною є антропонімна формула 

‘first (given) name + middle name + surname (family name)’, а найтиповішим 

                                                 
1
 Похмурість натури Гумберта обіграється в похідному топонімі: “Она вошла в мою страну, в лиловую и черную 

Гумбрию” [573, с. 149]. – “She had entered my world, umber and black Humberland” [636, p. 182].  
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засобом родинного зв’язку літературних персонажів – наречення сина ім’ям 

батька, діда тощо (тотожний повтор first name). Пор. : ‘Не will be christened Paul 

<...> of course’. <…> ‘His father’s name, Mrs Dombey, and his grandfather’s’ (Ч. Д.); 

<…> the little foundling, to whom he had been godfather, had given his own name of 

Thomas <…> (Г. Філдінг); Our oldest son was named George, after his uncle, who left 

us 10,000 pounds (О. Голдсміт) (див. [146]). У російсько- та українськомовній 

літературі XIX–XX ст. універсальним засобом поетики є кореневий повтор, коли 

особове ім’я персонажа дублює ім’я “батька”. На відміну від імен у мові, 

успадкованих ‘за природою’, у художньому творі повтор на зразок рос. Иван 

Иванович є вибором автора, тобто повтором ‘за встановленням’. Зазвичай в 

антропоетонімній формулі ‘ім’я по батькові’ другий компонент обирається за 

ім’ям (зворотна мотивованість), тому що звукосемантична структура патроніма 

повинна гармоніювати (чи дисонувати) з іменем відповідно до авторського 

задуму. Ідея автора може полягати або в евфонії імені по батькові, або, навпаки, в 

руйнуванні мелодики поетоніма для створення комічного ефекту, іроніï, гротеску 

тощо. Вторинність патроніма пояснюється низкою причин, одна з яких є 

прозорою: в ситуаціях, пов’язаних з міжособистісними стосунками персонажів, 

повне ім’я та / або демінутив вживаються частіше, ніж ‘ім’я по батькові’. Отже, у 

більшості випадків первинним виявляється ім’я, яке випереджає патронім.  

Російська та украïнська література “подає” галерею дійових осіб, у яких 

компонент ‘по батькові’ відтворює основу імені, хоча “мотиви” такої форми різні 

і залежать від жанрової специфіки, системи персонажів і т.ін. Дуплікація в ‘імені 

по батькові’ використовується в творах О.С. Грибоєдова (Сергей Сергеич 

Скалозуб), А.П. Чехова (Борис Борисович Симеонов-Пищик), А. Дімарова (Микола 

Миколайович Іващенко, Іван Іванович), В. Гужви (Степан Степанович Бобир, 

Нестор Несторович), С. Жадана (Сан Санич) і под. Зрозуміло, що подібні імена 

відображають належність творів до реалістичного напряму і традиції 

найменування в російсько- та українськомовному культурному середовищі XIX–

XX ст., проте таке мотивування недостатнє, а в деяких випадках не безперечне.  
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У лекції, присвяченій творчості М.В. Гоголя, В. Набоков звертає увагу на 

ірреальність персонажів, чиї “химерні імена-гібриди до лиця безформним або ще 

не сформованим людям” [267, с. 87]. Підкреслюючи акустичну виразність і 

незвичайність імен, він іронізує над критиками, які побачили в М.В. Гоголі 

попередника натуральної школи й реалістичного життєпису російського життя 

[267, с. 87]. Висловлювання В. Набокова перекликаються з думками 

Б.М. Ейхенбаума: гоголівські каламбури побудовані “або на звуковій схожості, 

або на етимологічній грі словами, або на прихованому абсурді” [423, с. 50]; 

“звукова оболонка слова, його акустична характеристика стає у мовленні Гоголя 

значимою (курсив автора – Е. К.) незалежно від логічного чи предметного 

значення” [423, с. 48]. 

Звукова семантика актуалізована в поетонімі Акакий Акакиевич, 

супроводженому наполегливим запевненням оповідача щодо закономірності його 

появлення: Может быть, читателю оно покажется несколько странным и 

выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою 

случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени 

<…> [524, с. 130]. Вибір виразної форми оніма готується вишуканими іменами, 

якими збираються назвати Акакия Акакиевича. В анекдоті про народження і 

хрещення породіллі пропонують “джерела” церковного календаря Моккий, 

Соссий або Хоздазат; з другої спроби вышли опять три имени: Трифилий, Дула і 

Варахасий; нарешті, втретє попадаються Павсикахий і Вахтисий. Усі імена 

розчаровують матушку, яка погодилася б на Варадата або Варуха, але ніяк не на 

Трифилия і Варахасия, і немов вимушують її назвати сина по батькові: Отец был 

Акакий, так пусть и сын будет Акакий [524, с. 130]. 

У чорнових редакціях «Шинели» підбір потенційних імен має такий вигляд: 

1) Еввул, Моккий, Евлогий; 2) Варахасий, Дула, Трефилий (Варадат, Фармуфий – 

імена, яким надала перевагу породілля); 3) Павсикахий, Фрументий, Акакий. 

В остаточному вигляді імена справляють враження “більшоï артикуляційноï 

дібраності – своєрідноï звуковоï системи” [423, с. 52]. Акустична виразність 

канонічного списку безперечна: алітеративні повтори глухих к, х стають більш 
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насиченими в першому (пор. : Еввул, Моккий, Евлогий – Моккий, Соссий, 

Хоздазат) і третьому рядах (пор. : Павсикахий, Фрументий, Акакий – 

Павсикахий, Вахтисий, Акакий). “Звуковий комізм цих імен, – зауважує 

Б.М. Ейхенбаум, – полягає не в простій незвичайності (незвичайність сама по собі 

не може бути комічною), а в доборі, який підготовлює смішне своєю різкою 

одноманітністю ім’я Акакія, та ще й плюс Акакійович, яке в такому вигляді 

звучить вже як прізвисько, що приховує в собі звукову семантику” [423, с. 52–53]. 

Разом із “прізвиськом” Акакий Акакиевич імена, що не відбулися, створюють 

частину парадигми, ґрунтовану на какофонічному звучанні “нагромаджених” к –

 х.  

Одноманітність утворює подвоєння Акакий Акакиевич, проте не тільки 

звукова семантика виявляється дiйовим прийомом поетики. З остаточним 

вибором імені по батькові анекдот, що починається етимологізацією прізвища, 

доводиться до абсурду: Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому 

имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и 

каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно і т.д. [524, 

с. 130]. Комічне виникає із шурина, що невідомо звідки вистрибнув, і закінчується 

алогічним вибором: пусть и сын будет Акакий. Комізм ситуації наречення 

полягає в тому, що завдяки звуковій виразності ім’я не вибивається з ряду, а 

співвідноситься з “недовтіленими” онімами (Моккий, Соссий та ін.), підсилюючи 

дисгармонію за рахунок тотожної твірної основи. 

“<…> прізвища, чи правильніше – маячня Гоголя, – пише А. Бєлий, який 

побачив у фігурі повтору генезу гіперболи Гоголя, – вирячені жахом вульгарності, 

або вражають, як кастаньєти, гротеском” [37, с. 216, 253]. Повтори в прозі 

М.В. Гоголя множаться, породжуючи фантасмагоричні персонажі, імена яких 

виражають перебільшення через подвоєння. Двійники з іменами, що збігаються в 

основі з патронімом, фігурують у сцені рекомендування гостей на асамблеї в 

городничого: Позвольте, я перечту всех, которые были там: Тарас Тарасович, 

Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич, Иван Иванович – не тот Иван 

Иванович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елевферий 
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Елевфериевич, <…> Рука устает писать! [522, с. 231]. Виникає відчуття, що 

оповідач заговорюється, повтор демонстративно “випинається” – персонажі 

стають віддзеркаленнями алогічного світу письменника.  

Ю.В. Манн виявляє в поетиці М.В. Гоголя протилежні, але взаємозв’язані 

прийоми найменування. Перший полягає в несподіваному відхиленні від норми 

(пор. Николай, Иван, Елизавета, Марья, Перепетуя), другий – коли “звичайне 

подається на тлі дивного” [238, с. 122]. Ілюструючи останній прийом, дослідник 

підкреслює незвичність подвоєного імені Пифагор Пифагорович, що поєднується 

з нормативним у мові прізвищем Чартокуцкий. А. Бєлий небезпідставно наділяє 

ім’я Пифагор Пифагорович Чартокуцкий “статусом” гротеск [37, с. 217]. 

Поєднання імені високоï репутаціï з “промовистим”, хоч і без прямих асоціацій з 

бісом, прізвищем утворює гротеск, посилений суперечністю між формальним і 

змістовим планом імені. По-перше, престижнiсть протооніма Пiфагор 

“знімається” дуплікацією, по-друге, апелятивний компонент прізвища ‘куцый’ 

поширюється на Пифагор Пифагорович, доповнюючи пейоративними семами 

опис скорченої фігури Чартокуцкого в фінальній сцені повісті. В імені 

актуалізується й звукова семантика, породжена презирливим звуконаслідуванням 

пф-пф, підлеглим головному повтору.  

Крім конструювання часопростору, орієнтованого на реальний, 

дотримування традиції найменування, правил літературного жанру, призначення 

тотожного і кореневого повтору полягає у формуванні ‘подвійності’ персонажа і 

вираженні комічного гротеску, що ґрунтовані на навмисній тавтології та 

порушенні милозвучності номінації. 

 

2.1.2 Взаємодiя поетонiм < iнтертекст: запозичення форми. Поетика 

iмен, запозичених з iсторико-культурного простору для вiдображення й 

переосмислення чужого в новому, вiдноситься до прогалин теорiï поетонiмологiï, 

незважаючи на аналiз протоонiмiв, виявлення iмен-алюзiй, аргументування 

алюзiйних контекстiв, опис вiдконотонiмноï семантики та iн. В.Б. Шкловський 

називає успадкування традицiï проблемою переосмислення: “Стежачи за змiнами 
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слова, ми повиннi пильнувати за змiнами тих елементiв, якi несуть змiну смислу” 

[416]. І.П. Смирнов трактує iнтертекстуальнiсть як властивiсть художнього твору 

формувати свiй власний змiст (повнiстю або частково) покликанням на iншi 

тексти [344], зауважуючи, що “Збіг означальних двох текстів являє собою 

літературну цитату, включення – стилізацію, перетин – власне ремінісценцію, 

пустий перетин буде рівнозначним повному перетворенню запозиченого 

знакового матеріалу (прихована ремінісценція)” [345, с. 103]. П. Серiо констатує, 

що в дискурсi «особливе зацiкавлення становить вивчення “цитацiï”, 

повторюваностi чужого мовлення, його відхилення та змiни, так само як i 

вивчення аргументацiйних стратегiй експлiцитного чи iмплiцитного характеру» 

[331, с. 554]. К. Гаузенблас також розрiзняє експлiцитнi та iмплiцитнi форми 

вираження [465]. Прийнятий у зарубiжнiй лiнгвiстицi подiл iнтертекстуальностi 

на експлiцитну та iмплiцитну [469] продуктивний для поетонiмологiï, оскiльки 

“успадкованi” (вториннi, похiднi) iмена здатнi повторювати форму протоонiма без 

змiн або з незначними переiнакшеннями (експлiцитна iнтертекстуальнiсть), а 

можуть бути прихованими, але впiзнаваними завдяки збiгу вихiдного i 

вторинного означального (iмплiцитна iнтертекстуальнiсть). 

Асимiляцiя лiтературним твором елементiв чужого тексту, зокрема 

формально еквiвалентних ВІ, не засвiдчує семантичної тотожностi. І.П. Смирнов 

стверджує, що “Знаковi одиницi збiгаються, але це омонiмiчний збiг, а не 

iдентичнiсть” [345, с. 35]. Тотожнi за формою iмена: твiрне (вилучене з iсторико-

культурного тексту) i похiдне (введене у свiй текст) ще слiд вивчити з позицiï 

семантики, тому зосередимося на тлумаченнi контекстiв, необхiдних i достатнiх 

для впiзнавання поетонiма як елемента з мотивацiйною базою. 

Встановлювання зв’язкiв мiж художнiми творами рiзних авторiв “через 

повторення так званоï форми” недостатньо, тому що “вiдбувається 

переосмислення цiєï форми, а тим самим вона вже не стара форма, а нова. Це 

дуже ясно в пародiï” [416]. На перетвореннi вихiдного тексту наполягає 

В.І. Новиков: “Пародiя нiчего не повторює пасивно. Жоден з елементiв ïï першого 

плану не тотожний об’єкту – навiть коли окремi слова, висловлення й великi 
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фрагменти зовнi збiгаються. <…> немає й не може бути елементiв, що не мають 

нiякого вiдношення до об’єкта, не служать утворенню комiчного образу об’єкта” 

[279, с. 57]. 

2.1.2.1 Поетонiмiзацiя. Абсолютна транспоетонiмiзацiя. Деонiмiзацiя. 

Прийнятий автором задум про запозичення iменi не завжди пов’язаний iз 

пародiюванням: звернення до культурноï спадщини переслiдує рiзнi цiлi, 

поставленi перед художнiм твором. За повної тотожностi форми ВІ, наявного в 

лiнгвальному просторi, та поетонiма, зрозумiло, що цi одиницi мають семантичнi 

компоненти, що пiдтверджують вiдношення включення / перетину / 

протилежностi / суперечностi.  

Первiсне завдання полягає у визначеннi прямоï кореляцiï поетонiма з 

вихiдним реальним або вигаданим референтом. Якщо таке спiввiдношення 

наявне, правомiрно засвiдчити внутрiшньовидову абсолютну поетонiмiзацiю 

(“процес перетворення онiма в поетонiм” [151, с. 121]), тобто перехiд на зразок 

антропонiм → антропоетонiм, космонiм → космопоетонiм тощо чи 

внутрiшньовидову абсолютну транспоетонiмiзацiю: поетонiм1 → поетонiм2. Мiж 

первинним мотивацiйним iм’ям (що належить до сфери мови або мовлення) i 

вторинним мотивованим (поетонiмом конкретного тексту) виникають 

вiдношення, якi зумовлюють пошук узгоджених компонентiв змiсту. Класичний 

приклад поетонiмiзацiï: Наполеон (антропонiм) → Наполеон (антропоетонiм 

роману Л. М. Т. «Война и мир») iлюструє думку про фiктивний, створений 

авторською свiдомiстю денотат. “Хоча слiд визнати, що власне iм’я iсторичноï 

особи має в свiдомостi читача пряму референцiю з конкретною особистiстю, 

сприйняття персонажа – iсторичноï особистостi (та його iменi) в художньому 

творi ускладнене i змiнене впливом свiдомостi, що творить i перетворює”, – пише 

В.М. Калiнкiн [151, с. 113], покликаючись на думку Л.Я. Гiнзбург: «Наполеон 

“Войны и мира” – це граничною мiрою творiння Толстого, <…> але живе цей 

образ невпинним спiввимiром зi справжнiм Наполеоном. Структура образу 

свiдомо подвiйна, ґрунтована на тому, що в читача є уявлення про Наполеона» 

[96, с. 8].  



145 

Поетонiмiзацiя зреалiзована, якщо: 1) iсторичний персонаж стає дiйовою / 

згадуваною особою лiтературного твору: Петр Первый в однойменному романi 

О.М. Толстого; Julius Caesar у трагедiї В. Шекспiра «Julius Caesar»; Шекспiр у 

романi В. Гужви «Привид Шекспiра»
1
; 2) iсторико-культурне iм’я реальноï особи 

використовується як порiвняння: Мы тоже дураки, вроде Леонардо да Винчи 

[545, с. 376]; Bloom <…> contracts his face so as to resemble many historical 

personages, lord Beaconsfield, lord Byron, Wat Tyler, Moses of Egypt, Moses 

Maimonides, Moses Mendelssohn, Henry Irving, Rip van Winkle, Kossuth, Jean 

Jacques Rousseau, Baron Leopold Rothschild, Robinson Crusoe, Sherlock Holmes, 

Pasteur <…> [629]; 3) iм’я автора позначає ‘коло читання’ персонажа: <…> 

Жорж Санд приводила ее [Веру Дмитриевну Лаврецкую] в негодование, Бальзака 

она уважала, хоть он ее утомлял, в Сю и Скрибе видела великих сердцеведов, 

обожала Дюма и Феваля, в душе она им всем предпочитала Поль де Кока, но, 

разумеется, даже имени его не упомянула [605, с. 299]; На оцьому вiзку – Гете й 

Шекспiр, Пушкiн i Тургенєв, Шевченко й Островський…[531, с. 113].  

Внутрiшньовидова транспоетонiмiзацiя простежувана, якщо: 

1) лiтературний персонаж з’являється в новому текстi як дiйова / згадувана особа 

або лiричний герой: Бровями взлетает Поприщин, / Лицо поднимает вперед. / 

Крутись в департаментах, ветер, / Разбрызгивай перья в поток, / Раскрыв 

перламутровый веер, / Испания встанет у ног… [539, с. 236]; Ім’я блукальця – 

Одiссей, i все з ним, як пам’ятаємо, скiнчилося гаразд [541]; I expect that 

Shakespeare devised Iago with a gusto which he never knew when, weaving moonbeams 

with his fancy, he imagined Desdemona [633]; 2) iсторико-культурне iм’я, що 

позначає фiктивного денотата, або конотонiм вживається як компаратив: <…> 

[Софья Петровна Лихутина] многократно вздыхала над звуками «Пиковой 

Дамы»: было что-то сходное с Лизой в этом ее положении (…); и само собой 

разумеется, Николая Аполлоновича она мечтала видеть здесь Германом [506, 

с. 157]; <…> вони п’ють пиво з хвацькістю Гаргантюа, Пантагрюеля і Томаса 

Манна, взятих разом з братом його Гайнріхом (генетивні конструкції з відтінком 

                                                 
1
 Пор. : “Шекспiр звiв очi на прибульця. – З ким маю честь? – Ленiн, Ульянов-Ленiн, пане Шекспiр” [527, с. 197].  
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порівняльності) [543]; 3) назва тексту / iм’я персонажа характеризує ‘коло 

читання та естетичних вподобань’: ELLIE. <…> I like Othello. MRS HUSHABYE. 

Do you, indeed? He was jealous, wasn’t he? ELLIE. Oh, not that. I think all the part 

about jealousy is horrible. But don’t you think it must have been a wonderful experience 

for Desdemona, brought up so quietly at home, to meet a man <…> [651]; Лейтенант 

отличается от капитана / нашивками, выраженьем глаз, / фотокарточкой 

Бланш или Фарнсуаз, / чтением «Критики Чистого Разума», Мопассана и 

«Капитала» [508, с. 31–32]. Зрозумiло, що процеси поетонiмiзацiї та 

транспоетонiмiзацiї ґрунтовано на подвiйнiй референцiї, оскiльки поетонiм, 

корелюючи з об’єктом культурного простору, спiввiдноситься насамперед з 

фiктивним денотатом автохтонного тексту. 

Деонiмiзацiя (апелятивацiя) – перехiд онiма в апелятив без афiксацiï – бере 

участь. у пародiйному переосмисленнi елементiв художнього тексту. Деонiм є 

омонiмом щодо вихiдного власного iменi. Упiзнати перехiд ВІ → ЗН нескладно 

через точне вiдтворення формальноï структури iз замiною великоï лiтери на малу. 

Мiж формально еквiвалентними одиницями встановлюються смисловi 

вiдношення перетину, де оказiональнi семи формуються i в структурi похiдного 

слова, i в контекстi, узгодженому з прототекстом. У романi «Ulysses» (Дж. Д.) 

параллель Mulligan – Zarathustra актуалiзована пародiюванням євангельського 

стилю афоризмiв Ф. Нiцше i деонiмiзацiєю назви «Also sprach Zarathustra»: – He 

who stealeth from the poor lendeth to the Lord. Thus spake Zarathustra [629]. 

Тематична i сюжетна близькiсть творiв одного автора породжує узгодження 

елементiв (вихiдного iменi та деонiма) комплексного тексту: в оповiданнi 

«Облако, озеро, башня» (В. Н.) доведений до вiдчаю герой заявляє супутникам: 

Да ведь это какое-то приглашение на казнь [575, с. 426], “цитуючи” заголовок 

роману «Приглашение на казнь». Прямо натякаючи на «Божественну комедiю» 

Данте, оповiдач «Записок українського самашедшего» розмiрковує: Не мали 

письменникiв, чутних до свiту <…> Не створили нi Божественної комедiї, нi 

людської [547, с. 256]. 
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Багатокомпонентнi iмена-джерела, що зберегли порядок розташування 

“складникiв” у новому творi, полегшують розпiзнавання деонiма. Явний 

(вiдкритий) перехiд, що не вимагає додаткового пояснювального контексту, 

позначаємо як експлiцитну деонiмiзацiю. Імплiцитна деонiмiзацiя потребує 

залучення контексту, без якого не можна пояснити результат трансформацiï. У 

контекстi виникає формальна та / або змiстова взаємодiя деонiма з контактними / 

дистантними елементами, що формують оказiональну семантику новоутворення.  

Н.А. Нiколiна коментує перехiд ВІ → ЗН у вiршованому мовленнi: 

Успенский мышечный и ожегов макушечный / В отрывках. Сносках. Черепках… 

(А. Поляков); Ты филолог, я логофил, / мне страшна твоя потебня (В. Павлова). 

Імена лiнгвiстiв включаються у мовну гру, “супроводжуються тропеïчними 

означеннями, входять в оцiннi структури, переходять в загальнi iменники або 

пiддаються плюралiзацiï та набувають узагальненого значення, нарештi, 

змiнюють значення i граматичнi ознаки” [278, с. 78]. Дослiдниця констатує 

активiзацiю в сучаснiй поезiï транспозицiï, зокрема поширення “сфери 

десубстантивацiï прикметникiв i дiєприкметникiв”: Я достоевский мальчик 

(О. Цвєтков); акмеистские стихи, баратынские кусты, / достоевские старушки 

да гандлевские чекушки / падежи и времена! (Т. Кiбiров) [278, с. 114]. Усi 

оказiоналiзми вiдповiдають “умовам” iмплiцитноï деонiмiзацiï, тому що ïх 

осмислення вiдбувається в контекстi деонiмiзований прикм.+iм. Десубстантивацiя 

(у трактуваннi Н.А. Нiколiноï), тобто перехiд прiзвищ (Достоевский, 

Баратынский, Гандлевский) у ЗН здiйснюється завдяки спiльним граматичним 

ознакам прiзвищ i прикметникiв. Головний компонент словосполучення – 

iнтертекстуальний елемент, який виявляється за асоцiацiєю (достоевский 

мальчик, можливо, герой «Подростка» Аркадий Долгорукий; достоевские 

старушки, ймовiрно, стара процентщица Алена Ивановна з роману 

«Преступление и наказание»), як слово-домiнанта конкретного твору (гандлевские 

чекушки – В сельпо у перрона я купил чекушку и на сдачу батон 

/С. Гандлевський/) або елемент комплексного тексту (баратынские кусты – 

Брега стрегут кусты густые… [505, с. 107]; За ним встает гора, пред ним в 
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кустах шумит [505, с. 166] та iн.). Розв’язувальний контекст дозволяє впiзнати 

деонiмiзацiю та виявити лексичнi / граматичнi перетворення: змiну роду (твоя 

потебня), плюралiзацiю (достоевские старушки, баратынские кусты, 

гандлевские чекушки), метонiмiчне перенесення на зразок достоевские старушки 

= старушки из произведений Достоевского тощо.  

Колообертання онiм – апелятив стає “зримим”, якщо автор перетворює 

власне iм’я “на очах” в читача. В оповiданнi Т. Толстоï «Сюжет» контактують 

омонiмiчнi форми iменi й апелятива Даль – даль, що передають безладний потiк 

свiдомостi Пушкiна: Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, Полтавский бой, 

ущелья Кавказа, <…> ему мерещится прохлада пятигорских журчащих вод – 

кто-то положил остужающую руку на горячечный лоб – Даль? – Даль. Даль 

заволакивает дымом, кто-то падает, подстреленный, на лужайке, среди 

кавказских кустиков, мушмулы и каперсов; это он сам, убит <…> [600, с. 329]. 

Серед маячних видiнь-образiв поета, фрагментiв своïх i чужих текстiв “реальна” 

фiгура Даля “розсiюється”, перетворюючись на туманний пейзаж. Перехiд 

прiзвища Даль в омонiмiчний апелятив засвiдчують розширений контекст 

експозицiï та iсторико-бiографiчнi вiдомостi про смерть О.С. Пушкiна
1
: Меж 

тем, Пушкин в забытьи, Пушкин в жару, мечется и бредит; Даль все таскает и 

таскает в дом моченую морошку, силясь пропихнуть горьковатые ягодки сквозь 

стиснутые зубы страдальца [600, с. 329]. Потрiйний повтор дозволяє “побачити” 

народження деонiма: 1) антропоетонiм Даль → 2) промiжне Даль-даль, прочитане 

або як твердження Так, це Даль, або як даль, що “випливає” з марення, 3) деонiм 

даль.  

Проникнiсть кордонiв мiж загальними назвами – власними iменами помiтна 

у вiршi Й. Бродського «О если бы птицы пели и облака скучали…»: Но, видимо, 

воздух – только сырье для кружев, / распятых на пяльцах в парке, где пасся царь. 

/ И статуи стынут, хотя на дворе – бесстужев, / казненный потом декабрист, 

и настал январь. У контекстi строфи оказiоналiзм бесстужев входить в один 

лексико-семантичний ряд iз дiєсловом стынут та iменниками декабрист, январь. 

                                                 
1
 В. І. Даль – один iз лiкарiв, якi боролися за життя О.С. Пушкiна.  
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Наслiдком взаємодiï стає поетична етимологiя “недовтiленого” прiзвища, 

омонiмiчного оказiоналiзму бесстужев. Ідентифiкацiя Бестужев (бесстужев) – 

декабрист пробуджує внутрiшню форму через спiввiднесення з апелятивом 

стужа, отже, бес-стужев = без стужи. З одного боку, написання з малоï лiтери 

вказує на те, що деонiмiзацiя вiдбулася до тексту, з iншого – лексема декабрист 

замiнює iм’я, схоже на “тiнь” деонiма, яке одночасно являє його основу.  

Спостереження над дiяльнiстю деонiмiзацiї в художньому текстi вказує на 

хиткiсть понять експлiцитний – iмплiцитний, спiввiднесених з поетикою онiма. 

Еквiвалентний план вираження первинної – вторинної одиниць не гарантує 

прозорiсть змiсту похiдного утворення, який залишиться прихованим без 

належної iнтерпретацiї тексту. Оскiльки розмежування поетики експлiцитного – 

iмплiцитного все ж таки необхiдне, пропонуємо тотожнiсть (еквiвалентнiсть) 

форми власного iменi вважати маркером експлiцитного в поетонiмосферi.  

2.1.2.2 Мiжвидова транспоетонiмiзацiя i непряма референцiя: пародiйне 

перетворення iменi. Мiжвидова абсолютна транспоетонiмiзацiя вiдкрито вказує 

на пародiйне переосмислення вихiдного тексту. Зберiгши звукову структуру 

першоджерела, iм’я змiнює клас: антропоетонiм → зоопоетонiм, антропоетонiм 

→ топопоетонiм тощо. Прiзвище помiщика Собакевича (М. В. Г.) виникає в 

«Pnin» (В. Н.) пiд виглядом клички пса: <…> old dog Sobakevich, a brown cocker 

with a tear-stained face, began to fidget and sniff at me [639]. Уявно прозора 

внутрiшня форма зоопоетонiма налаштовує на гру з неуважним читачем, який 

може не розгледiти навмисного зв’язку з гоголiвським героєм i обмежитися 

тлумаченням собака – Sobakevich. У романi «Ada» шлях Вана Вина лежить через 

Gamlet, a half-Russian village
1
 [634], назва якоï майже точно вiдтворює iм’я героя 

шекспiрiвськоï трагедiï. Перехiд вiдбувається через замiну класифiкувальних сем: 

‘людина’ → ‘тварина’ (Sobakevich), ‘людина’, ‘iстота’ → ‘локальнiсть’, ‘неiстота’ 

(Gamlet), а змiну референтiв засвiдчує контекст, що вказує на тип об’єкта (dog, 

village).  

                                                 
1
 Полiсемантичий топопоетонiм має ще одну твiрну основу: Gamlet < англ. hamlet ‘село, сiльце’. 
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Поетонiми мають непряму (опосередковану) референцiю з ВІ найширшого 

культурного простору, якщо автор вибирає “готову” форму для позначення свого 

вигаданого денотата, отже, первинний i вторинний об’єкти мають еквiвалентний 

план вираження. Тотожнiсть означального передбачає спiльнi компоненти, 

уналежненi до ядра / периферiï семеми новоявленого поетонiма. Для визначення 

вiдмiнностi художнiх об’єктiв залучено опорний контекст присвоєння 

(i розпiзнавання) вiдомого (поширеного або, навпаки, маловживаного, 

раритетного) iменi денотатовi, винайденому “тут i зараз”. Наприклад, у драмi 

«Бесприданница» О. М. Островського (далi О. М. О.) перелiк дiйових осiб мiстить 

iм’я Робинзон, яке (на вiдмiну вiд iнших dramatis personae) не супроводжувано 

особливими “прикметами” (вiк, соцiальне становище тощо). Хоча припущення 

про те, що серед персонажiв соцiально-психологiчноï драми реалiстичного 

напряму може з’явитися герой «Робiнзона Крузо» Д. Дефо навряд чи виникне 

навiть у неосвiченого читача, до виходу Робинзона “на сцену” об’єкт, позначений 

широковiдомим iм’ям, залишається непiзнаним. Називання прiзвиськом Робинзон 

провiнцiйного актора Аркадия Счастливцева роз’яснює контекст, який стверджує 

нетотожнiсть первинного i вторинного об’єктiв: [Паратов:] <…> Рекомендую: 

Робинзон. <…> [Вожеватов:] А как их по имени и отчеству? [Паратов:] Так, 

просто, Робинзон, без имени и отчества. <…> Это, господа, провинциальный 

актер. Счастливцев Аркадий. [Вожеватов:] Почему же он Робинзон? 

[Паратов:] А вот почему: ехал он на каком-то пароходе, уж не знаю, с другом 

своим, с купеческим сыном Непутевым; разумеется, оба пьяные до последней 

возможности. <…> разделись, разрезали подушку, вывалялись в пуху и начали 

изображать диких; тут уж капитан, по требованию пассажиров, и высадил их 

на пустой остров. Бежим мы мимо этого острова, гляжу, кто-то взывает, 

поднявши руки кверху. Я сейчас “стоп”, сажусь сам в шлюпку и обретаю 

артиста Счастливцева. Взял его на пароход, одел с ног до головы в свое платье 

<…> Вот почему он Робинзон [587, с. 24–25].  

Переважно поетонiму, що запозичив форму iсторико-культурного iменi, 

притаманнi пародiйнi риси, якi має визначити контекст, “налаштований” на гру, 
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реiнтерпретацiю, трансформацiю. Г.Ф. Рахiмкулова пише, що “Пародiювання в 

iгровiй лiтературi не рiвнозначне зниженню. Його слiд розумiти як 

конструювання новоï текстовоï реальностi за рахунок iгрового перекомпанування 

старих традицiйних художнiх форм i елементiв” [314, с. 19]. У «Pnin» iм’я староï 

служницi головного героя, who came on Fridays and with whom at one time God had 

gossiped daily (“Desdemona, the Lord would say to me, “that man George is no 

good.”) [639] / которая приходила по пятницам и с которой одно время 

ежедневно беседовал Бог (“Дездемона, – говорил мне Господь, – этот твой 

Джордж нехороший человек”) [578, с. 212], еквiвалентне за вираженням 

iнтерлiнгвальному поетонiму Desdemona (В. Ш. Othello). “Деградацiя” вторинного 

об’єкта виражена невiдповiднiстю сем ‘вiк’, ‘зовнiшнiсть’, ‘соцiальне становище’. 

У трансформацiйному контекстi вiдбувається “перетасування” смислiв, внаслiдок 

чого iм’я Desdemona стає “iнгредiєнтом” пародiï. По-перше, автор обiгрує 

знаменитий дiалог: [Оthello:]. Have you pray’d to-night, Desdemona? [Desdemona:] 

Ay, my lord [649] – у «Pnin» Desdemona не молиться, але на рiвних розмовляє з 

Богом, вислуховуючи його поради i застереження. По-друге, пародiйно 

змiнюється вигляд староï служницi, надiленоï зовнiшнiстю Othello.  

У найзагальнiшому сенсi можна припустити, що пряма референцiя з 

реальним (Наполеон у романi «Война и мир» Л. М. Т.) або вигаданим (Поприщин 

в однойменному вiршi М. З.) денотатом зумовлює збагачення вторинного iменi 

семами, конотемами, асоцiативними компонентами, якi гарантують символiзацiю. 

Непряма референцiя з реальним / фiктивним об’єктом, тобто змiна денотата, що 

повторив форму протоонiма, породжує пародiю. Гра з онiмами покликана 

змiнити, трансформувати першообраз (dog Sobakevich, Аркадий Счастливцев = 

Робинзон, Desdemona, the old coloured charwoman), актуалiзувати негативнi, 

iронiчнi, зневажливi конотацiï, створюючи вiдповiднi умови для потенцiйного 

перетворення iменi в конотонiм
1
.  

                                                 
1
 Пор. УКЛА1 Робiнзон ‘Людина, яка волею чи неволею потрапила на який-небудь малопридатний для життя 

острiв<…>’ [292, с. 319]. 
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Можемо констатувати, що вiдтворення плану вираження ВІ, iснуючого в 

найширшому культурному просторi, при змiнi денотата засвiдчує хоча б 

мiнiмальну семантичну близькiсть поетонiма i протоонiма, мiж якими 

встановлюється зв’язок, зорiєнтований автором-наслiдувачем на взаємовплив i 

взаємоприрощення смислiв. 

 

2.1.3 Звуковий повтор. Звуковими повторами називають “засіб 

фонетичного інструментування художнього твору, тобто насичення тексту 

звуками або певними поєднаннями звуків, що повторюються в певних позиціях у 

словах, фразах або віршах” [413]. О.І. Смирницький стверджує, що “Звукові 

особливості <…> алітерованого мовлення або мовлення римованого належать як 

такі не мові”, а літературі [342]. Проте пізнання звукових зближень, явлених у 

межах окремого імені або в комплексі поетонімів конкретного літературного твору, 

сприяє адекватному тлумаченню взаємодії ім’я – текст. Основне питання поетики 

було сформульоване Р. Якобсоном
1
, який визначив її місце у філологічному просторі: 

“поетика – це лінгвістичне дослідження поетичноï функціï вербальних повідомлень 

<…>” [431, с. 81]. Аналіз звукових скупчень у ВІ та взаємопов’язаних елементах 

поетонімосфери певною мірою вирішує проблему, як побудовані поетонім і 

поетонімосфера, а “покликанням” поетики буде визначення мотивів появи імені “на 

світ” і “життя” в автохтонному тексті та в інших художніх світах. 

За природою значущості звукової форми Н.В. Усова пропонує розрізняти 

“1) імена, звукова форма яких має виражену семантику безвідносно до 

художнього контексту, тобто в парадигматиці, та 2) імена, звучання яких набуває 

значущість лише в межах певного художнього цілого, тобто в синтагматиці” [381, 

с. 215]. Оніми першого зразка входять до структурно-семантичної та образної 

системи художнього твору зі своїм фоносемантичним потенціалом унаслідок 

багатої етимології, особливостей звукобуквеної структури (акустичної виразності, 

евфонії та ін.): Opheus (Р.-М. Рільке), Plutonian, Eulalie (Е. По), Lorelei (Г. Гейне) 

[381, с. 216–217]. Гармонією форми і змісту вирізняються ВІ всесвітнього 

                                                 
1
 “Завдяки чому мовленнєве повідомлення стає твором мистецтва?” [431, с. 81]. 
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літературного фонду: Desdemona, Nicholas Nickleby, «Annabel Lee», «Ulalume», 

«Vanina Vanini», Leopold Bloom, Lalage, Ylayali тощо. Достатньо згадати “знакові” 

одиниці російськоï культурноï спадщини: Евгений Онегин з навантаженою 

алітерацією гн – нгн
1
, асонансом на е і трискладовою структурою імені та прізвища; 

Анна Аркадьевна Каренина, з можливістю паліндромного прочитування особового 

імені, повторами звукосполук ан-на-на-на, ар-ар і зворотною алітерацією рк-кр. 

Імена, віднесені до другоï групи [381, с. 215], характеризують “середовище” 

другорядних персонажів, де поширені прийоми, що працюють на органічний зв’язок 

звучання – значення: зворотне сполучення пере-репе у прізвищі Перерепенко, повтор 

звукокомплексів АВ, АСВ у Дорофей Трофимович (М. В. Г.), Клара Карлівна (А. Д.), 

римованість компонентів антропонімів Аґнус Маґнус (Ю. А.), Покаль-Бокаль 

(В. Неборак), що відрізняються одним звуком, анафора і суголосся частин 

прізвиська Бімбер Бібамус (Ю. А.) тощо. 

Звукова семантика, акустична виразність і дібраність онімів “вторинноï 

реальності” за фонетичним принципом завжди привертали увагу філологів. 

Б.М. Ейхенбаум відзначає особливу любов М.В. Гоголя до безглуздих назв та 

імен, як, наприклад, Пульпутик і Моньмуня [423, с. 52]. С.В. Бєлов зводить 

символічне значення імені Родион Романович Раскольников (Ф. М. Д.) до 

апелятива раскол, підкреслюючи імпресію від “гуркотливого звуку” ра-ра-ра в 

антропонімній формулі [34, с. 30]. У дослiдженнi «Майстернiсть Гоголя» А. Бєлий 

класифiкує прийоми індивідуально-авторського стилю, просуваючись вiд звуку до 

“усвiдомлення смисловоï тенденцiï” [37, с. 10]. Внутрiшня спiвприроднiсть форми 

i змiсту вимагає пильноï уваги до повтору: “<…> мовленнєва тканина Гоголя – 

злиття асонансiв, алiтерацiй, градацiя звукових груп, що переливаються одна в 

одну”; “звуковий повтор веде до повтору слiв, або групи ïх; а фiгура повтору <…> 

становить основу iнших фiгур Гоголя” [37, с. 228]. Ніхто до А. Бєлого 

досконально не аналізував звуковий повтор – альфу і омегу імен гоголівських 

персонажів. Йому вдалося не тільки “вистежити” активні сполуки, але й пояснити 

                                                 
1
 І.Л. Сельвинський побачив у назві «Евгений Онегин» “полуперевертень” ген-нег, В.П. Григорьєв – глибокий 

звуковий повтор [102, с. 270]. 
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внесок звучання в значення: Чичиков складається з чи-чи, чик-чирик, ик-ик 

(“вдумайтеся в нікчемність звуків” [37, с. 216]); «глумливе “по-по-пу” – народжує: 

По-по-пуз (“По-по”, “пузо”, “пуп”); звідси: Голо-пуп-енко, Чухо-пуп-енко; або: 

Голо-пупенко, Голо-пуценко і т.д.; в свою чергу звук “пц-пс” (…) народжує: 

Пацюк, Голо-пуцек; від “чуха”, “чух”, “чханье” – Чухо-пупенко, Довго-чхун, 

Перепер-чиха, “шеп-чиха”; <…> Ко-ку-бен-ко (ко-ку-ко), Ки-зя-ко-лупен-ко (ки-

ко-ко), Ма-ко-го-нен-ко (ко-го-ко), француз Ку-ку́; Яв-ту́-х на прізвисько Ков-ту́-

н: прізвисько пов’язане з ім’ям повтором наголошених ту́-ту́ <…>» [37, с. 233]1.  

Пристрасть В. Набокова “до стилю, ритму, каденціï та відтінків слів” [256] 

виявляють гармонійні співзвуччя в антропоформулах Bryan Bryanski, Van Vyn, 

Olga Olegovna Orlova. Висловлення письменника: “Краса фрази чи речення 

повністю залежить від алітераціï та асонансу. Голосний звук вимагає повтору; 

приголосний вимагає повтору; й обидва молять про нескінченні варіаціï” [263, 

с. 256] пояснює майже нав’язливу увагу до імені, яке “переживається” як 

звукообраз, що впливає на матерію тексту. Звукова оболонка Lolita / Лолита 

“виткана” з повтору сонорного л, який І. Фонадь характеризує як “солодкий та 

вологий” [360, с. 344]. Ліричну мелодію імені народжує «одна з найбільш 

прозорих і світлих літер – “Л”. <…> Вимовляти слiд не <...>: Low-lee-ta, з важким, 

липким “L” i довгим “О”. Нi, перший склад як у словi “lollipop”, “л” вологе й 

нiжне, “лi” не дуже рiзке. Іспанцi та iталiйцi вимовляють його <...> з абсолютно 

правильним вiдтiнком лукавостi та ласки» [265, с. 151].  

У романi «Приглашение на казнь» поетонiм Цинциннат Ц. вiдiграє провiдну 

роль у створеннi фiктивного свiту i центральноï опозицiï ‘живий (справжнiй) – 

неживий (ляльковий)’, тому його звучання контрастує з номiнуваннями 

балаганних персонажiв [327, с. 104], [192, с. 60–65]. Суть iменi Цинциннат 

полягає в злиттi суперечливих компонентiв ‘особливий’, ‘обраний’, ‘непрозорий’, 

‘духовний’ – ‘iнший’, ‘уявний’, ‘фiзичний’ (пор. : Один Цинциннат считал, а 

другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета 

[582, с. 129]; Цинциннат встал, разбежался и головой об стену, но настоящий 

                                                 
1
 Курсив наш. 
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Цинциннат <…> [582, с. 112]), якi облаштовують архiсему ‘подвiйнiсть’. 

‘Духовне’ i ‘плотське’ героя вiдчувається в кожному з елементiв парадигми 

(Цинциннат, Цин-Цин, Цинциннатик), утворених алiтерацiєю складiв цин-цин i 

криптонiмом у домiнантi Цинциннат Ц. В iменi, надiленому ознаками 

“причетностi” автору, iсторико-культурним “ореолом” з алюзiй, асоцiацiй i 

конотацiй (Цинциннат Луций Квинций, Цинциннат Кезон, Цинцендорф, Цианус), 

етимологiзацiєю (цинциннатус < лат. ‘кучерявий, завитий’; Цинциннат – с 

запятыми вместо кудрей [582, с. 34]), ономатопеєю i прийомом оживлення речей 

(“Неловко переступив, Цинциннат задел поднос, стоявший у стены на полу: 

“Цинциннат!” – сказал поднос укоризненно [582, с. 73], синьо-бiлою символiкою 

кольору i збiгом забарвлення iменi з бледностью Цинцинната i голубыми, как 

самое голубое жилками [582, с. 69], принциповим є звуковий повтор цин-цин, 

який визначає узгодженiсть змiсту. 

На початку роману «The Real Life of Sebastian Knight» (В. Н.) згадується old 

Russian lady, чий щоденник потрапив до оповiдача, який розкриває iнкогнiто: Her 

name was and is Olga Olegovna Orlova – an egg-like alliteration which it would have 

been a pity to withhold [641]
1
. Три “яйцеподiбних” заголовних О в iменi по батьковi 

та “пташиному” прiзвищi є не тiльки egg-like alliteration, але багатошаровою 

алюзiєю. Г. Левiнтон вказує на зв’язок антропонiма з росiйською iсторiєю: “Олег i 

Ольга слiдували один за одним на Киïвському престолi (…), причому в 

давньоруськiй графiцi цi iмена вiдрiзнялися лише флексiєю: Ольга i Ольгъ” [208]. 

Погоджуючись iз спостереженням Д. Локранц щодо ототожнення фiналiï 

росiйського прiзвища -ova (-ова) з “Latin plural for egg”, латинським множини вiд 

яйця (ova) [441, с. 71], вiн спiввiдносить каламбур iз розповiддю ab ovo ‘з самого 

початку, досл. ‘з яйця’, в якiй пародiйно обiгрувано лiтописання Русi [208]. 

Г. Амелiн i В. Мордерер вбачають в egg-like (alliteration) паронiмiчну атракцiю 

(спiвзвуччя з англ. eagle ‘орел’ i рос. игла) i називають потрiйне Ольга Олеговна 

                                                 
1
 Пор. : “Даму звали – и зовут – Ольга Олеговна Орлова – жаль было потерять эту оологическую аллитерацию” 

[570, с. 3]. 
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Еаgle (Орлова) “алiтерацiєю голки”: “На кiнчику такоï голки, захованоï в яйцi, – 

колись була розгадка чахликового безсмертя” [5, с. 31].  

Музичний лад, ритмоутворювальну поетику та iнструментування прози 

А. Бєлого вiдображає звуковий повтор у контактних / дистантних компонентах 

внутрiшнiх заголовкiв. У статтi «Як ми пишемо» А. Бєлий розмiрковує про 

зародження iменi-звукообразу: “У звуцi менi подана тема цiлого; i фарби, i 

образи, i сюжет вже вирiшенi наперед у звуцi; в ньому переживається не форма, 

не змiст, а формозмiст; з нього першим змiстом вилуплюється головний образ, як 

зерна: таким зерном, народженим звуком, були менi: Распутiн до Распутiна 

(Кудеярiв), сенатор Аблеухов, професор Коробкiн” [39, с. 14]. Письменник 

запозичує метод систематизацiï звукових повторiв О.М. Брiка [37, с. 228–235], за 

яким можна видiлити консонантнi повтори в назвах, винайдених А. Бєлим: АВ 

«Клоун Клеся»; ВА «Речи вечерние»; АВС «Строгие строи» та iн. 

Ритмоутворення “вiдчувається” в онiмах, ґрунтованих на повторi звукосполук: ли-

ла «Удивились лакеи», то-то-то «Точно плакался кто-то», то-та-ту 

«Топотали их туфельки», ли-ла-ле «Обитатели села Целебеева», ре-ру, ла-ла «И 

гремела рулада», що збуджують звукосемантику тексту.  

Імена, народженi спiвзвуччями, є безцiнним матерiалом для 

поетонiмологiчних розвiдок, необхiдних для доведення “закону семантичного 

зближення фонетично подiбних слiв” [73, с. 598]. Повтор звуків або звукосполук 

(план вираження) у межах окремого поетоніма влаштовує певні семантичні 

компоненти. Заголовок виявляється найбiльш iнформативним “знаком” напряму, в 

якому треба вести пошуки. Консонантнi повтори в «Кофта фата», «Тучкины 

штучки» (В. М.), «Лобная баллада» (А. Вознесенський; далi А. В.), «Соло для 

Соломiï» (В. Лис), «Венеція вночі» (Дж. Родарi; пер. М. Лукаша), «Мюнхенські 

манекени» (О. З.), «Пісня бадьорих бродяг» (Б.-І. А.), «Коло колодязя» (П. Кулiш; 

далi П. К.), «Пастораль XX сторiччя» (Л. К.), «Herod’s Lament for Mariamne», 

«Epistle to Augusta» (Дж. Б.), «Akbar’s Bridge», «Poison of Asps» (Р. Кiплiнг; далi 

Р. К.) i под. стають своєрiдним “визнанням” тексту в тiснiй взаємодiï звуку i 

смислу. Енергетичний вплив алiтерованого поетонiма як фрагмента 
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поетонiмосфери й елемента тексту поширюється на художнє цiле, iнтерпретацiя 

якого не вiдбудеться без сконцентрованостi на фонетичнiй сторонi власних імен.  

 

2.2 Тотожний i словотвiрний повтор як засоби конструювання 

парадигми поетонiма 

 

Тотожний повтор формує парадигму, якщо iм’я, запозичене з найширшого 

культурного простору, репрезентує характеристику художнього об’єкта. 

Здебiльшого такi вториннi пропрiальнi лексеми вживаються у функцiї порiвняння 

/ уподiбнення / ототожнення або розвивають конотативну ауру, виконуючи роль 

прiзвиська. Крiм того, позначення вiдомим iменем характерне для творiв, що 

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

тимчасово присвоюється чуже iм’я. Тодi герой-актор “балансує” мiж роллю у 

вихiдному текстi та театральною роллю, довiреною йому “за професiєю”. 

Перевтiлення може актуалiзуватися вiдтворенням зовнiшностi зображуваного 

персонажа, повторенням чужих реплiк, але головне – iм’ям, включеним до 

парадигми поетонiма. Перевтiлюючись, герой знiмає “маску” i повертає 

“справжнє” iм’я та всi притаманнi йому риси. Отже, персонаж за сюжетом 

виконує двi (кiлька) ролей: основну i “сценiчну”. “Вживлення” в чужий образ 

демонструє тимчасовi вiдношення формальноï та смисловоï еквiвалентностi, 

тобто злиття “реального” – сценiчного iмен.  

Фiлософська iдея “чистого мистецтва” в «The Picture of Dorian Gray» 

О. Вайльда вирiшується “дiяльнiстю” iменi Sibyl Vane – актриси жалюгiдного 

театрика в Іст-Ендi, яка грає шекспiрiвських героïнь. Кохання Dorian до Sibyl – 

захоплення перед сценiчним образом. Герой поклоняється генiальнiй актрисi в 

образi Juliet («Romeo and Juliet»), Imogen («Cymbeline»), Rosalind («As You Like 

It»), Ophelia («The Tragical Historie of Hamlet, Prince of Denmarke»), Beatrice 

(«Much Ado About Nothing»), Cordelia («King Lear»), Desdemona («The Tragedy of 

Othello, the Moor of Venice»), Portia («The Merchant of Venice»). Для злиття 

“справжньоï” – театральноï героïнi обираються ототожнювальнi конструкцiï та / 
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або замiна “реального” iменi на лiтературне. Перетворення Sibyl Vane 

надзвичайно хвилюють Dorian, який бачить кохану оповитою аурою ролi: But 

Juliet! Harry, imagine a girl, hardly seventeen years of age, with a little, flowerlike 

face, a small Greek head with plaited coils of dark-brown hair <…>; Why should I not 

love her? <…> One evening she is Rosalind, and the next evening she is Imogen; 

Imogen is waiting for me; I have had the arms of Rosalind around me, and kissed Juliet 

on the mouth; I was Rosalind one night and Portia the other. The joy of Beatrice was 

my joy, and the sorrows of Cordelia were mine also [662]. 

Особистiсть Sibyl Vane з позицiï Dorian i Lord Henry є угрупованням 

романтичних героïнь: <…> Sibyl Vane represented to you all the heroines of romance 

– that she was Desdemona one night, and Ophelia the other; that if she died as Juliet, 

she came to life as Imogen [662]. Трагедiю Sibyl Vane програмує фатальне iм’я
1
, 

непрямо “промовисте” прiзвище < англ. wane ‘бути збитковим (про мiсяць); 

спадати; пiдходити до кiнця, слабшати’ [255, с. 816] i доля шекспiрiвських героïнь 

(спiльнi семи ‘трагiчне кохання’, ‘рання смерть’ та iн.). Dorian домагається 

кохання жiнки, в якiй – всi великi героїнi свiту заразом, але бездарна гра Sibyl, 

котра усвiдомила фальш сцени порiвняно зi справжньою любов’ю, зумовлює 

зречення вiд звичайнiсiнької посередньої лицедiйки. Протиставлення поглядiв 

Dorian (мистецтво вище кохання) та Sibyl (мистецтво – блiде вiддзеркалення 

кохання) вирiшується на користь мистецтва. Семантична домiнанта ‘нереальнiсть’ 

пiдкреслена вiдстороненням (усуненням) Sibyl iз дiйсностi: “To-night she is 

Imogen,” he answered, “and to-morrow night she will be Juliet.” “When is she Sibyl 

Vane?” “Never.” [662]. 

Для Dorian i Lord Henry смерть Sibyl Vane – остання роль талановитої 

акторки: The girl never really lived, and so she has never really died. To you at least 

she was always a dream, a phantom that flitted through Shakespeare’s plays and left 

them lovelier <…> The moment she touched actual life, she marred it, and it marred 

her, and so she passed away. Mourn for Ophelia, if you like. Put ashes on your head 

because Cordelia was strangled. Cry out against Heaven because the daughter of 

                                                 
1
 В античнiй культурi сивiли, сибiлли – пророчицi й вiщунки, якi передрiкали майбутнє, найчастiше лиха. 
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Brabantio died. But don’t waste your tears over Sibyl Vane. She was less real than they 

are [662]. Dorian оточує iм’я коханоï ореолом мучеництва: <…> she died, as Juliet 

might have died. She passed again into the sphere of art [662]. “Розчинення” Sibyl 

Vane у шекспiрiвських героïнях ознаменовує втрату особистостi. Немає 

“справжньоï” Sibyl, яка пережила трагедiю кохання, – є генiально втiлена роль 

Sibyl Vane, що завершила ïï внесок у мистецтво.  

Унiверсальним засобом утворення парадигми поетонiма є словотвiрний 

(деривацiйний) повтор. Узуальнi форми пропрiальних одиниць – демiнутиви i 

гiпокористики – забезпечують дiйовим особам поширену парадигму позначень, 

якi обираються з урахуванням погляду оповiдача – персонажа, сюжетноï ситуацiï 

та iнших чинникiв. Зазвичай твiрною базою стає офiцiйне ВІ, що отримує 

“особливi прикмети” завдяки регулярним афiксам i традицiйним словотвiрним 

моделям: Лидия Волчанинова – Лида (А. П. Ч.); Екатерина Маслова – Катюша 

(Л. М. Т.) тощо. Сильнiший вплив поетонiма вiдчувається, якщо вибiр автора 

зупиняється на рiдкiснiй (ексклюзивнiй) формi зменшувального iменi (пор. : 

Степан Аркадьевич Облонский – Стива в «Анне Карениной» Л. М. Т.; Евгений 

Базаров – Енюша, Енюшенька < *Еня в «Отцах и детях» І. С. Т., Ось < Осип у 

«Божках» В. В.) або винайдене iм’я настiльки вiдсторонене вiд 

загальноприйнятого, що репрезентувальний контекст набуває образотвiрної 

вагомостi. Вихiдною одиницею, що органiзує словотвiрну пару, може бути 

офiцiйне iм’я (Alfred → Alfy, Alf): Alfred!! Ellie, he was christened after Tennyson!!! 

<…> Little Alf! <…> And you have a heart, Alfy, a whimpering little heart, but a real 

one [651]; iм’я по батьковi (Микола Миколайович → Мик-Мик [529, с. 163], Юрiй 

Сергiйович → Юс): Звали його Юрiй Сергiйович, ми ж охрестили Юсом
1
 [530, 

с. 442], демiнутив (Маруся → Руся): “ – А как ее звали?” “– Руся”. “ – Это что 

же за имя?” – “Очень простое – Маруся” [514, с. 37]; прiзвище (Шарлотта Гейз 

→ Гейзиха, Долорес Гейз → Гейзочка): Гейзиха и Гейзочка ехали верхом вокруг 

озера [573, с. 50]; патронiм (Елена Генриховна → Генрих): – Нет, вы 

                                                 
1
 Прiзвисько має подвiйну мотивацiю: 1) конструюється з iнiцiалiв iменi по батьковi, 2) актуалiзує особливостi 

мовлення персонажа: «<…> вiн мав кумедну звичку кожну фразу починати iз “юса”: “Ну-с, так на чому ми 

зупинилися?”, “Ну-с, що ми будемо вiдповiдати сьогоднi?” [530, с. 443]. 
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положительно становитесь ревнивы, Елена Генриховна [514, с. 111], Артур 

Шпинглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку<…>, 

работавшую под псевдонимом “Генрих” [514, с. 119]. 

Незважаючи на привiлейоване мiсце поетонiмних парадигм у дослiдженнях, 

присвячених іменам художнього тексту, не так часто увага зосереджується на 

поетицi того чи того позначення, його iндивiдуальному внеску i спiльному (за 

участю iнших художнiх засобiв) впливi на змiстовнiсть. Парадигма поетонiма 

неоднорiдна i передбачає впорядкованiсть форм i систематизацiю елементiв. 

Наприклад, варiанти Рома i Ромка використовуються в «Приглашении на казнь» 

для вираження зневажливо-заступницького ставлення ката м-сье Пьера до 

адвоката Романа Виссарионовича (Вот это мои помощники, Родя и Рома, прошу 

любить и жаловать. Молодцы с виду плюгавые, но зато усердные [582, с. 120]) та 

iнтенсифiкацiï балаганноï сутностi тюремникiв-перевертнiв Родрига, Романа, 

Родиона (это не я, это Ромка шут… [582, с. 121]). У романi «Лолита» умовні 

імена Клэра Куильти спрямовані на пародійне ототожнення викрадача Лолиты з 

шекспірівським Ромео. Образ знижує епітет толстенький, що контактує з ім’ям, і 

образливе жирноват при похідному Ромка: <…> комедийный папаша 

Профессор Гумбертольди препятствует любовной интриге между Долорес и 

заместителем отца, толстеньким Ромео (ведь не забудем, что ты был 

жирноват, Ромка <…>) [573, с. 234]. Мотиваційні відношення Ромео → Ромка 

визначають особливе місце цієï пари в парадигмі поетоніма Клэр Куильти, з чого 

випливає необхідність систематизацiï пропріальних елементiв.  

Сукупність позначень мандрівника Leopold Bloom (Дж. Д.) залежить від 

композиційноï схеми гомерівськоï «Одіссеï» та пародіювання двадцятирічноï 

подорожі міфологічного героя, “стисненоï” до одного дня. Відкрита аналогiя 

спонукала дослідників на пошуки депоетизованих паралелей: Блум – Одіссей, 

Меріон Блум – Пенелопа, Стівен Дедал – Телемак та ін.  

Гомерівський пратекст пов’язує частину парадигми поетонiма. В епiзодi 

«Sirens» вiдношення кодеривацiï встановлюються мiж вихiдним Bloom i пучком 

похiдних iмен-композитiв, що мiстять двi / три кореневих морфеми: 
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      → Bloowho  

Bloom     →      Bloowhose 

      → Bloohimwhom
1
. 

Перший компонент новоутворень – усiчене Bloo < Bloom, другий – 

питально-вiдносний займенник who, whose; у трикомпонентному дериватi до імені 

приєднуються двi словоформи him, whom. “Ідею” фрагмента парадигми завершує 

варіант Bloo, що відтворює спільний елемент, який звучить в унісон контексту-

“стакато”: Bloo smi qui go [629] – Блу улыб и быст выш [528, с. 283]. Лексичний 

трюк (пiдключення займенникiв) активiзує пародiйний зв’язок iз пiснею, 

присвяченою пригодам Одiссея в печерi кiклопа Полiфема. Верткий Одiссей 

називає себе “Никто”: – Хочешь, циклоп, ты узнать мое знаменитое имя? / 

Я назову его. Ты же обещанный дай мне подарок. / Я называюсь Никто [525, 

с. 195], i Полiфем обiцяє останнiм з’ïсти “Никого”. Переосмислення полягає в 

суперечностi: хитромудрий Одiссей – Нiхто, а його “вiдображення”, посереднiй 

Блум, – Bloowho. Саме цей варiант первинний у «Sirens», Bloowhose i 

Bloohimwhom продовжує лiтературну гру в «Одiссею». Ймовiрнiсть iнтерпретацiï 

пiдтверджувана тим, що такий набiр iмен може готувати наступний епiзод 

«Cyclops». С. Хоружий пише, що образ одного з протагонiстiв «Cyclops», 

Анонима, вiдповiдає прiзвиськовi Одiссея “Никто”, завдяки якому вiн уникнув 

долi з’ïдених кіклопом супутникiв. Одночасно дослiдник зазначає «протистояння 

“культурного героя”, хитромудрого Улiсса – Блума i заслiпленоï жорсткоï сили 

Полiфема – Громадянина» [403].  

Класична модель «Одiссеï» реконструюється в епiзодi «Ithaca», де Блум 

постає як “людина узагальнена”, надiлена новим iм’ям [403]. Зi зрощення man 

‘людина’ i every ‘всякий, кожний’ / заперечення no ‘немає’ виникають Everyman 

‘кожна людина, тобто всякий смертний’ i Noman ‘немає людини, тобто нiхто’. 

Everyman є також назвою «старовинного моралiте, змодельованого в “Биках 

Гелiоса”», Noman пов’язане з вiдповiддю Одiссея кiклоповi [403]. Пор.: “What 

                                                 
1
 Пор. : “Bloowho went by by Moulang’s pipes, bearing in his breast the sweets of sin <…>; Bloowhose dark eye read 

Aaron Figatner’s name; Winsomely she on Bloohimwhom smiled” [629].  
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universal binomial denominations would be his as entity and nonentity?” “Assumed by 

any or known to none. Everyman or Noman”. “What tributes his?” “Honour and gifts 

of strangers, the friends of Everyman. A nymph immortal, beauty, the bride of Noman” 

[629]. Варiанти поетонiма Leopold Bloom (Bloowho, Bloowhose, Bloohimwhom, Bloo, 

Everyman, Noman) взаємодiють, прояснюючи зв’язок епiзодiв «Sirens» – «Cyclops» 

– «Ithaca» i “оновлюючи” одiссею в iншому часопросторi. 

Особливим фрагментом парадигми в «Sirens» є “напiвiмена” – оказiональнi 

слова-композити, що з’єднують пiднесений i “земний” план змiсту поетонiма. 

Пасивно приймаючи вiдому наперед зраду Моллi з Бойланом, Блум незримим 

свiдком стежить за “ходом подiй”, i його думки передбачають перше прiзвисько. 

Зневажливе Greaseabloom народжується iз зауваження мiс Кеннедi: – O greasy 

eyes! Imagine being married to a man like that, she cried. With his bit of beard! i 

вiдповiдi Дус: – Married to the greasy nose! she yelled <…>. Married to Bloom, to 

greaseaseabloom [629]. Передбачувальнi контексти пояснюють походження 

Greaseabloom < greasy ‘сальний, засалений’, greasea ‘топлене сало, жир’ i 

прiзвища: By Cantwell’s offices roved Greaseabloom, by Ceppi’s virgins, bright of 

their oils [629]. Недовтiлене iм’я-прiзвище Seabloom або seabloom (пор. : Seabloom, 

greaseabloom viewed last words. Softly. <…> Fff! Oo. Rrpr [629]), контактуючи з 

деонiмом greaseabloom, посилює витончену тенденцiю Дж. Джойса “закiнчити 

роздiл, сповнений музики, патрiотичного пафосу та душевних страждань, 

пусканням газiв” [262, с. 429–430]. Поєднання високого й низького актуалiзовано 

“вiдторгненням” Seabloom вiд grea-seabloom.  

Внутрiшня форма Seabloom спiввiдноситься з Мистецтвом епiзоду – 

музикою. Провiдним прийомом «Sirens» називають словесне моделювання 

музичноï матерiï та музичноï форми [403]. Засiб звукового iнструментування – 

зближення музичноï та словесноï стихiй в образах течiï, потоку, моря, хвилi: це 

напливи плотських бажань, a liquid of womb of woman, спiв моря та хвиль, satiny 

heaving bosom’s wave Мерiон в уявi Блума i його думки, що випереджають 

дiйснiсть (коханець розпустив ïï волосся: Her wavyavyeavyheavyeavyevyevy hair un 

comb [629]). Ритм хвилювання i душевних страждань Блума, переданих 
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“напiвiм’ям” Seabloom, виникає в словесно-музичнiй матерiï sea: – O, Idolores, 

queen of the eastern seas!; Bloom. Flood of warm jimjam lickitup secretness flowed to 

flow in music out, in desire, dark to lick flow, invading <…> Flood, gush, flow, 

joygush, tupthrop; The sea they think they hear. Singing. A roar. The blood is it. Souse 

in the ear sometimes. Well, it’s a sea <…> – What are the wild waves saying?; Sea, 

wind, leaves, thunder, waters, cows lowing, the cattle market, cocks, hens don’t crow, 

snakes hissss. There’s music everywhere; By the sad sea waves [629]. 

Можемо констатувати, що узвичаєним засобом утворення парадигми ВІ 

художнього тексту є точний повтор, зумовлений кореляцією вторинного денотата 

з об’єктами культурного простору (прiзвисько, театральна роль тощо), і 

словотвiрний повтор – продукування похiдних одиниць (демiнутивiв, 

гiпокористик, композитiв та iн.). Упорядкування i спiввiднесення елементiв 

парадигми поетонiма за участю узгоджених контекстiв дозволяє осягнути змiст 

художнього цiлого. Частковий збiг варiантiв засвiдчує експлiцитну взаємодiю 

складникiв парадигми, а таємнi смисли тексту зберiгають імена-анаграми, 

криптонiми та iншi одиницi сукупностi найменувань художнього об’єкта, що 

потребують декодування означального й означеного (див. Роздiл 3).  

 

2.3 Вiдношення формальноï еквiвалентностi в поетонiмосферi 

 

Структурування поетонiмосфери припускає розподiл iмен дiйових осiб, 

географiчних назв i т. iн. в ядернiй i периферiйнiй зонах. Таке розмежування 

доцiльне, наприклад, при вивченнi пiдсистеми особових iмен головних i 

другорядних героïв (ядро), епiзодичних персонажiв i згадуваних осiб (периферiя). 

Іншу мету переслiдує видiлення мiкросистем, ґрунтованих на iдентичному 

означальному поетонiмiв, що вiдрiзняються роллю i статусом у континуумi. 

Тотожнi (забiгаючи наперед, додамо: i подiбнi) за формою ВІ “говорять” 

наполегливо, тому визначення специфiки повтору та його функцiйного 

навантаження вiдкриває для теорiï поетонiмологiï новi перспективи, якi ведуть до 

адекватноï iнтерпретацiï цiлiсного твору.  
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2.3.1 Подвоєння i триплiкацiя як прийом поетики комiчного. Повтор 

породжує двiйникiв «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (М. В. Г.), де “зустрiчаються” взаємно-еквiвалентнi iмена 

персонажiв, що не збiгаються за хронологiєю та активнiстю в сюжетi. Ім’я по 

батьковi головного героя Ивана Ивановича Перерепенко подається в заголовку, 

назвi глави (далi гл.) I «Иван Иванович и Иван Никифорович», на початку тексту 

(Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! [522, с. 193]) i под. 

Другорядний Иван Иванович, прiзвище якого приховується, з’являється на 

асамблеï в городничого (гл. VI). Перераховуючи гостей, оповiдач називає iмена 

двiйникiв, наполягаючи на ïх належностi рiзним особам: не тот Иван Иванович, а 

другой – наш Иван Иванович [522, с. 231–232]. Розподiбнення об’єктiв 

актуалiзовано протиставленням не тот, а другой i займенником (далi займ.) наш, 

що пiдкреслює значущiсть i близькiсть персонажа читачевi. Компонент 

смислорозрiзнювальноï формули навмисне вiдтворюється, виявляючи зовнiшню 

вiдмiннiсть двiйникiв: Наконец Иван Иванович – не тот Иван Иванович, а 

другой, у которого один глаз крив, – сказал: – Мне очень странно, что правый 

глаз мой (кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически) не видит 

Ивана Никифоровича господина Довгочхуна [522, с. 232]. Переконавшись, що 

тепер читач не “обiзнається”, оповiдач помiщає поруч з iменем двiйника 

означення кривой: Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он 

отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем [522, с. 232] та iн. У ситуацiï 

‘примирення’ другому Ивану Ивановичу вдається дещо “потiснити” головного 

героя: вiн втручається в розповiдь, висловлюючи думку про примирення двух 

почтенных мужей Миргорода, а в останнiй главi виступає як миротворець. 

Формула не тот Иван Иванович, а другой (завершальний елемент потрiйного 

повтору М.В. Гоголя) контактує з описом что с кривым глазом, що “розводить” 

персонажiв: Тогда городничий мигнул, и Иван Иванович, – не тот Иван 

Иванович, а другой, что с кривым глазом, – стал за спиною Ивана 

Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича, и оба начали 

подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, 
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пока не подадут рук. Иван Иванович, что с кривым глазом, натолкнул Ивана 

Никифоровича, хотя и несколько косо, однако ж еще и в то место, где стоял 

Иван Иванович <…> [522, с. 239]. Пародiйна “гра в м’ячик” зiштовхує iмена, 

посилюючи комiчне. Акумуляцiя спостерiгається при супряжiннi антропонiмiв i 

появi третього Ивана: Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван 

Иванович с кривым глазом уперся всею силою и пихнул Ивана Никифоровича 

<…> [522, с.239].  

Історiя двiйникiв завершується протиставленням мертвий – живий 

персонаж. У фiналi мертвий двiйник отримує iронiчну значущiсть: А сколько 

вымерло знаменитых людей! <…> Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже 

приказал долго жить [522, с. 241]. “Живий” Иван Иванович, який все чекає 

вирiшення тяжби з Иваном Никифоровичем, перетворюється в застиглого, 

позбавленого розвитку персонажа (Б.М. Ейхенбаум невипадково називав дiйових 

осiб М.В. Гоголя “скам’янiлими позами” [423, с. 49]). Реальне i фантастичне 

омертвiння мешканцiв Миргорода висуває на переднiй план iдею гротескного 

мiста-сновидця, “зовсiм вiдгородженого вiд усього свiту” [423, с. 60]. 

Нарощення в семантичнiй структурi поетонiмiв можуть вiдбуватися завдяки 

триплiкацiï основи в формулi ‘iм’я по батьковi + прiзвище’. Такий прийом 

використовується в «Петербурге» (А. Б.) при позначеннi iменем Иван Иванович 

Иванов епiзодичного персонажа i згадуваноï особи.  

У росiйськiй мовi особове iм’я Іван набуло здатностi вживатися з рiзними 

додатковими значеннями, виступаючи в функцiï асоцiативно-образного 

найменування людей, частiше росiйськоï нацiональностi [289]. Узуальний 

конотативний антропонiм з iнтралiнгвальною конотацiєю i широким дiапазоном 

вiдомостi (далi УКА2) Іван має пучок спiвзначень: ‘взагалi росiйська людина; зi 

збiрним значенням – “росiйський народ”’; ‘проста людина, простодушна людина, 

простак; недалека, малоосвiчена людина’; ‘мужик, простий мужик, селюк’ та iн. 

[292, с. 166–167]. На ґрунтi поширеноï формули Іван Іванович (алегрова форма: 

рос. Иван Иваныч) у росiйськiй мовi XIX–XX ст. виникають переноснi значення 

узуального конотонiма: ‘умовне позначення всякого чоловiка (зазвичай росiйськоï 
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нацiональностi)’; ‘шановна в певному соцiальному середовищi людина; визнаний 

“авторитет”’; ‘впливова, “значна” особа, важлива персона’ та iн. [292, с. 176–177]. 

Найбiльш рiзноманiтним є антропонiм Іван Іванович Іванов: триразове 

повторення основи Іван “посилює ïï сприйняття як зразково росiйськоï” [289]. 

Семантичнi компоненти конотонiма Іван Іванович Іванов концентруються навколо 

ядра ‘умовнiсть’ – ‘росiйськiсть’ – ‘типовiсть’: ‘умовне типiзоване найменування 

всякого росiянина; хтось iз росiян, усякий росiянин’; ‘звичайна, нiчим не примiтна 

людина’; ‘неосвiчений, безликий обиватель’ [292, с. 181–182]. Останнє 

конотативне спiвзначення Є.С. Отiн iлюструє прикладами з «Петербурга», 

вiдзначаючи парних носiïв iменi: 1) умовний персонаж, в iменi якого закрiплюється 

сема ‘безликий обиватель’, що “завдає” мiщанське походження: Учащались ссоры 

на улицах с дворниками, сторожами; учащались ссоры на улицах с захудалым 

квартальным; дворника, полицейского и особенно квартального надзирателя 

задирал пренахально: рабочий, приготовишка, мещанин Иван Иванович Иванов 

с супругой Иванихой <…> [506, с. 91]; 2) п’яний купець – промiжний персонаж: 

<…> под машиной купец, Иван Иваныч Иванов, махая зеленой бутылкой, встал 

в плясовую позицию с дамой в растерзанной кофточке <…> ржал Иван Иваныч 

Иванов; публика пьяная разгремелась вокруг; Ха-ха-ха-ха-ха-ха, – разревелась все 

та же пьяная кучка, когда Иван Иваныч Иванов схватил свою даму за волосы и 

пригнул ее к полу, отрывая громадное малиновое перо <…> [506, с. 252].  

Ім’я Иван Иванович Иванов “говорить” вiдконотонiмними значеннями, що 

iснують у росiйськiй мовi. Потрiйна формула видiляє ‘безликiсть’ i ‘безбарвнiсть’ 

обивателя: умовне iм’я А. Бєлий “вручає” вiдразу двом персонажам. Схожу думку 

про iм’я купця-бешкетника (другого Ивана Ивановича) висловлює В. Крючков: це 

персонаж умовно-символiчний, “сатиричне зображення мiщанина-обивателя”, 

оригiнальний персонаж, який запам’ятовується, “виключно росiйський образ” 

[200]. “Виходу на сцену” персонажа передує iм’я, що звучить на рiзнi лади: 

одночасно кiлька осiб обговорює надто розв’язний танець купця. Иван Иванович 

Иванов стає об’єктом пересудiв, образ i звертань п’яноï публiки. Контекст вже не 

оточує iм’я, але “споруджується” повтором варiантiв: А кругом раздавалось: “Кто 
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да кто?” “Кто?.. Иван!...” “Иван Иваныч!...” “Иван Иваныч Иванов…” “Так 

вот – я говорю: Ивван-Иванч?... А?... Ивван-Иванч?... Что же вы Ивван-Иванч? 

Ай, ай, ай!...” “А Иван Иваныч-то…” “Все это враки”. “Нет, не 

враки…Спросите Ивана Иваныча: вот он там, в биллиардной… Эй, эй!” 

“Ивван!...” “Иван Иваныч!” “Ивван Ивваныч Иванов!...” “И какая же ты, 

Иван Иваныч, свинья!” [506, с. 252]. Цiлий “каскад” прийомiв впливає на сукупну 

семантику ВІ та контексту: 1) амплiфiкацiя (“розростання”) iменi (Иван – Иван 

Иваныч – Иван Иванович Иванов); 2) алегровi форми для передачi безладного 

мовлення дiйових осiб (Иван Иваныч, Ивван-Иванч); 3) рiзноманiтна вимова 

(Ивван, Ивван-Иванч, Ивван Ивваныч). Поряд з iншими засобами компоненти 

парадигми поетонiма беруть участь у ритмоутворювальнiй поетицi роману.  

У п’єсi «Женитьба» (М. В. Г.) двiйник залишається пасивною згадуваною 

особою, яка поширює художнiй простiр. У Балтазара Балтазаровича Жевакина, 

потенцiйного нареченого Агафьи Тихоновны, є однофамiлець, другой Жевакин, 

про якого зовсiм недоречно згадує персонаж, рекомендуючись Арине 

Пантелеймоновне: А лейтенант морской службы в отставке, Балтазар 

Балтазарович Жевакин-второй. Был у нас еще другой Жевакин, да тот еще 

прежде моего вышел в отставку: был ранен, матушка, под коленком <…> [517, 

с. 126]. Пародiйна нерiвнiсть двiйникiв актуалiзована компонентами второй – 

другой, що входять в онiмно-апелятивну структуру (Жевакин-второй) чи 

становлять мiнiмальний контекст iменi (другой Жевакин).  

Контрастнi прийоми безiменностi та еквiвалентностi прiзвищ, що 

використовуються для позначення “недiйових” i “недiйсних” осiб переслiдують 

одну мету. Смислове, функцiйне i композицiйне навантаження двiйника Жевакина 

нагадує про роль “скороминулого” персонажа «Ревизора» – сина шинкаря Власа. 

У трактирi, де Бобчинский i Добчинский побачили “ревiзора”, вони випитують 

Власа, i читач отримує найдокладнiшi вiдомостi про його родину: у него жена три 

недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и 

отец, содержать трактир [523, с. 19]. В. Набоков звертає увагу, як 

“новонароджений i ще безiменний Власович примудряється вирости i за секунду 
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прожити цiле життя” [267, с. 63]. Другой Жевакин вiдрiзняється вiд безiменного 

пребойкого мальчика тим, що його “життя”, вiднесене не до майбутнього, а до 

минулого, зводиться до анекдоту, розказаного нареченим Агафьи Тихоновны. 

“Вирощування” двiйникiв iз взаємно-еквiвалентними iменами слiд квалiфiкувати 

як прийом гротескноï гiперболiзацiï. Двiйник-фантом Жевакин – посланець того 

потойбiчного свiту, який є справжнiм царством М.В. Гоголя [267, с. 66]. 

Тотожний повтор – характерна “прикмета” поетики «Madame Bovary» 

Г. Флобера. Взаємно-еквiвалентнi онiми функцiонують у контекстi ‘ситуацiя 

наречення’, докладно прокоментованому В. Набоковим. Emma Bovary – 

особистiсть iз захопленнями, чутлива, з мрiйливим складом розуму, але “душа в 

неï дрiбна: чарiвнiсть, краса, чутливiсть не рятують ïï вiд фатального присмаку 

мiщанства. Незважаючи на екзотичнi мрiяння, вона – провiнцiйна буржуа до 

мозку кiсток, вiрна банальним iдеям <…>” [261, с. 190]. Банальнi романтичнi 

фантазiï Emma запозичуються, в основному, з лiтературних творiв. Епiзод вибору 

iменi для дочки, якому Г. Флобер придiляє особливу увагу (обговорюються думки 

Charles, його матерi, Leon, Monsieur Homais), пiдсилює прихильнiсть Emma до 

романних шаблонiв: Pendant sa convalescence, elle s’occupa beaucoup à chercher un 

nom pour sa fille. D’abord, elle passa en revue tous ceux qui avaient des terminaisons 

italiennes, tels que Clara, Louisa, Amanda, Atala; elle aimait assez Galsuinde, plus 

encore Yseult ou Léocadie [623]. Ретроспекцiя до подiй дня, проведеного Eмою у 

замку Воб’єссар, пiдкреслює мiщанську пристрасть героïнi до екзотики – iм’я для 

дочки не обирається “вiд душi” i не дається “на честь” лiтературноï героïнi: Enfin, 

Emma se souvint qu’au château de la Vaubyessard elle avait entendu la marquise 

appeler Berthe une jeune femme; dès lors ce nom-là fut choisi<…> [623]. Ім’я Berthe 

для Еми – атрибут розкiшного життя, але “романтичнi мiркування у виборi iменi 

становлять рiзкий контраст з тiєю обстановкою, в яку потрапляє Еммина дочка” 

[261, с. 197–198]. Специфiчний “конструкт” поетонiмосфери: iм’я згадуваноï 

особи (твiрне Berthe) – iм’я другорядноï героïнi (похiдне Berthe) роз’яснює 

банальнiсть i вульгарнiсть образу головноï героïнi. 
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У проаналiзованих фактах однаковими iменами позначувано переважно 

центральнi – периферiйнi персонажi, а мiкросистеми, ґрунтованi на тотожному 

повторi компонентiв особового iменi, “працюють” на поетику комiчного або 

iронiчний пiдтекст, тобто вiдносяться до мовних засобiв вираження пародiï. 

 

2.3.2 Роль взаємно-еквiвалентних iмен у концепцiï двiйництва. Частину 

поетонiмосфери вищого рiвня градацiï (макросистему або надсистему) створюють 

тотожнi iмена, що виокремлюють ‘двiйництво’ як iдейно-тематичну лiнiю. Появу 

персонажiв-двiйникiв Ю.М. Лотман називає “найбiльш очевидним результатом 

лiнiйного розгортання циклiчних текстiв” з ïх стiйкою тенденцiєю забезпечувати 

героя супутником або навiть цiлим пучком супутникiв [220, с. 227]. Введення в 

«Комедiю помилок» (В. Ш.) двох пар близнюкiв, що розумiється як “результат 

дроблення пучка взаємно-еквiвалентних iмен”, стає в подальшому “сюжетною 

мовою, яка могла iнтерпретуватися досить рiзним чином у рiзноманiтних iдейно-

художнiх моделях – вiд матерiалу для створення iнтриги до контрастних 

комбiнацiй характерiв або моделювання внутрiшньоï складностi людськоï 

особистостi в творах Достоєвського” [220, с. 228].  

У повiстi «Двойник» (Ф. М. Д.) iм’я Яков Петрович Голядкин, вибране для 

парних персонажiв: титулярного радника i його фантастичного синхронного 

двiйника, стає ключем до концепцiï повiстi. Двiйництво головного героя 

Голядкина-старшего i второго Голядкина докладно висвiтлювалося в 

фiлософському, етичному, психологiчному та iн. аспектах (див. [415], [398]). 

Суперечки велися навкруги реальностi-нереальностi Голядкина-младшего, з 

одного боку, учасника сюжетноï дiï, з другого – хворобливого вимислу, 

породження потоку пiдсвiдомостi “першого” Голядкина. Опозицiя Голядкин-

старший – Голядкин-младший i парадигма позначень персонажа (персонажiв) 

засвiдчує реальне i фантастичне двiйництво та рiзнi “iпостасi” двiйникiв 

(самозванець, iмiтатор, копiя, близнюк, суперник та iн.). 

Сутнiсть i ступiнь подiбностi мiж оригiналом i Doppelgänger можуть мати 

рiзнi властивостi, аж до несхожих двiйникiв i “пiдставних осiб” [269, с. 520]. У 
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Ф.М. Достоєвського структура роздвоєного образу ґрунтується на формальнiй 

тотожностi iмен та цiлковитiй зовнiшнiй подiбностi: это был другой господин 

Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого, 

– такого же роста, такого же склада, так же одетый, с такой же лысиной, – 

одним словом, ничего, решительно ничего не было забыто для совершенного 

сходства, так что если б взять да поставить их рядом, то никто, решительно 

никто не взял бы на себя определить, который именно настоящий Голядкин, а 

который поддельный <…> [535, с. 147]. 

В.Г. Бєлинський першим, здається, помiтив божевiлля героя «Двойника», 

оцiнивши дивовижну майстернiсть авторського втiлення “мислi смiливоï” [33, 

с. 476]. У повiстi є вказiвки на божевiлля Голядкина: погляди Петрушки, цiкавiсть 

начальника вiддiлення i невпевненiсть, неспокiй, надмiрна амбiцiйнiсть самого 

Голядкина. Фантазiя Голядкина створює йому двiйника, – писав 

М.О. Добролюбов, визначаючи як центральну тему “роздвоєння, пiд вагою якого 

руйнується нарештi розум бiдняка” [111]. Двiйник виникає з несвiдомого страху 

Голядкина перед начальником вiддiлення Андреем Филипповичем. У 

запамороченiй головi народжується думка я вовсе не я, що втiлюється в 

фантастичного двiйника, “вiдсторонене вiдображення персонажа” [223, с. 70]: 

“Признаться иль нет? – думал в неописанной тоске наш герой, – или 

прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною, и 

смотреть как ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только! [535, с. 113].  

Кто-то другой – незнакомец, прохожий, спутник, таинственный человек 

привиджується героєвi у жахливiй петербурзькiй ночi, “збуваючись” як 

хворобливе передчуття Голядкина: Ночной приятель его был не кто иной, как он 

сам, – сам господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой 

же, как и он сам, – одним словом, что называется, двойник его во всех 

отношениях [535, с. 143]. У двiйника з совершенным сходством зобов’язане 

збiгтися iм’я, яке вгадує, але боïться назвати Голядкин: <…> господин Голядкин 

знал вполне этого человека; он даже знал, как зовут его, как фамилия этого 

человека; а между тем ни за что, и опять-таки ни за какие сокровища в мире, не 
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захотел бы назвать его, согласиться признать, что вот, дескать, его так-то 

зовут, что он так-то по батюшке и так по фамилии [535, с. 142].  

Ф.М. Достоєвський навмисно використовує реальну мотивацiю для 

ототожнення: двiйник виявляється тезкою Голядкина, набуває право на iснування, 

займаючи посаду в департаментi i под. Мабуть, ця обставина змусила деяких 

критикiв засумнiватися в тому, що Голядкин-младший є продуктом “мозговоï гри” 

справжнього Голядкина. В.Н. Захаров наполягає, що “двiйника-галюцинацiï в 

повiстi просто немає”, а Яков Петрович Голядкин-младший – “реальна дiйова 

особа, не сон героя, а дiйснiсть у художньому свiтi твору” [136, с. 75–76]. 

М.К. Михайловський, навпаки, вважає, що “галюцинацiя та реальна особа 

протягом повiстi сплiтаються й розплiтаються, так що мiсцями навiть розiбрати не 

можна, хто перед вами: жива людина з плотi та кровi чи тiльки фантастичне 

створiння хвороï людини” [246, с. 362].  

Странное, безобразное, дикое втручається в реальнiсть, отримує iм’я 

Голядкина, викрадає “не тiльки його мiсце в iєрархiï чиновникiв, але й саму його 

особистiсть” [398, с. 446]. Фантастичному надаються риси правдоподiбностi, 

посиленi семою ‘однофамiлець’, наполегливою згадкою про близнюкiв (пор.: Ну, 

да, положим, например, что мы близнецы, что вот уж мы так уродились, что 

братья-близнецы, да и только, – вот оно как! [535, с. 172]), можливiй фамiльнiй 

подiбностi тощо. Але надреальне продовжує просвiчувати в дивному зауваженнi 

столоначальника: то же самое случилось с моей тетушкой с матерней стороны; 

она тоже перед смертию себя вдвойне видела... [535, с. 149], в жалюгiдних 

словах Петрушки, що добрые люди без фальши живут и по двое никогда не 

бывают [535, с. 180]. 

Компонент ‘однофамiлець’ (Узнав, что вы, при обыкновенных, врожденных 

вам качествах вашей прекрасной души, однофамилец мой <…>; – Я... Я... Яков 

Петровичем, – почти прошептал гость его, словно совестясь и стыдясь, словно 

прощения прося в том, что и его зовут тоже Яковом Петровичем. <…> Тезка 

вам-с, – отвечал смиренный гость господина Голядкина та iн. [535, с. 154–155]) 

закрiплює не тiльки тотожнiсть ПВ i ПЗ iмен, але й можливiсть правдоподiбного 
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пояснення подiй. “Реальне” обґрунтування через взаємно-еквiвалентнi iмена 

пов’язане з мотивом самозванства i “пiдмiни”. Звинувачення другого Голядкина в 

самозванствi
1
 розвиває тему насильницького вторгнення двiйника в “коло буття” 

справжнього Голядкина через присвоєння iменi, яке призводить до розпаду, а в 

фiналi – до втрати особистостi. 

Дiйшовши до призначеноï межi, подiбнiсть мiж Голядкиным-старшим i 

його двiйником перетворюється в несхожiсть. Смисл усякого двiйництва, – пише 

Ю.М. Лотман, – полягає в тому, щоб “на ґрунтi схожостi виявити рiзницю” [223, 

c. 263]. Вiдмiннiсть забезпечують антонiми старший – младший в онiмно-

апелятивних, переважно контактно розташованих комплексах Голядкин-старший 

– Голядкин-младший: Все ожидавшие разом хлынули к выходу и оттеснили на 

мгновение господина Голядкина-старшего от господина Голядкина-младшего 

[535, с. 200] та iн. Другий прийом, що протиставляє персонажiв, – використання 

апелятивiв первый – другой, второй, часто в поєднаннi з прiзвищем: Он улыбался 

господину Голядкину-первому, кивал ему головою <…> [535, с. 174]; Наконец 

Петрушка объявил, что другой (видiлено автором – Е. К.) уж часа с полтора как 

ушел и не хотел дожидаться [535, с. 160]; А то другой есть Голядкин; я про 

другого говорю, мошенник ты этакой! [535, с. 179]; господин Голядкин-второй 

пострадал совершенно безвинно [535, с. 155].  

Опозицiя Голядкин-старший – Голядкин-младший посилена лексичними i 

контекстними антонiмами, якi вказують на:  

- правдоподiбнiсть / недiйснiсть: настоящий – фальшивый / поддельный 

(<…> все и душою и телом предались безобразному и поддельному господину 

Голядкину и с глубочайшим презрением отвергли его, настоящего и невинного 

господина Голядкина; Не оставалось лица, даже самого незначительного из 

целой компании, к которому бы не подлизался бесполезный и фальшивый 

господин Голядкин <…> [535, с. 185–186]), оригинал – копия (<…> кто оригинал 

и кто копия [535, с. 147];  

                                                 
1
 Пор.: “Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит” [535, 

с. 167] та iн. 
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- двоïсте ставлення Голядкина-старшего до суперника: друг, приятель – 

враг, неприятель, лжеприятель, ложный друг (<…> предательски поруган тем, 

кого еще вчера считал первейшим и надежнейшим другом своим, что срезался, 

наконец, на чем свет стоит, – господин Голядкин бросился в погоню за своим 

неприятелем [535, с. 167], <…> каков же был ужас и стыд господина 

Голядкина-старшего, когда неприятель и смертельный враг его <…> [535, 

с. 195], <…> стоял недостойный и загадочный приятель его [535, с. 200]; Ведь 

вот плут, право, что захочет, то и делает с человеком! – продолжал ложный 

друг господина Голядкина <…> [535, с. 201], <…> встал и господин Голядкин-

старший, простодушно и благородно улыбаясь своему лжеприятелю [535, 

с. 204]);  

- протилежну оцiнку двiйникiв з позицiï Голядкина-старшего i оповiдача: 

благородный – неблагородный, ложно благородный; достойный – 

недостойный ( – Ну, и развратный человек... – отвечал таким образом 

достойному господину Голядкину недостойный неприятель его <…> [535, 

с. 218], Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие 

недостойный и неблагородный враг господина Голядкина [535, с. 199], – 

Голубчик мой, некогда, – отвечал с неучтивою фамильярностью, но под видом 

душевной доброты, ложно благородный неприятель господина Голядкина [535, 

с. 201];  

- “вториннiсть” Голядкина-младшего: старый / старенький – новый / 

новенький (<…> стоял сам господин Голядкин, – не старый господин Голядкин, 

не герой нашей повести, а другой господин Голядкин, новый господин Голядкин 

[535, с. 174], <…> который именно настоящий Голядкин, а который поддельный, 

кто старенький и кто новенький [535, с. 147]).   

Протиставлення розвивають художнi дескрипцiï з мелiоративними 

(Голядкин-старший) i пейоративними (Голядкин-младший) конотацiями. Антитезу 

шляхетний – нешляхетний двiйник посилюють епiтети: Голядкин-старший – 

невинный, честный, добродетельный, кроткий, незлобивый, правдолюбивый, 

благонамеренный, солидный, надежный; Голядкин-младший – 
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неблагопристойный, бесполезный, подлый, отвратительный, вероломный, 

зловредный, развратный, вертлявый. У змiстовому планi iменi молодшого 

Голядкина домiнують лексеми з негативними в мовi або зниженими в контекстi 

спiвзначеннями, що пояснюють сутнiсть двiйника через сприйняття Голядкина-

старшего: подлец, лизун, лизоблюд, мерзавец, шалун, мошенник, шельмец та iн.  

Образи двiйникiв не тiльки контрастують, але й “перетинаються”, коли, 

наприклад, Голядкий-младший називає “справжнього” Голядкина плут, предатель 

тощо. У потоцi свiдомостi Голядкина-старшего виникає самооцiнка, подiбна 

характеристицi двiйника: Что? каково-то ты теперь себя чувствуешь? – 

подумал он сам в себе. – Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, Яков 

Петрович? <…> Что-то сделаешь ты теперь, подлец ты такой, шельмец ты 

такой! [535, с. 170], що пiдтверджує iдею єдностi персонажiв. Особливiсть 

«Двойника» полягає в тому, що “другий Голядкiн вiддiлений вiд першого тiльки 

вдатнiстю”, i повне повторення Голядкина-старшего в iншому, можливо, було 

“свiтлою думкою” Ф.М. Достоєвського [415]. Cуть двiйництва – не в 

“повтореннi”, а в роздвоєннi особистостi Голядкина. Голядкин-младший – 

породження хворобливоï уяви первого Голядкина, тобто сам господин Голядкин: 

Тот, кто сидел теперь напротив господина Голядкина, был – ужас господина 

Голядкина, был – стыд господина Голядкина, был – вчерашний кошмар господина 

Голядкина, одним словом, был сам господин Голядкин [535, с. 146]. Ницi душевнi 

властивостi двiйника є “злiпком” з Голядкина-старшего: Вот ведь, однако ж, у 

него и характер такой, нрава он такого игривого, скверного, – подлец он такой, 

вертлявый такой, лизун, лизоблюд, Голядкин он этакой! [535, с. 172]. Ідея по-

єднання персонажiв пiдкреслюється визнанням власних вад: Голядкин он этакой 

/ Голядкин ты эдакой. “Вiдокремлений” везучий двiйник, спритник-кар’єрист i 

самовпевнений пролаза, здiйснює таємнi намiри самого Голядкина, тому спроби 

примирення героя з суперником (пор. дружньо-iнтимне звертання Яша, дружище, 

брат та улесливо-шанобливе Яков Петрович) укладають у собi прагнення 

возз’єднатися з другим “я”.  
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Однак до фiналу ознаки божевiлля стають все бiльш помiтними. Абсолютно 

подiбнi Голядкины розмножуються, переслiдуючи зацiпенiлого вiд жаху героя не 

лише увi снi (<…> с каждым шагом его, с каждым ударом ноги в гранит 

тротуара, выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно, 

совершенно подобному и отвратительному развращенностию сердца господину 

Голядкину. И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении 

своем бежать один за другим и длинною цепью, как вереница гусей, тянулись и 

ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было убежать 

от совершенно подобных, <…> – так что народилась наконец страшная бездна 

совершенно подобных <…> [535, с. 187]), але й “наяву” (В голове зазвонило у 

господина Голядкина, в глазах потемнело; ему показалось, что бездна, целая 

вереница совершенно подобных Голядкиных с шумом вламываются во все двери 

комнаты... [535, с. 227]).  

Бездной Голядкиных завершує остаточно збожеволiлий герой. 

“Достоєвський не хоче переробляти свiт Голядкiна. <…> Вороги, торжествуючи, 

посилають його до божевiльнi, де йому не буде про що марити”, – так трактує 

фiнал «Двойника» В. Шкловський [415]. М.М. Бахтiн зазначає пародiйний 

характер двiйника, який “розвiнчує”: “майже кожен iз провiдних героïв його 

[Достоєвського] романiв має кiлька двiйникiв, якi по-рiзному його пародiюють: 

для Раскольникова – Свидригайлов, Лужин, Лебезятнiков, для Ставрогiна – Петро 

Верховенський, Шатов, Кириллов, для Івана Карамазова – Смердяков, чорт, 

Ракiтiн. У кожному з них (тобто двiйникiв) герой помирає (тобто заперечується), 

щоб оновитися (тобто очиститися i пiднятися над самим собою)” [25, с. 23]. 

Голядкину, першому “розколотому” персонажу Ф.М. Достоєвського, вiдмовлено в 

очищеннi та вiдродженнi через образ двiйника. 

Попарно еквiвалентнi iмена, що позначають дiахроннi (Ю.М. Лотман) на 

зразок “батько – син” персонажi-двiйники, використовуються в «Hamlet, Prince of 

Denmark» (В. Ш.) У шекспiрознавствi пiдкреслюється майстерне ведення трьох 

паралельних лiнiй сюжету, пов’язаних з образами Hamlet, Laertes i Fortinbras [6]. 

Двi з них “вибудовуються” як зiставлення-протиставлення iмен-образiв, якi 
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вiдрiзняються статусом у системi дiйових осiб, функцiйним навантаженням, 

реалiзацiєю смисловоï домiнанти ‘помста’: 

Hamlet (батько) – Hamlet (син)        Fortinbras (батько) – Fortinbras (син)  

Художня цiннiсть “старших” i “молодших” двiйникiв навмисно рiзна. 

Колишнi правителi Данiï та Норвегiï померли до початку сюжетноï дiï, тому ïх 

iмена вiдсутнi в dramatis personae. Вперше поетонiми згадуються в розповiдi 

Horatio про поєдинок Hamlet i Fortinbras (Акт I, сц. I): <…> Our last king, / Whose 

image even but now appear’d to us, / Was, as you know, by Fortinbras of 

Norway,/Thereto prick’d on by a most emulate pride, / Dared to the combat; in which 

our valiant Hamlet – / For so this side of our known world esteem’d him – / Did slay 

this Fortinbras; who by a seal’d compact, / Well ratified by law and heraldry, / Did 

forfeit, with his life, all those his lands / Which he stood seized of, to the conqueror: / 

Against the which, a moiety competent / Was gaged by our king; which had return’d / 

To the inheritance of Fortinbras, / Had he been vanquisher; as, by the same covenant, / 

And carriage of the article design’d, / His fell to Hamlet [647]. 

Опозицiя Hamlet-батько – Fortinbras-батько вводить мотив помсти як 

поштовх до сюжетного розвитку. Коментуючи подiï, викладенi Horatio, Bernardo 

покладає провину на жорстокого правителя Данiï (Акт I, сц. I). Друге й останнє 

згадування iмен королiв доповнює сiмейну хронiку вiдомостями про молодшого 

Hamlet, народженого в Ельсiнорi в день смертi Fortinbras-батька (Акт V, сц. I): 

[Hamlet:] <…> How long hast thou been a / grave-maker? [First Clown:] Of all the 

days i’the year, I came to’t that day that our last king Hamlet overcame Fortinbras. 

[Hamlet:] How long is that sinse? [First Clown:] Cannot you tell that? every fool can 

tell that: it / was the very day that young Hamlet was born; / he that is mad, and sent 

into England [647]. 

Імена Hamlet, сина покiйного та небожа чинного короля, i Fortinbras, 

принца Норвезького, посiдають вiдповiдно другу i третю позицiï в dramatis 

personae, хоча ïх сюжетне значення кардинально вiдрiзняється. Доля головного 

героя Hamlet становить пiдґрунтя композицiï; принц-спадкоємець Норвегiï 
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“активний” лише у двох сценах п’єси (Акт IV, сц. IV; акт V, сц. II), але його 

вчинки впливають на хiд подiй у Данському королiвствi.  

Якщо “батьки” забезпечують трагедiю, задаючи мотив помсти, то в iменах-

образах “молодших” двiйникiв вiн отримує розвиток i знаходить вирiшення. 

Тотожнi онiми актуалiзують ‘подiбнiсть i вiдмiннiсть’ мiж парами двiйникiв. На 

початку трагедiï лiнiя Hamlet-батько – Fortinbras-батько визначає спiввiдношення 

причина → наслiдок: поєдинок “батькiв” i смерть короля Норвегiï є приводом для 

насильницького вторгнення в Данiю юного Fortinbras, але цей сюжетний хiд не 

реалiзується. Трагедiя завершується справедливим пред’явленням права на 

царювання (норвезький принц стає законним спадкоємцем данського трону).  

На вiдмiну вiд Fortinbras, Hamlet обирає формою вiдновлення 

справедливостi помсту, породжену бажанням перемогти зло. Однак блага мета 

змушує самого Гамлета встати на шлях зла: вiн “прямо або побiчно винен у смертi 

Полонiя, Офелiï, Розенкранца, Гiльденстерна, Лаерта, короля, хоча тiльки ця 

остання диктується вимогою помсти” [231]. Полемiзуючи з романтиками, якi 

вбачали причину забарливостi Hamlet в безволлi, К. Вердер пропонує таке 

пояснення: “Для трагiчноï помсти необхiдна вiдплата, вiдплата має бути 

справедливою, а для справедливостi необхiдно виправдання помсти перед усiм 

свiтом. Тому метою Гамлета є не корона, а його перший обов’язок полягає зовсiм 

не в тому, щоб убити короля; його завдання в тому, щоб з усiєю справедливiстю 

покарати вбивцю свого батька” [6]. Ідея справедливого покарання – ось думка 

Гамлета, яка пробуджує рефлексiю героя про недосконалiсть свiту i пояснює 

зволiкання. Ця iдея порiднює принца Hamlet з Hamlet-королем, визначаючи 

змiстову схожiсть взаємно-еквiвалентних iмен, що походять вiд давньо-

германського ‘близнюк’, ‘двiйник’.  

Подiбнiсть Гамлетiв доводить традицiйний драматургiчний прийом – образ 

Ghost, який покладає “завдання помсти на кого-небудь iз близьких” [6]. Ghost of 

Hamlet’s father, котрий розповiв про вiроломне вбивство i зажадав помсти, 

розширює макросистему двiйникiв. Смислове навантаження образу полягає у 

встановленнi iдентичностi вбитого короля i Ghost. Пiдтвердження тотожностi 
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(Ghost = король) “працює” на двiйництво i пояснення першопричини вчинкiв 

молодшого Hamlet. Прямою вказiвкою на єднiсть (Привид = король) є включення 

Ghost of Hamlet’s father у dramatis personae, однак драматична дiя вимагає, щоб 

Hamlet визнав у Ghost батька i переконався в мерзенному братовбивствi.  

У розмовi Bernardo i Horatio Ghost i король зрiвнюються: [Bernardo:] In the 

same figure, like the king that’s dead; [Marcellus:]. Is it not like king? [Horatio:] As 

thou art to thyself; [Bernardo:] Well may it sort that this portentous figure Comes 

armed through our watch; so like the king <…>; [Horatio:] I knew your father; These 

hands are not more like [647]. У сценi зустрiчi Hamlet з Ghost звернення по iменi 

також аргументує справжнiсть Hamlet-батька: <…> I’ll call thee Hamlet, / King, 

father, royal Dane: O, answer me! [647]. Тим не менш принц сумнiвається, адже 

Ghost може бути злим духом: The spirit that I have seen / May be the devil: and the 

devil hath power / To assume a pleasing shape [647]. Клятва виконати заповiт батька 

свiдчить про довiру Ghost, але Hamlet – людина розуму, тому вiдкриття таємницi 

вбивства, отримане з потойбiчного свiту, “необхiдно пiдтвердити реальними 

земними доказами” [6]. Задум Hamlet полягає в публiчному викриттi злочину 

Claudius, яке переконає в iстинностi звинувачень, пред’явлених Ghost. 

Кульмiнацiйний момент трагедiï, епiзод “сцени на сценi”, “трансформує 

весь текст <…>, переводячи його на другий рiвень органiзацiï” [223, с. 69]. У 

«Гамлетi» розiгрується другий «Гамлет» – його вигаданий “двiйник”, що 

забезпечує реальнiсть основного оповiдання: “П’єса, що розiгрується за 

iнiцiативою Гамлета, повторює в пiдкреслено умовнiй манерi (…) п’єсу, написану 

Шекспiром” [223, с. 69]. У придуманiй постановцi пiд масками Player King i 

Player Queen прихованi король Hamlet i королева Gertrude, але iмена “реальних” 

осiб, згiдно iз задумом принца, замовчувано. Hamlet веде подвiйну гру з Claudius, 

пояснюючи, що назва «The Mouse-trap» має переносне значення; навмисно 

оголошує хибнi iмена (герцог Gonszago, його дружина Baptista). У театральному 

«Hamlet» використано уявну безiменнiсть тимчасового (обраного для сценiчного 

втiлення) двiйника короля, оскiльки попереднiй фрагмент виявляє план принца, 

пiдтверджуючи ототожнення (злиття) умовного – “реального” об’єктiв (Player 
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King у ролi короля Hamlet): I’ll have these players / Play something like the murder of 

my father / Before mine uncle <…> [647]. 

Помста розумiється принцем як священний обов’язок i моральний закон. 

З одного боку, “за” помсту свiдчить фантастичний двiйник (Ghost of Hamlet’s 

father), який сповiщає про “реальне” вбивство короля, з другого, – двiйник 

видуманого «Гамлета», який надає безперечнi докази провини Claudius (тобто 

Player King). Усi три “iпостасi” Hamlet-старшого (“справжнiй”, фантастичний i 

сценiчний) визначають домiнанту ‘вiдплата (покарання) як борг честi’ в структурi 

багатогранного iменi-образа молодшого Hamlet. Його цiль “не обмежується 

особистою вiдплатою вбивцi. Борючись проти Клавдiя, Гамлет бореться проти зла 

взагалi. Його боротьба виправдана, i помста його справедлива” [6]. Проте Hamlet 

перетворюється в знаряддя вiдплати власних двiйникiв у протилежнiсть 

Fortinbras, який, вiдрiкаючись вiд помсти, удостоюється права на престол. Отже, 

в парах iмен-образiв дiахронних двiйникiв переважають антонiмiчнi семи: Hamlet-

батько i Hamlet-син – ‘помста’, ‘борг честi’, ‘боротьба зi злом’; Fortinbras-

старший i Fortinbras-молодший – ‘непротивлення злу’, ‘прощення’ i ‘гуманiзм’.  

Наведений аналiз художнiх творiв крiзь призму взаємно-еквiвалентних iмен 

доводить, що точний повтор є широковживаним засобом моделювання 

фрагментiв поетонімосфери, задіяних для створення комічного, реалізацiї 

‘подвійності’ персонажів, експлiкування пiдтекстової або змiстовно-

концептуальної інформації. Оскiльки формальна тотожнiсть лежить в основi 

трансонiмiзацiї та конотонiмiзацiї, доцiльно звернутися до ретельного 

дослiдження цих процесiв, що забезпечують художню образність цiлiсного 

тексту. 

 

2.3.3 Трансонiмiзацiя i конотонiмiзацiя. Вiдкриття “перехiдного типу” мiж 

полiсемiєю та омонiмiєю дозволило Ю.О. Карпенко обґрунтувати синхроннiсть 

лексико-семантичного способу словотворення [408, с. 122]. Промiжний стан 

(полiсемiя / омонiмiя) науковець визначив як мезонiмiю, а лексико-семантичний 

спосiб назвав мезонiмiзацiєю [167, с. 4]. Перехiднi явища характернi для опозицiï 
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апелятив – онома у мовi: А.О. Бєлецький [31] i В.Л. Бондалетов [61] визнають 

“розмитими” кордони мiж апелятивною й онiмною лексикою; етнонiми вiдносять 

до одиниць, промiжних мiж апелятивами та онiмами [355, с. 71–78]; апелонiмами 

називають похiднi, що виникли в результатi деонiмiзацiï [400]. Термiном мезонiм 

позначають iм’я в перехiднiй фазi онiм – конотонiм. Г.П. Лукаш видiляє позицiï 

мезонiма, зумовленi ступенем конотонiмiзацiï: “I. оказiональний конотонiм / 

мезонiм / узуальний конотонiм. II. конотонiм / мезонiм / деонiм” [228, с. 314]. 

Рiзновидом мезонiмiзацiï є трансонiмiзацiя – поширений спосiб “утворення 

власних iмен всiх розрядiв шляхом перенесення вiдомого iменi в iнший 

ономастичний клас” [354, с. 46]. При трансонiмiзацiï “має мiсце лексико-

семантична деривацiя онiма” [288, с. 15]
1
. Процес “руху власного iменi з одного 

розряду в iнший” вiдбувається в рамках вторинноï (тропеïчноï) номiнацiï [205, 

с. 356]. Традицiйно видiляють одноступiнчату i багатоступiнчату ТО; 

“Онiмоутворювальний ланцюжок в останньому випадку може мати в собi власнi 

iмена рiзних розрядiв (мiжвидова трансонiмiзацiя) або ж складатися з онiмiв, що 

належать одному виду (внутрiшньовидова трансонiмiзацiя)” [287, с. 46]. У 

результатi цього словотвiрного акту “вiд мотивацiйного онiма утворюється 

похiдне, мотивоване власне iм’я, що зберiгає матерiальну структуру твiрного 

слова” [408, с. 122]. Процес переходу онiма з одного розряду в iнший, не 

супроводжуваний переоформленням, називають абсолютною (“чистою”, 

безафiксною) трансонiмiзацiєю; перехiд, ускладнений новими онiмними 

формантами, – граматичною ТО. При “змiшанiй” трансонiмiзацiï похiдне слово 

утворюється на базi двох лексичних одиниць: апелятива i власного iменi [232].  

Незважаючи на те, що поетонiм є «поетичним iм’ям, яке безупинно 

перемiщується вiссю “апелятив – онома”», iм’ям, зупиненим свiдомiстю читача “в 

якусь мить свого одвiчного руху” [151, с. 222], вивчення ТО в лiтературному творi 

помiтно вiдстає вiд дослiджень, присвячених перехiдним явищам у мовi. 

Проблема впливу трансонiмiзацiï на формування семантичних i образних 

                                                 
1
 Трансонiмiзацiя – “найбiльш поширений, масовий рiзновид застосування лексико-семантического способу 

словотворення” [162, с. 36]. 



181 

властивостей поетонiмiв вперше дослiджувалася Т.В. Чуб, яка довела, що в 

художньому текстi трансонiмiзацiя “перетворюється в ефективний засiб поетики” 

[408, с. 122]. Увагу було сконцентровано на iнтерлiнгвальних i iнтралiнгвальних 

конотонiмах, якi виступають “промiжною ланкою в процесi поетичноï 

трансонiмiзацiï” [408, с. 123], тобто перетворення вiдбувається за моделлю ВІ1 → 

КВІ → ВІ2, де ВІ1 – первинний онiм, КВІ – конотативне власне iм’я, ВІ2 – 

вторинний онiм або мезонiм [290, с. 39]. На матерiалi французькоï поезiï XIX ст. 

вивчалися процеси мiжвидовоï ТО за посередництвом конотонiма: антропонiм → 

iдеонiм (Rubens, fleuve d’oubli, jardin de la pareses), топонiм → хрононiм (<…> A 

Marengo Bonaparte est vainqueur!) [408, с. 123–124]. 

У художньому текстi закономiрна мiжвидова i внутрiшньовидова 

трансонiмiзацiя без промiжного конотонiма, тобто за схемою ВІ1 → ВІ2. 

Поетонiми нарощують семантичний потенцiал, зазнаючи змiн з одного розряду в 

iнший. Трансонiмiзацiя iнтегрує компоненти поетонiмосфери, уналежненi до 

рiзних пiдсистем. Специфiка ТО, обмеженоï рамками твору, пояснюється 

усталеним мотивацiйним зв’язком мiж твiрним i похiдним онiмами, який 

залишається фiксовано синхронiчним
1
. Формальна еквiвалентнiсть вихiдного i 

вторинного iмен, властива абсолютнiй ТО, визначає взаємодiю поетонiмiв у 

мiкросистемi поетонiмосфери.  

2.3.3.1 Мiжвидова абсолютна трансонiмiзацiя. У романi «Лолита» (В. Н.) 

онiмiзацiя i трансонiмiзацiя пiдготовлювана паронiмiєю Гейз – гейзер. Онiм 

спотворюється в рамздельськiй газетi, де розмiщено iнтерв’ю з Гумбертом i 

фотографией Шарлотты: одна бровь приподнята, а фамилия с опечаткой: 

Гейзер [573, с. 70]. Ближче до фiналу Гумберт “цитує” пiдпис Куильти в 

реєстрацiйнiй книзi (пор. : Три раза повторен был адрес: “Боб Браунинг, Долорес, 

Колорадо” [573, с. 241]) i повторно обiграє Гейз < гейзер: <…> помните ли вы 

маленькую девочку по имени Долорес Гейз? Долли Гейз? Долорес в Колорадо? 

Гейзер в Вайоминге? [573, с. 286]. Мiжвидова ТО (антропонiм → топонiм) 

реактуалiзується, коли в гру “вступає” найнятий Гумбертом сищик, який 

                                                 
1
 У мовi трансонiмiзацiя є синхронiчною, поки “зберiгається мотиватор цього словотвiрного акту” [408, с. 122]. 
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протягом двадцяти мiсяцiв перевiряв вигаданi iмена й адреси i виявив, що Боб 

Браунинг действительно живет около поселка Долорес в юго-западном 

Колорадо, и что он оказался краснокожим киностатистом восьмидесяти с 

лишком лет [573, с. 244]. “Справжнє” iм’я Боб Браунинг, мотивоване iм’ям 

хибним, видуманим Куильти, щоб обдурити Гумберта, виявляється 

“посередником” трансонiмiзацiï.  

Аналогiчний приклад переходу з антропонiма в топонiм “закрiплює” 

пристрасть викрадача Лолиты до мiстифiкацiй. Вигадуючи дьявольские 

головоловки, Куильти iнодi приманює Гумберта простою загадкою, 

використовуючи iм’я нiмфетки як “реальну” географiчну назву: Комбинация 

“Бердслей, Лолита, Техас” доказывала, несмотря на существование такого 

города в Техасе – (…), что следует искать начала всей истории на 

атлантической стороне Америки [573, с. 241]. Частину поетонiмосфери 

становлять словотвiрнi пари (первинне мотивацiйне – вторинне мотивоване): 

Долорес (антропонiм) → Долорес (топонiм), Лолита (антропонiм) → Лолита 

(топонiм), де семантика дериватiв зумовлює нарощення в первинному онiмi. 

Інакше кажучи, вихiднi поетонiми абсорбують i “засвоюють” змiстовну 

iнформацiю похiдних, пiдтверджуючи взаємозв’язок компонентiв поетонiмосфери 

за допомогою вiдношень еквiвалентностi (ПВ) i перетину (ПЗ). Мiкросистему 

поширюють назви Колорадо, Техас (“працюють” на правдоподiбнiсть) i взаємно-

еквiвалентнi iмена двiйникiв (уявного та “iстинного” Боба Браунинга), якi 

створюють необхiднi умови для гри. 

В «Ada, or Ardor» (В. Н.) перехiд топонiм → антропонiм залучено до 

взаємодiï фонетично “зрощених” iмен Ada – Ardis – Ladora – Raduga. Алiтерацiя й 

асонанс пов’язують iм’я Ada < ardor ‘пристрасть’ з назвою чудового маєтку Ardis 

у графствi Ladora. Топонiмiчне “оточення” iменi героïнi символiзує фатальну 

пристрасть Вана: в Ardis вiн спокусив Аду, там вони пiзнали священну радiсть 

потягу, «несучи до кiнця, в який би точцi простору вони не знаходились, вiдсвiт 

“кущ Ардиса”» [202, с. 102]. Звукосмислова “в’язь” Ada – Ardis виникає з 

помилки Вана, який, вперше приïжджаючи в маєток, називає Аду (Аделаиду) 
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Арделией. Узгодженi контексти поглиблюють спiльний поетонiмогенез: Ardis по-

гречески означает “острие стрелы” [562, с. 219], Упущенные Стрелы Судьбы 

каждого всегда рассеяны вкруг него [562, с. 472], <…> не предохраняло тело от 

отравленного Острия Ардиса. Поместья-Стрелы. Le Château de la Flèche, 

Плотского поместья [562, с. 306] та iн. Квiнтесенцiєю взаємовiдношень Ada – 

Ardis є пародiйна спiввiднесенiсть назви маєтку з бiблiйним Едемом, прихована в 

анаграмi Ардис – Парадиз: «Для Вана i Ади Ардiс здається справжнiм раєм, що 

пiдтверджує i саме слово “Ардiс”» [202, с. 98]. Однак ключ до розшифрування 

захований не тiльки в Старому Завiтi. Є. Курганов знаходить прообраз в 

апокрифiчних бiблiйних текстах: Ардис – абсолютно точна назва певного мiсця, 

де ангели колись були проклятi Богом i перетворились в демонiв; “саме тому 

Набоков i назвав родове помiстя Вiнiв, що символiзує застиглу мить райського 

блаженства, Ардiсом. Ардiс – це одна з трьох вершин гори Ермон (Хермон) у 

Палестинi, на якiй ангели колись злягалися iз земними жiнками” [202, с. 98]. 

Загадка Ардiса в тому, що основне мiсце дiï – не тiльки Парадiз (у райському 

контекстi спiвiснують етимони iменi Ада: сад, каскады, отрада, услады, дар
1
), але 

й первозданна Демонiя, де Ада i Ван перебувають в чинi “демонiв” [202, с. 85–87]. 

Райськi ознаки розвиваються разом iз демонiчними (дочка Демона Вина – падшая 

Ада [562, с. 343], Адочка, Адова дочка [562, с. 381]
2
), визначаючи полiсемантизм 

власних iмен.  

Трансонiмiзацiя Ardis (топонiм) → Ada of Ardis (антропонiм) поглиблює 

мiфологiчний пласт через ототожнення невiрноï коханоï Вана з Оленою 

Троянською. Ада, яка зрадила Ardis Перший i Ardis Другий, не може залишити 

чоловiка, поки той хворий; Ван Вин втамовує яростную страсть, вигукуючи: 

‘Helen of Troy, Ada of Ardis! You have betrayed the Tree and the Moth!’ [634]. 

Похiдне новоутворення, по-перше, “вписується” в парадигму повного iменi 

                                                 
1
 Пор. : Вану “в самом деле всерьез начинали нравиться и сень сада, и лучей каскады, и Ада. Все рифмовалось” 

[562, с. 67]; «“Ада, сень сада, отрада” – этот дактилический триметр явился единственным вкладом Вана Вина в 

англо-американскую поэзию <…>” [562, с. 85]; “Романтически настроенные служанки <…> боготворили Аду, 

боготворили Вана, боготворя сень сада, отраду и услады Ардиса” [562, с. 128]. 
2
 Ім’я-гiпокористика виникає внаслiдок гаплологiï: Адочка < Ад(ова)дочка. 
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Adelaida Danilovna Veen (Veenozemskaja), по-друге, формує монолiтний онiмний 

простiр, ґрунтований на взаємопроникненнi та взаємоперетинi смислiв.  

2.3.3.2 Внутрiшньовидова абсолютна трансонiмiзацiя. Унiкальний 

прийом внутрiшньовидовоï ТО, локалiзованоï в творi, використовується в 

«Мертвых душах» (М. В. Г.). Парадигма Павел Иванович Чичиков мiстить 

пейоративне прiзвисько, мотивоване прiзвищем Собакевич. Обзиваючи Чичикова 

мошенником, фетюком, Ноздрев уподiбнює його подлецу Собакевичу: Я думал 

было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не 

понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком 

близким… никакого прямодушия, ни искренности! Совершенный Собакевич, 

такой подлец! [519, с. 85]. Незважаючи на те, що “перейменування” Чичикова 

носить тимчасовий характер i не вiдтворюється в текстi, достовiрнiсть i 

значимiсть прiзвиську Собакевич надає позицiя автора-оповiдача, яка збiгається з 

поглядом Ноздрева. У прелюдiï до темного минулого Чичикова пояснюється, 

чому не добродетельный человек, а подлец “взят в герои”: Нет, пора наконец 

припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца! [519, с. 233]. Пiдставою для 

iронiчного ототожнення (Чичиков = Собакевич) є спiльнi змiстовi компоненти 

‘шахрай, брехун’, ‘негiдник’. Справдi, розмах шахрайства персонажiв не 

однаковий. Собакевич шахраює, додаючи ъ до iменi Елизавета Воробей, 

намагаючись збути Чичикову побiльше мертвых душ (Это что за мужик: 

Елизавета Воробей. Фу ты пропасть: баба! <…> Подлец, Собакевич, и здесь 

надул! [519, с. 142]); набиваючи цiну химерному товару, Собакевич обманює 

натхненно, iз захопленням. “Межi” Чичикова набагато ширшi: вiн обдурив всiх 

пройдисвiтiв губернського мiста NN.  

Інтегральнi семи зумовлюють взаємодiю поетонiмiв через ототожнення 

Чичиков = Собакевич. Ім’я одного персонажа тимчасово присвоюється iншому – 

вiдбувається змiна об’єкта, позначеного формально еквiвалентним Собакевич. 

Внутрiшньовидова трансонiмiзацiя вiдкриває шлях до перевтiлення власних iмен 

у конотонiми, проте зареєстроване лише одне значення узуального 

iнтралiнгвального конотативного лiтературного антропонiма з широким колом 
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вживання (далi УКЛА2) Собакевич – “Людина, яка є носiєм одного чи кiлькох 

якостей цього лiтературного героя – грубостi, консерватизму, похмуростi, 

незграбностi” [292, с. 338]. Тим не менш iлюстративний матерiал «Словаря 

коннотативных собственных имен» Є.С. Отiна не виключає наявностi в 

конотонiмi спiвзначень ‘шахрайство, обман’ i ‘пiдлiсть’: “Через прислугу послать 

тоже нельзя, потому что твой Собакевич наверное держит в ежовых рукавицах 

горничную и лакея…”; “Такие выражения, как индюк, Собакевич, пузан и пр., 

покоробили его самолюбие” (А. П. Ч.) [Цит. за : 292, с. 338]. Очевидно, УКЛА2 

Собакевич має схильнiсть до актуалiзацiï вiдпоетонiмних сем ‘шахрайство, обман’ 

i ‘пiдлiсть’. Вiдмiнностi щодо семантичного об’єму вiдносять до iстотних ознак 

конотативних iмен [291, с. 58], отже, в аспектi дiахронiï конотонiми здатнi 

розвивати або, навпаки, втрачати якiсь конотеми.  

Вториннi спiвзначення в iменах персонажiв «Мертвых душ» ґрунтованi на 

iндивiдуальних диференцiйних семах: УКЛА2 Манилов “Прожектер, 

сентиментальний мрiйник”; джерело мотиву вторинноï номiнацiï – ‘вiдiрванiсть 

вiд життя, схильнiсть до безпiдставноï мрiйливостi’ [292, с. 242]; УКЛА2 Плюшкин 

“Скряга, скупердяй”; позамовнi реалiï, що зумовили спiвзначення, – “патологiчна 

жадiбнiсть” [292, с. 302]. Водночас персонажний простiр тексту має схожi 

семантичнi ознаки, якi за вiдповiдних умов здатнi “перерости” в переноснi 

значення. І.Ф. Анненський пише: “Не тiльки навколо Собакевича, але й бiля 

нього, навiть на ньому були тiльки Собакевичi. І мужики, i хати, i навiть iмена 

мужикiв, i страви, i стiльцi, й дрiзд, i фрак, i героï на стiнах – всi були Собакевичi. 

<…> цей центральний Собакевич i сам фатально перетворювався в рiч, 

виявляючи саму свою типовiсть <…> кошмарною карикатурою” [8]. 

‘Уречевлення’ персонажiв «Мертвых душ» стало в гоголезнавствi трюïзмом. Ще в 

1902 р. Д.М. Овсянико-Куликовський звернув увагу на багатство змiсту 

гоголiвських типiв, детально опрацьовану iндивiдуальнiсть i (одночасно) широту 

узагальнення [187]. Якщо скористатися визначенням Ю.М. Лотмана, який 

тлумачить архiсему як двобiчний компонент змiстовоï структури (архiсема 

“вказує на загальне в семантицi членiв опозицiï та, одночасно, видiляє 
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диференцiйнi елементи кожного з них” [225]), можна стверджувати, що ядро 

поетонiмiв-домiнант (Чичиков, Манилов, Коробочка, Ноздрев та iн.) складається з 

компонентiв ‘вульгарнiсть’, ‘уречевлення’, ‘омертвiння’, якi зрiвнюють i 

“усуспiльнюють” персонажiв. Цi смисловi “концентри” передбачають або 

перетворення в конотонiми (ВІ знаходяться в стадiï мезонiмiв), або спричиняють 

еволюцiю змiсту КО Собакевич, Манилов, Плюшкин (перехiд у полiконотемнi 

одиницi).  

Таким чином, специфiка внутрiшньовидової абсолютної ТО, здiйснюваної в 

межах тексту, полягає у вiдтвореннi формальної структури поетонiма1 для 

означування нового художнього об’єкта (поетонiма2), уналежненого до того ж 

онiмного класу. У мiжвидовiй абсолютнiй ТО перенесення означального 

супроводжується змiною онiмного класу. Обидва процеси характеризуються 

усталеним мотивацiйним зв’язком мiж твiрною i похідною одиницями.  

2.3.3.3 Взаємозумовленiсть трансонiмiзацiï та конотонiмiзацiï. 

В.М. Калiнкiн стверджує, що поетонiм, «вперше вжитий “конотативно” (тобто в 

переносному значеннi) в художньому творi, повинен хоча б один раз вжитися в 

тому ж значеннi в iншому текстi або мовленнєвiй ситуацiï, щоб “мати право” 

називатися конотонiмом» [151, с. 202]; “Референтна (…) iнформацiя, що 

реформує семантику поетонiма, не перетворюється в межах художнього твору в 

конотативну” [151, с. 214]. Але науковець припускає, що в умовах, “якi 

моделюють будь-яку мовну ситуацiю, характерну для використання онiма в 

функцiï конотонiма, можливо таке перетворення референтних сем, яке змiнить ïх 

у конотеми в рамках того ж художнього твору, в якому онiм ужитий вперше”, у 

зв’язку з чим нагальним теоретичним завданням оголошувано створення 

“типологiчного опису сем, що перевтiлюють онiм у конотонiм” [151, с. 214].  

Факт конотонiмiзацiï в автохтонному текстi пiдтверджується в романi 

І.О. Гончарова «Обломов». Структура прiзвища Ильи Ильича Обломова, що 

складається з домiнантних сем ‘лiнь, апатiя’, ‘байдужiсть’, ‘вiдсутнiсть волi’, 

зумовлює УКЛА2 “Людина, яка обледащала, втратила iнтерес до життя ” [292, 

с. 278]. Властивостi натури Обломова окреслено в експозицiï: Движения его <…> 
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сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью; Вся 

тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте [526, с. 26], 

закрiплено описом домашнього одягу (Обломов всегда ходил дома без галстука и 

без жилета, потому что любил простор и приволье [526, с. 26]) i кабiнету, що 

вражав запущенностью и небрежностью, поведiнкою слуги Захара (Это Захар 

спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный 

в дремоту [526, с. 27–29]). Млява суперечка Обломова з Захаром створює 

атмосферу лiнi, бездiяльноï та безвольноï байдужостi, якою перейнято iснування 

персонажiв.  

Антропоетонiм Обломов бере участь у двох паралельних процесах – 

трансонiмiзацiï та конотонiмiзацiï, якi передбачають деонiм обломовщина 

(семантизуючи слово обломовщина як рос. ‘лінь, безвольність, нерішучість, 

бездіяльність, повільність’, Д.М. Ушаков звертає увагу на його появу в романi 

І.О. Гончарова [383]). На перший погляд, у контекстi Обломов с упреком поглядел 

на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже 

вздохнул. Барин, кажется, думал: “Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я 

сам” [526, с. 33] використано прийом внутрiшньовидовоï абсолютноï 

трансонiмiзацiï: прiзвище головного героя присвоюється Захару, тобто 

антропонiм1 → антропонiм2. Порiвняння Захар – еще больше Обломов дає змогу 

помiтити, що перехiд здiйснюється за посередництвом оказiонального конотонiма 

Обломов, тобто ланцюжок є триступеневим: антропонiм1 → конотонiм → 

антропонiм2. Феноменальнiсть ситуацiï полягає в тому, що обидва процеси 

органiчно “зливаються” в єдиному актi номiнацiï. Похiдне Обломов, подумки 

перенесене “справжнiм” Обломовим на Захара, ґрунтується на аналогiï / 

тотожностi та асоцiацiях за схожiстю: прiзвисько виникає внаслiдок усвiдомлення 

персонажем самого себе як ледачоï, апатичноï, бездiяльноï людини. Отже, в 

ситуацiï наречення Обломовым Захара вiдбувається одномоментне формування 

переносного (метафоричного) значення, яке отримує iнший референт.  

Непрямим пiдтвердженням конотонiмiзацiï в автохтонному текстi стає 

вiдконотонiмний дериват обломовщина зi значенням “Безвiлля, стан бездiяльностi 
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та лiнощiв” [281, с. 367], “символ млявої байдужостi до iнтересiв суспiльства, 

небажання приймати будь-якi рiшення чи здiйснювати будь-якi вчинки, 

вважаючи, що це зроблять iншi” [124, с. 1075]. Багаторазове вiдтворення слова 

“працює” на синхронний розвиток семемноï структури поетонiма i конотонiма 

Обломов. Пор. iндивiдуально-авторськi ознаки поняття обломовщина: 

‘вiдстороненiсть вiд суспiльних подiй, бездiяльнiсть, безтурботнiсть’ (“Ты 

подумай, что ты не увидал бы <…> никакой заботы, ни одного вопроса о сенате, 

о бирже, об акциях, о докладах, о приеме у министра, о чинах, о прибавке 

столовых денег. <…> Тебе никогда не понадобилось бы переезжать с квартиры 

– уж это одно чего стоит! И это не жизнь?” “Это не жизнь! <…> Это… 

(Штольц задумался и искал, как назвать эту жизнь.) Какая-то… обломовщина, 

– сказал он наконец”. – О-бло-мовщина! – медленно произнес Илья Ильич, 

удивляясь этому странному слову и разбирая его по складам. – Об-ло-мов-

щина!” [526, с. 211–212]); ‘спокiй як iдеал життя’ (“– Где же идеал жизни, по-

твоему? Что ж не обломовщина? <…> Да цель всей вашей беготни, страстей, 

войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу 

утраченного рая?” “– И утопия-то у тебя обломовская, – возразил Штольц”» 

[526, с. 212].  

У прирощеннi смислiв беруть участь прийоми графiчного видiлення 

компонентiв о-бло-мовщина / об-ло-мов-щина, контактний повтор i похiдний 

прикметник обломовская. Розгорнутий контекст доповнює мiкросистему з 

вихiдним Обломов топонiмом Обломовка (мiжвидова афiксальна ТО Обломов → 

Обломовка), багатократним вiдтворенням обломовщина (деревенская, 

петербургская) у мовленнi оповiдача, персонажiв, у внутрiшньому монолозi, увi 

снi героя: Обломовщина, обломовщина! – сказал Штольц, смеясь <…>; Он 

задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что 

написал: вышло – обломовщина. <…> Это слово снилось ему ночью, написанное 

огнем на стенах, как Бальтазару на пиру. Пришел Захар и, найдя Обломова не на 

постели, мутно поглядел на барина, удивляясь, что он на ногах. В этом тупом 

взгляде удивления написано было: “Обломовщина!” “Одно слово, – думал Илья 
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Ильич, – а какое... ядовитое!..” [526, с. 217]. Нарештi, обломовщина роз’яснює 

сюжетну лiнiю ‘розрив з Ольгой Ильинской’. Нездатнiсть Обломова до 

переродження Ольга називає прокляттям, але не може осягнути першопричину 

його безвiлля: “Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Ты добр, умен, нежен, 

благороден... и... гибнешь! Что сгубило тебя? Нет имени этому злу...”. “Есть, – 

сказал он чуть слышно. <…> Обломовщина!<…>” [526, с. 416]. Визнання героя 

вiдсилає до ситуацiï ‘сон Обломова’. Моральне падiння, “передбачене” непрямим 

порiвнянням iз загибеллю Валтазара, збувається, а таємничим “посланням” 

виявляється слово-мiтка обломовщина.  

У романi задiяно поетонiми, що виникли внаслiдок мiжвидовоï ТО 

(Обломов → Обломовка) i внутрiшньовидового переходу за посередництвом 

конотонiма (Захар – еще более Обломов), а також вiдантропонiмнi деривати 

обломовская, обломовцы, обломовщина. Метафоричне значення, набуте 

поетонiмом i актуалiзоване похiдним обломовщина, засвiдчує, що оказiональний 

конотонiм (далi ОКО) є стадiєю поетонiмогенезу, отже, термiн конотонiмний 

депоетонiм, упроваджений для позначення КО лiтературного походження 

(див. [293]), не цiлком задовольняє сутнiсть конотонiмiзацiï. Поширюючи сферу 

вживання в iнших часопросторах, оказiональний конотонiм Обломов 

перетворюється в узуальний iнтралiнгвальний, широко вiдомий у росiйськiй мовi.  

Здатнiсть до конотонiмiзацiï в межах тексту пiдтверджує поступальне 

перетворення прiзвища Чичиков (М. В. Г.) у конотативне ВІ. “З легкоï руки” 

Ноздрева сема ‘негiдник’, пiдтримана автором-оповiдачем, до фiналу переростає в 

домiнанту iменi-образу. Ретроспективний огляд минулого Чичикова завершує 

рефлексiя, яка демонструє процес переходу в конотонiм. Спершу компонент 

‘негiдник’ узагальнює сутнiсть чiчiковськоï натури, потiм, вiдсторонюючись вiд 

одиничного денотата, спiввiдноситься з невизначеною безлiччю об’єктiв: Вы 

посмеетесь даже от души над Чичиковым, может быть, даже похвалите 

автора, скажете: “Однако ж кое-что он ловко подметил, должен быть веселого 

нрава человек!” И после таких слов с удвоившеюся гордостию обратитесь к 

себе, самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите: “А ведь 
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должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых 

провинциях, да и подлецы притом немалые!” [519, c. 256–257]. Формулювання 

часть Чичикова в контекстi: А кто из нас, полный христианского смиренья, не 

гласно, а в тишине, один, в минуты уединененых бесед с самим собой, углубит 

вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос: “А нет ли во мне какой-нибудь 

части Чичикова?” Да, как бы не так! [519, c. 257] “заявляє”, по-перше, про 

iнтенсифiкацiю домiнантноï семи поетонiма Чичиков, по-друге, про ïï перенесення 

в “новонароджений” конотонiм: часть Чичикова мислиться як наявнiсть у 

певного об’єкта ‘шахрайства’, ‘пiдлостi’ й ‘обману’. Використання прiзвища 

Чичиков як прiзвиська потенцiйного носiя: А вот пройди в это время мимо его 

какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин ни слишком большой, ни слишком 

малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть 

не фыркнув от смеха: “Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!” [519, 

c. 257] – наслiдок конотонiмiзацiï, тобто антропоетонiм Чичиков → ОКО Чичиков 

→ вiдконотонiмне прiзвисько Чичиков. Множиннiсть об’єктiв (полiденотатнiсть), 

здатних називатися Чичиков, актуалiзує сполучення кто из вас, спiввiднесене з 

чiчiковською природою, i (в пiдтекстi) з Чичиков = подлец: И потом, как ребенок, 

позабыв всякое приличие, должное званию и летам, побежит за ним вдогонку, 

поддразнивая сзади и приговаривая: “Чичиков! Чичиков! Чичиков!” [519, c. 257]. 

Сформоване переносне значення ‘шахрай, негiдник’ “переводить” прiзвище 

Чичиков в оказiональний конотонiм. 

Домiнантний статус ВІ Forsyte (Дж. Г.) пiдтверджено рiзними чинниками, 

серед яких найважливiшим є функцiонування прiзвища як 1) заголовного 

компонента циклу романiв «The Forsyte Saga»; 2) родового iменi кiлькох поколiнь 

Forsytes. Крiм того, онiмом Forsyte позначено осiб певного типу, тобто прiзвище 

корелює з узагальненим образом, що втiлює риси багатих буржуа Англiї 

вiкторiанської доби, i виступає в ролi конотонiма. 

Функцiйне навантаження ВІ Forsyte з’ясувати досить складно, якщо йдеться 

про невизначену сукупнiсть денотатiв, тому пропонуємо розмежувати формальнi 

маркери вираження поетонiмної / конотонiмної семантики. Позначення 
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узагальненого образу (типу) Forsyte засвiдчено: 1) невизначеним артиклем а при 

власному iменi Forsyte; 2) написанням онiма в лапках; 3) лексемою type ‘тип, 

типовий’, спiввiднесеною з Forsyte або еквiвалентними одиницями (your own 

people, тобто рiдня Джолiона Форсайта). Наприклад, у гл. XIX «Diagnosis of a 

Forsyte» роману «The Man of Property» молодий Jolyon Forsyte роз’яснює 

Bosinney характернi риси родини Форсайтiв i, ширше, половини Англiї: It is in the 

nature of a Forsyte to be ignorant that he is a Forsyte; but young Jolyon was well 

aware of being one. He had not known it till after the decisive step which had made him 

an outcast; since then the knowledge had been with him continually. He felt it 

throughout his alliance, throughout all his dealings with his second wife, who was 

emphatically not a Forsyte; “A Forsyte! I never thought of you as one!” “A Forsyte,” 

replied young Jolyon, “is not an uncommon animal. There are hundreds among the 

members of this Club”; “And how do you tell them, may I ask?” said Bosinney. “By 

their sense of property. A Forsyte takes a practical – one might say a commonsense – 

view of things, and a practical view of things is based fundamentally on a sense of 

property. A Forsyte, you will notice, never gives himself away.”; <…> what I call a 

‘Forsyte’ is a man who is decidedly more than less a slave of property. He knows a 

good thing, he knows a safe thing, and his grip on property – it doesn’t matter whether 

it be wives, houses, money, or reputation – is his hall-mark.”; “I should like,” said 

young Jolyon, “to lecture on it: “Properties and quality of a Forsyte” <…>; “Why do 

you take your own people as the type?” said he. “My people,” replied young Jolyon, 

“are not very extreme, and they have their own private peculiarities, like every other 

family, but they possess in a remarkable degree those two qualities which are the real 

tests of a Forsyte – the power of never being able to give yourself up to anything soul 

and body, and the ‘sense of property’ [626]. В останньому з наведених контекстiв 

типовi ознаки пiдсумовано як сукупнiсть компонентiв ‘надмiрне почуття 

власностi’, ‘нездатнiсть вiддаватися чомусь повною мiрою (приземленiсть i 

практицизм)’, уналежнених до семеми узагальненого iменi-образу та поняття 

форсайтизм. Викриття Джолiоном ознак форсайтiвського в романi «In Chancery» 

виражено сполученням too much, що примикає до прiзвища. Вже не молодий 
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Jolyon з бiллю визнає власну належнiсть до величезної армiї Форсайтiв: too much 

of a Forsyte, I’m afraid [626], хоча, на його думку, цей type gets thinner with each 

generation
1
.  

Конотонiмiзацiя Forsyte здiйснюється синхронiзовано з типiзацiєю, проте 

має специфiчнi ознаки: 1) онiм набуває полiденотатнiсть, уможливлену 

плюральною формою прiзвища (Forsytes) i лексемами з квантитативною 

семантикою (plenty, any, many, thousands); 2) узгоджується з означальним 

займ. other / вiдтопонiмним прикм. British зi значенням вторинностi. В цiлому 

семи конотонiма збiгаються в планi змiсту з образом-типом Forsyte (Without 

Forsytes, who believe in none of these things (у мистецтво, лiтературу, науку, релiгiю 

– Е. К.), and habitats but turn them all to use, where should we be? <…> the Forsytes 

are the middlemen, the commercials, the pillars of society, the cornerstones of 

convention; everything that is admirable!; “I don’t know whether I catch your drift,” 

said Bosinney, “but I fancy there are plenty of Forsytes, as you call them, in my 

profession.” “Certainly,” replied young Jolyon. “The great majority of architects, 

painters, or writers have no principles, like any other Forsytes. Art, literature, religion, 

survive by virtue of the few cranks who really believe in such things, and the many 

Forsytes who make a commercial use of them. At a low estimate, three-fourths of our 

Royal Academicians are Forsytes, seven- eighths of our novelists, a large proportion of 

the press. Of science I can’t speak; they are magnificently represented in religion; in 

the House of Commons perhaps more numerous than anywhere; the aristocracy speaks 

for itself”; In the hotels, filledwith British Forsytes<…> [626]), але мають важливу 

диференцiйну ознаку ‘наявнiсть панцира, скорлупи, оболочки тощо’, що 

породжує ‘замкнутiсть’ i ‘вiдлюдкуватiсть’ (Forsytes, as is generally admitted, have 

shells
2
, like that extremely useful little animal which is made into Turkish delight, in 

other words, they are never seen, or if seen would not be recognised, without habitats, 

composed of circumstance, property, acquaintances, and wives, which seem to move 

along with them in their passage through a world composed of thousands of other 

                                                 
1
 Невипадково в фiналi третього роману the Forsyte age and way of life, when a man owned his soul, his investments, 

and his woman “здається внайми” (пор. заголовок «To Let»). 
2
 Пор. : shell “1) раковина 2) шкаралупа, лушпиння 3) оболонка, кiрка 4) панцир, щит” [255, с. 665]. 
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Forsytes with their habitats [626]). Архiсемою образу-типу й оказiонального 

конотонiма Forsyte стає ‘почуття власностi’. Припускаємо, що в межах циклу 

«The Forsyte Saga» iм’я-образ перетворюється в iндивiдуально-авторський 

символ, чому сприяють синхронiзованi процеси типiзацiї й конотонiмiзацiї. 

Непряме пiдтвердження тому знаходимо в працях О.М. Лосєва, який називає 

лiтературнi типи “обмеженими символами”: “<…> гоголiвськi герої, всi цi 

Собакевичи (курсив наш – Е. К.), Ноздревы, Маниловы та iн., звичайно трактовано 

саме як лiтературнi типи. Насправдi це не тiльки типи, але справжнi символи” 

[217, с. 441]. Оскiльки проблема перетворення власного iменi в символ буде 

висвiтлюватися в наступних роздiлах, перейдемо до узагальнень.  

Участь тотожних iмен, якi органiзують “конструкт” поетонiмосфери 

(мiкросистему або макросистему), в змiстовностi твору не пiдлягає сумнiву. 

Зазвичай мiж iдентичними за формою одиницями (еквiвалентнiсть ПВ) 

встановлюються смисловi вiдношення перетину (ПЗ). Спiльнi семантичнi 

компоненти 1) спричиняють взаємодiю i поетонiмогенез, 2) породжують вториннi 

художнi об’єкти (мiжвидова трансонiмiзацiя), 3) передбачають розвиток 

переносних значень (конотонiмiзацiя в межах тексту) i узагальненого змiсту, 

вiдкриваючи iменi шляхи у культурний простiр. 

 

2.3.4 Транспоетонiмiзацiя та непряма референцiя в аспектi 

iнтертекстуальностi. Пародiйне “вирiшення” поетонiмосфери сатиричноï повiстi 

М. Булгакова «Похождения Чичикова» зумовлене подвiйним вимислом (диковинный 

сон оповiдача в фiктивному свiтi тексту) i перенесенням мертвого царства 

М.В. Гоголя в новий часопростiр. Оксюморон i парадокс стали пiдґрунтям 

формування (видiлення) двох надсистем, суперечливих за змiстом. Перша 

складається з антропоетонiмiв, запозичених з творiв М.В. Гоголя (явище 

транспоетонiмiзацiї), друга конструюється з мiкротопонiмiв та ергонiмiв звуженого 

простору i нового часу – Москви 20–х рокiв XX столiття (Лубянка, Пампуш на 

Твербуле, Наркомздрав та iн.): И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и 

произошли в ней тогда изумительные происшествия [512, с. 230]. У пародiюваннi 
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беруть участь iмена (еквiваленти ВІ) дiйових i згадуваних осiб, якi доцiльно 

впорядкувати з позицiï належностi до конкретного твору: 1) «Мертвые души»: 

Павел Иванович Чичиков, Манилов, Ноздрев, Селифан, Петрушка, Фетинья, 

Собакевич, Бетрищев, Неуважай-Корыто, Елизавета Воробей, Копейкин, Иван 

Григорьич, Тентетников, Прошка, Григорий Доезжай-не-Доедешь, Самосвистов, 

дядько Митяй, дружина Манилова, Улинька Бетрищева, Лысый Пимен, фiктивне 

сiмейство Чичикова; 2) «Ревизор»: городничий, Держиморда, Бобчинский, Ляпкин-

Тяпкин, Тряпичкин; 3) «Игроки»: Замухрышкин / Мурзофейкин; 4) «Нос»: 

Подточина.  

Особливим компонентом, що структурує надсистему персонажiв, є iм’я 

Гоголя (явище поетонiмiзацiї), який створив погану репутацiю Чичикову. 

Здобувши нове “життя”, Чичиков “отримує слово” для вираження обурення 

власному авторовi: Чичиков ругательски ругал Гоголя: <…> Испакостил, изгадил 

репутацию так, что некуда носа показать. Ведь, ежели узнают, что я – 

Чичиков, натурально, в два счета выкинут к чертовой матери! [512, с. 230–231]. 

Ім’я творця мертвых душ використовує оповiдач, коментуючи в’ïзд Чичикова у 

ворота той самой гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал: <…> 

вместо вывески «Гостиница», висел плакат с надписью «Общежитие № такой-

то», и, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия 

не имел [512, с. 231], проводячи паралелi мiж своïм i гоголiвським текстом: 

Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила 

Коробочка [512, с. 235], характеризуючи “реальних” мешканцiв московського 

свiту, якi не впiзнали персонажа-шахрая: И неизвестно, чем бы все это кончилось, 

если бы не нашелся среди всей компании один. Правда, Гоголя он тоже, как и 

все, в руки не брал, но обладал маленькой долей здравого смысла. Он и 

воскликнул: “А знаете, кто такой Чичиков?” И когда все хором грянули: 

“Кто?!” Он произнес гробовым голосом: “Мошенник” [512, с. 236–237].  

У новiй обстановцi Советской Руси перiоду непу Чичиков перевершує 

самого себе. Анкета, з якоï можна з’ясувати, що за птица Чичиков, прочитується 

тiльки перед фiналом: Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичиков. 
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Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых 

душ [512, с. 237], тому кар’єра Чичикова набуває головокружительного 

характера (Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года 

никуда не доскачешь i т.д. [512, с. 235]). “Знищує” Чичикова оповiдач-лiтератор, 

який вимагає “за послугу” твори М.В. Гоголя: И…бац! У меня на столе 

золотообрезный Гоголь! Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз 

утешал меня в хмурые бессонные ночи [512, с. 241]. В епiлозi сон перетворюється 

на “дiйснiсть”: И ничего: ни Чичикова, ни Ноздрева и, главное, ни Гоголя… [512, 

с. 242]. Наполегливе згадування iменi автора “направляє” пошук прототипiв (i 

протоонiмiв), серед яких переважають “справжнi” та фiктивнi особи «Мертвых 

душ». Художнє дiйство розгортається за законами сну, куди вторгається 

реальнiсть, але головний принцип створення персонажного простору полягає в 

“перетасуваннi” та видозмiнюваннi елементiв першотексту. Антропоетонiми, 

перенесенi з гоголiвського твору, представляють центральну макросистему, яка 

включає: 1) ВІ “реальних” персонажiв i 2) ВІ недiйсних осiб.  

Персонажi, чиï iмена вiднесено до першоï мiкросистеми, “вiдроджуються” зi 

збереженням зовнiшнiх прикмет, атрибутiв i звичок, але з набуттям статусу 

вiдповiдно до новоï “реальностi”. Вiдношення еквiвалентностi поетонiм2 < 

поетонiм1 (протоонiм) поширюються на план вираження, змiстова структура 

вихiдних i вторинних онiмiв характеризується частковим збiгом. Виявлення 

узгоджених фрагментiв гоголiвського – булгаковського текстiв необхiдно для 

оцiнювання ‘подiбностi i вiдмiнностi’ персонажiв «Мертвых душ» i «Похождений 

Чичикова». Пор. :  

 

 «Мертвые души» «Похождения Чичикова» 

Чичиков 1) <…> После трех или 

четырех бараньих походов 

через границу у обоих 

чиновников очутилось по 

четыреста тысяч капиталу. 

У Чичикова, говорят, даже 

перевалило и за пятьсот <…> 

[с. 246-247]; 

1) Баранов в двойных тулупах водил 

через границу, а под тулупами 

брабантские кружева; бриллианты 

возил в колесах, дышлах, в ушах и 

невесть в каких местах. И в самом 

скором времени очутилось у него 

около пятисот апельсинов капиталу 

[с. 233]; 
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 «Мертвые души» «Похождения Чичикова» 

2) – Именно, пронесли слухи, 

что он не более не менее как 

миллионщик [с. 162];  

2) И по Москве вскоре загудел слух, 

что Чичиков – трилионщик [с. 235]; 

Собаке- 

вич 

1) Мне лягушку хоть сахаром 

облепи, не возьму ее в рот, и 

устрицы тоже не возьму: я 

знаю, на что устрица похожа 

[с. 102]; 

2) <…> мошенник на 

мошеннике сидит и 

мошенником погоняет. Все 

христопродавцы. Один там 

только и есть порядочный 

человек: прокурор, да и тот, 

если сказать правду, свинья 

[с. 100]; 

1) Потому что лягушку вашу 

пайковую мне хоть сахаром облепи, 

не возьму ее в рот и гнилой селедки 

тоже не возьму! [с. 232]; 

 

2) Обругал всех христопродавцами, 

сказал, что мошенник на мошеннике 

сидит и мошенником погоняет и что 

есть один только порядочный 

человек делопроизводитель, да и 

тот, если сказать правду, свинья! 

[с. 232]; 

Ноздрев <…> объявил, что Чичиков 

накупил мертвых душ на 

несколько тысяч и что он 

сам продал ему, потому что 

не видит причины, почему не 

продать; на вопрос, не шпион 

ли он и не старается ли что-

нибудь разведать, Ноздрев 

отвечал, что шпион <…> На 

вопрос, не делатель ли он 

фальшивых бумажек, он 

отвечал, что делатель, и при 

этом случае рассказал 

анекдот о необыкновенной 

ловкости Чичикова: как, 

узнавши, что в его доме 

находилось на два миллиона 

фальшивых ассигнаций, 

опечатали дом его<…> 

[с. 217]; 

Объявил, что Чичиков 

действительно взял в аренду 

несуществующее предприятие и 

что он, Ноздрев, не видит причины, 

почему бы не взять, ежели все 

берут? На вопрос: уж не 

белогвардейский ли шпион Чичиков, 

ответил, что шпион и что его 

недавно хотели даже расстрелять, 

но почему-то не расстреляли. На 

вопрос: не делатель ли Чичиков 

фальшивых бумажек, ответил, что 

делатель, и даже рассказал анекдот 

о необыкновенной ловкости 

Чичикова: как, узнавши, что 

правительство хочет выпускать 

новые знаки, Чичиков снял квартиру в 

Марьиной роще и выпустил оттуда 

фальшивых знаков на 18 

миллиардов <…> [с. 236]. 

 

Пошук узгоджених контекстiв можна продовжувати, але принцип 

трансформацiï тексту-джерела очевидний: замiни, зробленi з урахуванням нового 

хронотопу (устрицы перетворюються в гнилую селедку, прокурор – в 

делопроизводителя, шпион – в белогвардейского шпиона, два миллиона 
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фальшивых ассигнаций – в 18 миллиардов тощо), i / або гiперболiзацiя iменi-

образу Чичикова, який перевершив “прототип” розмахом шахрайства.  

Індивiдуально-особистiснi ознаки деяких другорядних та епiзодичних 

персонажiв не вiдтворюються: змiни зачiпають лише суспiльний статус: лакей 

Петрушка стає курьером (Он от Чичикова уже давно отошел и поступил 

курьером в учреждение [512, с. 238]), потiм це мiсце замiщує плюшкiнський 

Прошка (хлопчик-крiпак), кучер Селифан перевтiлюється у водiя (Селифан <…> 

вскочил на сиденье, засвистел, загудел и полетел [512, с. 238]), помiщик 

Тентетников завiдує всеми Селифанами и Петрушками, дружина Манилова 

отримує посаду регистраторши, Улинька Бетрищева – машинистки, дядя Митяй 

рекомендує призначити слiдчу комiсiю для затримання Чичикова, стара Фетинья, 

мастерица взбивать перины, перетворюється в уборщицу та iн.  

Змiна рiзновиду дiяльностi вiдбувається також у середовищi персонажiв, чиï 

iмена об’єднуються в мiкросистеми, спiввiднесенi з «Ревизором», «Игроками», 

повiстю «Нос»: у компанiï з Замухрышкиным i Утешительным Чичиков продає 

Манеж; з колишнiм городничим розкидає паркан; помiщик Бобчинский 

з’являється в ролi iнструктора, який знову повiдомлює про чрезвычайное 

происшествие. Зберегти статус вдається, мабуть, лише полiцейському 

Держиморде: Держиморда на пожарной трубе [512, с. 230] (пор. [Частный 

пристав:] Держиморда поехал на пожарной трубе [523, с. 23]), штаб-офицерше 

Подточиной: Поворотя во двор, в третьем этаже направо, спросить в 

справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а та знает [512, с. 237] (пор. : 

Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша [521, с. 55]), Тряпичкину, 

який, за словами Хлестакова, займається лiтературою, пописуючи статейки [523, 

с. 67], а в новому часопросторi “виростає” до поета (Поэта Тряпичкина, 

Селифана и Петрушку в учетное отделение! [512, с. 240]) i власниковi шинку 

Лысому Пимену, “пiдвищеному” до управляющего: <…> управляющий старый 

знакомый: дядя Лысый Пимен, который некогда держал «Акульку», а теперь 

открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями<…> [512, c. 231]. 
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Пародiя посилюється, коли недiйснi особи «Мертвых душ» “постають iз 

мертвих” або переходять iз вимислу в “реальнiсть”. Мiкросистеми ВІ “ожилих” 

персонажiв охоплює Григорий Доезжай-не-Доедешь, згаданий у реєстрi 

Плюшкина (Были там всякие: и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже 

выглянул какой-то Григорий Доезжай-не-доедешь [519, с. 130]). У М. Булгакова 

Григорий Доезжай-не-Доедешь займає посаду звiльненого Селифана (на место 

Селифана – Григория Доезжай-не-Доедешь [512, с. 238]) вiдповiдно до роздумiв 

Чичикова про минуле мертвих душ: Григорий Доезжай-не-доедешь! Ты что был 

за человек? Извозом ли промышлял i т.д. [519, с. 142].  

Іншi особи оживають з волi Чичикова, який надає фальшиву вiдомiсть з 

пiдписами: за завiдувача – Неуважай-Корыто (iз списку мертвих душ 

Коробочки), за голову комiсiï – Елизавета Воробей (iз списку Собакевича), але з 

розвитком сюжету персонажi “матерiалiзуються”, отримують нову бiографiю 

(Попросить сюда Неуважая-Корыто. Оказалось, попросить невозможно. 

Неуважая месяца два тому назад вычистили из партии <…> [512, с. 238]) i 

навiть роздвоюються, продовжуючи гру М.В. Гоголя. Машинiстка Елизавета 

Воробей, наприклад, зрiкається власного прiзвища завдяки навмиснiй змiнi 

Собакевичем роду Елизавета на Елизаветъ: “Это что за мужик: Елизавета 

Воробей. Фу ты пропасть: баба! Она как сюда затесалась? Подлец Собакевич, и 

здесь надул!” Чичиков был прав: это была, точно, баба. Как она забралась туда, 

неизвестно, но так искусно была прописана, что издали можно было принять ее 

за мужика, и даже имя оканчивалось на букву ъ, то есть не Елизавета, а 

Елизаветъ [519, с. 142]. У М.В. Гоголя суперечнiсть мiж граматичним родом i 

бiологiчною статтю акцентовано Знах.в. прiзвища в поєднаннi з питальним i 

заперечним займенником чоловiчого роду: “ – А Воробья зачем приписали? 

<…>” “ – Какого Воробья? – сказал Собакевич”. “ – Да бабу, Елизавету 

Воробья, еще и букву ъ поставили на конце”. “ – Нет, никакого Воробья я не 

приписывал, – сказал Собакевич и отошел к другим гостям” [519, с. 154–155]; у 

М. Булгакова до гри вступає поширена вiдмiнкова парадигма (Знах.в. i О.в.) 

особового iменi, а прiзвище Воробей присвоюється замзавподотделу: Принялись 
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тогда за Елизавета Воробья. Нет такого! Есть, правда, машинистка 

Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего 

делопроизводителя, замзавподотдел Воробей, но он не Елизавета! Прицепились 

к машинистке. “ – Вы?!” “ – Ничего подобного! Почему это я? Здесь Елизаветъ 

с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот…” “А тем временем, 

пока возились с Воробьем, <…> Чичикова и след простыл [512, с. 239].  

Життєподiбностi набуває капитан Копейкин – подвiйний вимисел. Історiя 

почмейстера, який безуспiшно намагався ототожнити Копейкина з Чичиковым, 

завершується непрямою вказiвкою на те, що Копейкин стає отаманом ватаги 

розбiйникiв [519, с. 213], i “начитаний” аферист Чичиков “скористався” 

розповiддю почмейстера, щоб приховати грошi, вiдпущенi на електрифiкацiю: 

написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина [512, с. 235].  

Для мiкросистем, спiввiднесених iз «Ревизором» та «Игроками», характерне 

роздвоєння персонажiв. Розчленування прiзвища суддi Ляпкина-Тяпкина 

експлiкує повтор реплiки городничего: – Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! 

Срочно! По телефону подать!
1
 i поданням двох “недовтiлених” осiб: – Тяпкин? 

М-мерзавец! Ляпкин? Взять его, прохвоста! [512, с. 240]. Роздвоєння пов’язане з 

парадигмою позначень персонажа, названого “справжнiм” (Мурзафейкин) i 

пiдставним (Замухрышкин) прiзвищем: Во-первых, он и не чиновник из приказа, 

а отставной штабс-капитан из их же компании, да и не Замухрышкин, 

а Мурзафейкин <…> [518, с. 199]. Метаморфоза Замухрышкина-Мурзафейкина 

полягає у вiдокремленому iснуваннi Замухрышкина, компаньйона Чичикова, 

i службовця Мурзофейкина (У вас служит негодяй Мурзофейкин? [512, с. 240]). 

Показовим прийомом трансформацiï тексту-джерела є онiмiзацiя: 1) перехiд 

оцiнноï характеристики, що передує iменi (прiзвищу, умовному онiму) або 

вiдновлюється в текстi, в особове iм’я: ротозей Емельян, вор Антошка, шулер 

Степан Иванович Утешительный, подстега Сидоровна → Ротозей Емельян, Вор 

Антошка, Шулер Утешительный, Подстега Сидоровна (Пор. : Ротозей Емельян 

                                                 
1
 Пор. [Городничий:] «<…> “А кто, скажет, здесь судья?” – “Ляпкин-Тяпкин”. – “А подать сюда Ляпкина-

Тяпкина!”» [523, с. 16]. 
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и вор Антошка были народ хороший и расторопный. Названья эти хозяин давал 

только потому, что без прозвищ все как-то выходило пресно <…> [519, с. 310–

311] – <…> оказались замешанными и сочувствующий Ротозей Емельян, и 

беспартийный Вор Антошка [512, с. 239]; <…> чтобы не сказала какая-нибудь 

подстега Сидоровна, что на почмейстерше лучше было платье <…>[519, с. 181] 

– <…> нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то 

Подстега Сидоровна [512, с. 239]; [Утешительный:] Мы признаемся тут же 

вам откровенно, что сговорились обыграть вас <…> [518, с. 172] – Шулер 

Утешительный? Взять!! [512, с. 240]); 2) перетворення апелятивного прiзвиська 

в особове iм’я: Иван Антонович кувшинное рыло → Кувшинное Рыло (Пор. : Уже 

известный читателям Иван Антонович кувшинное рыло показался в зале 

присутствия и почтительно поклонился [519, с. 151]. – У фальшивiй вiдомостi 

Чичикова Кувшинное Рыло значиться за секретаря [512, с. 234], – Кувшинное 

Рыло? Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел [512, с. 238]). 

Пряма референцiя персонажiв «Похождений Чичикова» з гоголiвськими 

прототипами пiдтверджує транспоетонiмiзацiю, але оживлення мертвых душ i 

пародiювання вихiдного тексту свiдчать, швидше, про iмiтацiю “життя” в новому 

часопросторi та промiжний стан поетонiмiв повiстi М. Булгакова як 

“наслiдувачiв” i “спадкоємцiв” iмен-образiв М.В. Гоголя.  

Повтор звукового складу i змiна денотата зазвичай маркують пародiйну 

ситуацiю, а необхiдний i достатнiй контекст аргументує нетотожнiсть об’єктiв, 

пояснює вибiр i виявляє збiг деяких ознак у структурi протоонiма та його 

деривата. Наприклад, М.В. Гоголь запозичує для персонажiв «Невского 

проспекта» iмена з високою культурною репутацiєю – Шиллер i Гофман, 

надiляючи ними зниженi об’єкти (явище непрямої референцiї). Перше iм’я 

“вручається” жерстяних справ майстровi, друге – шевцевi: Перед ним 

[Пироговым] сидел Шиллер, – не тот Шиллер, который написал «Вильгельма 

Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, 

жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, – не 

писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, 
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большой приятель Шиллера [520, с. 34]. Контекст прямо вказує на розташування 

денотатiв у “реальному” i вигаданому хронотопi, акцентуючи двiйництво (не 

тот, а другой). Тотожнi семи ‘нацiональнiсть’ (обидва персонажi – нiмцi) 

зумовлюють вiдношення перетину мiж вихiдними i вторинними ВІ, а на поетику 

комiчного “працює” взаємозамiна протилежних компонентiв ‘вiдомий, 

знаменитий – невiдомий’, внаслiдок чого репутацiя iсторико-культурних онiмiв 

Шиллер i Гофман у певному сенсi руйнується, натомiсть створюється iронiчний 

престиж iмен-образiв гоголiвських персонажiв.  

Продовження “життя” якогось об’єкта художньоï дiйсностi в новому творi 

того ж самого автора ґрунтовано на стратегiї гри, пародiювання, реiнтерпретацiї. 

Пряма референтна спiввiднесенiсть антропоетонiмiв Машенька i Алферов 

(«Защита Лужина») з персонажами попереднього роману «Машенька» демонструє 

специфiку поетики В. Набокова: уподiбнення тексту реальностi в тому сенсi, що 

завершений твiр не припиняє “рух”: якiсь елементи, мотиви, сюжетнi лiнiï 

нарощують смисли в наступному текстi (текстах). Перший крок до цiлiсноï 

iнтерпретацiï iмен-образiв Машенька i Алферов – розпiзнавання тотожностi 

центральних («Машенька») – епiзодичних («Защита Лужина») персонажiв за 

допомогою узгоджених контекстiв двох творiв. Перша поява четы Алферовых у 

батькiв нареченоï Лужина [568, с. 74] асоцiюється з «Машенькой» завдяки 

еквiвалентному прiзвищу Алферов / Алферовы. Можливiсть ототожнення об’єктiв 

виникає пiсля згадування iменi Машенька й опису зовнiшностi (епiзод зустрiчi 

Лужиных з Алферовыми), спiввiднесеного з текстом-джерелом: “Холодина какая”, – 

воскликнул Алферов, тряся желтой своей бородкой [568, с. 118] – [Алферов] очень 

смешной господин с желтой бородкой [574, с. 97]; Ганин туманно глядел на его 

[Алферова] желтую бородку [574, с. 99] та iн. 

Узгодженi контексти не лише засвiдчують iдентичнiсть денотатiв, але й 

забезпечують розвиток подiй i “вирiшення” долi персонажiв пiсля вiдкритого фiналу 

«Машеньки». Спогад дружини Лужина про Алферова, який бывал всюду и охотно 

рассказывал, что однажды у него на руках умер старый поэт [568, с. 133], вiдсилає 

до сумного закiнчення свята в пансiонi г-жи Дорн, коли Алферов iз п’яною 
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байдужiстю спостерiгає за поетом Подтягиным: Смотрите, смотрите, это он 

умирает [574, с. 105]. Перед вiд’ïздом Ганин заходить попрощатися до Подтягина, 

тобто старий поет помирає вже за текстом «Машеньки»: про його смерть читач 

дiзнається в «Защите Лужина». У фiналi Ганин залишає Берлiн з вiдчуттям, що роман 

его с Машенькой кончился навсегда [574, с. 111]. Алферов, напившись до одуру 

напередоднi приïзду дружини, хропе у себе в кiмнатi, не знаючи, що Ганин поставив 

будильник на одинадцять, а ïï швидкiсний прибуває о 8.05. Отже, поява Алферовых у 

романi «Защита Лужина» “розгортає” подiï «Машеньки»: зустрiч i спiльне життя 

подружжя. Сприйняття ключового iменi-образу як неповернутого минулого Ганина: 

Образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, 

который сам уже стал воспоминаньем [574, с. 112] стверджується в «Защите 

Лужина», де обґрунтовано справжнiй фiнал «Машеньки». Неможливiсть зустрiчi 

Ганина з коханою аргументовано розширенням парадигми поетонiма в «Защите 

Лужина». У вихiдному текстi героïню названо Машенькой (iм’я-домiнанта, винесене в 

заголовок) i Марией; в текстi, що запозичує, використано варiанти Машенька, збiрне 

чета Алферовых i Алферова: <…> Лужина… спросила у Алферовой, с улыбкой 

глядя на ее прелестное, всегда оживленное лицо, почему она никогда не зайдет 

[568, c. 119]. Найменування за прiзвищем чоловiка додає iменi Машенька вiдтiнку 

‘вульгарностi’ через уподiбнення Алферову. Незустрiч у фiналi першого роману 

логiчна, оскiльки Машенька, вся его юность, его Россия, – вичерпаний спогад i 

втрачений рай Ганина. В iншому хронотопi ïх спiльне “буття” неможливе: другой 

Машеньки нет, и быть не может [574, с. 112], точнiше, другая – це Алферова, 

удостоєна майбутнього з пошляком Алферовым. По сутi, переосмислення поетонiмiв 

«Машеньки» в наступному творi стає до-осмисленням: збiльшенням семантичного 

обсягу iмен-образiв, занурених у новi “обставини”.  

Перехiд текстових елементiв в iншу художню дiйснiсть доводить 

закономiрнiсть вивчення онiмiï комплексного тексту: iнтерпретацiю “складникiв” 

поетонiмосфери двох (декiлькох) творiв одного автора, ґрунтованих на вiдношеннях 

еквiвалентностi (форма) i збiгу (змiст).  
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2.4 Неповний збiг власних iмен у поетонiмосферi  

 

2.4.1 Експлiцитнi зв’язки → вiдношення мiж поетонiмами. Зв’язки мiж 

поетонiмами рiзних розрядiв виникають внаслiдок неповної формальної 

еквiвалентностi. Взаємозумовленiсть внутрiшнiх заголовкiв лiтературного твору 

актуалiзує частковий збiг компонентiв контактно / дистантно розмiщених 

одиниць. У назвi першоï главки (далi глв.) «Петербурга» (А. Б.) «Аполлон 

Аполлонович Аблеухов» (гл. 1) вживано повне офiцiйне iм’я рекомендованого 

героя, про витоки роду якого (перетворення прiзвища Аб-Лай-Ухова в Аблеухова) 

читач отримує докладнi вiдомостi. Главка «Аполлон Аполлонович» (гл. 4) 

вiдтворює “усiчену” формулу, оскiльки сенатор Аблеухов уже має репутацiю 

головного героя. На зв’язок внутрiшнiх заголовкiв “працює” повтор iмен 

персонажiв (в функцiї заголовних компонентiв) у контактних або дистантних 

главах. У першому романi «The Forsyte Saga» (Дж. Г.), «The Man of Property», 

онiмно-апелятивний комплекс old Jolyon вiдтворено у назвах І («At home at old 

Jolyon’s»), II («Old Jolyon goes to the opera»), VII («Old Jolyon’s Peccadillo»), XV 

(«Old Jolyon at the Zoo») глав. Образ young Jolyon еволюцiонує завдяки 

дистантним заголовкам роману «In Chancery», що унаочнюють подiєвий або 

психологiчний план героя: гл. VI «No-longer-young Jolyon at Home», гл. VIII 

«Jolyon Prosecutes Trusteeship», гл. XIII «Jolyon finds out where he is», гл. XX 

«Jolyon in two minds» i т. iн. 

Вiдношення перетину (частковий збiг) наявнi в мiкросистемi назв книги 

«Сладострастники» (Ф. М. Д. Братья Карамазовы):  

I. В лакейской 

II. Лизавета Смердящая 

III. Исповедь горячего сердца. В стихах 

IV. Исповедь горячего сердца. В анекдотах 

V. Исповедь горячего сердца. “Вверх пятами” 

VI. Смердяков i т.д. 

Триплiкацiю словосполучення, спiввiднесеного зi змiстовим вимiром iменi-

образу Дмитрия Карамазова, доповнюють парцельованi конструкцiï: «Исповедь 

горячего сердца. В стихах», «Исповедь горячего сердца. В анекдотах», 
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«Исповедь горячего сердца. “Вверх пятами”». Вiдверте зiзнання героя “В стихах” 

присвячене роздумам про принижену людину, про любов i радiсть, без яких 

нельзя миру стоять и быть [532, с. 127]. Розмiрковуючи про глубокий позор 

разврата, Митя називає себе насекомым, якого Бог обдарував пристрастю 

коханого. Сповiдь “В анекдотах” включає розповiдь про Катерину Ивановну i 

переборення в собi карамазiвськоï природи. Сполучення “Вверх пятами” 

запозичено з основного тексту
1
, де герой розповiдає Алеше, як знехтував своєю 

нареченою Катериной Ивановной заради Грушенькиного изгиба. Вислiв Вверх 

пятами передбачає вирiшення может быть вбити батька, до якого Митя 

вiдчуває ненависть i гидливiсть [532, с. 144]. Повтор-триплiкацiя «Исповедь 

горячего сердца» iнтенсифiкує ‘подвiйнiсть’ Дмитрия Карамазова, який поєднує 

‘духовнiсть’ i ‘пристрасть’ та жадає спокутування грiхiв у сповiдi перед Алешей.  

У романi «In Chancery» (Дж. Г.) структурно-семантичну єднiсть утворюють 

контактнi заголовки гл. X «Soames Entertains the Future» ↔ гл. XI «And Visits the 

Past», пов’язанi кореляцiєю з одним денотатом, елiпсисом Soames у конструкцiї, 

що продовжує попередню за рахунок єднального сполучника and, однорiдного 

дiєслова-присудка (Entertains … Visits) i антонiмiчної пари до Future (Past). 

Взаємозв’язок «До мазурки», «Мазурка», «После мазурки» (Л. М. Т. Детство) має 

опертям повтор онiмiзованоï лексеми, прийменниково-вiдмiнковi словоформи 

якоï пiдкреслюють змiну часового плану. Ретроспекцiя, що зумовлює структурно-

семантичне зчеплення заголовкiв, є нерегулярним (або унiкальним) прийомом 

систематизацiï елементiв. Так, взаємодiя внутрiшнiх назв у «Юности» (Л. М. Т.) 

виникає за рахунок зв’язку антецедента женитьба отца з анафоричним 

займенником: «Женитьба отца» (гл. XXXIV) ↔ «Как мы приняли это известие» 

(гл. XXXV). Дистантний повтор компонентiв заголовка може засвiдчувати 

причинно-наслiдковi зв’язки мiж цiлiсними структурами i вiдображати розвиток 

сюжетної дiї: гл. IV «Projection of the House» ↔ гл. VIII «Plans of the House» ↔ 

                                                 
1
 Пор.: “<…> я Карамазов. Потому, что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами, 

и даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой” [532, с. 127]. 
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гл. X «Progress of the House» ↔ гл. XXII «Perfection of the House» (Дж. Г. The Man 

of Property).  

Вiдношення перетину спостерiгаються не тiльки на внутрiшньотекстовому, 

а й на мiжтекстовому рiвнi, якщо йдеться про збiрку вiршiв, цикл повiстей тощо. 

Поняття форсайтизму як суспiльного явища є узагальненим для монументальної 

серiї «The Forsyte Saga» (Дж. Г.). ВІ Forsytes, уособлення власництва, пов’язує 

назви глав декiлькох романiв, формуючи монолiтний онiмний простiр: гл. XIX 

«Diagnosis of Forsyte» («The Man of Property») ↔ гл. XII «On Forsyte’ Change» ↔ 

гл. XVIII «Where Forsytes fear to tread» («In Chancer») ↔ гл. XVII «Purely Forsyte 

Affairs» («To Let»). 

Частковий збiг плану вираження ВІ тiєю чи тiєю мiрою заторкує змiст, 

облаштовуючи мiкросистему заголовкiв, якi видiляють смисловi домiнанти 

(«Diagnosis of Forsyte», «Purely Forsyte Affairs»), спiльний персонажний простiр 

(«Аполлон Аполлонович Аблеухов» – «Аполлон Аполлонович»), хронотоп («До 

мазурки», «Мазурка», «После мазурки»), акцентують розвиток iменi-образу 

(«Jolyon Prosecutes Trusteeship» → «Jolyon finds out where he is» → «Jolyon in two 

minds») i сюжетної дiї («Женитьба отца» ↔ «Как мы приняли это известие»).  

У персонажному просторi також вiдбувається частковий збiг, що 

впорядковує перетин. Змiстову подiбнiсть спричиняють рiзнi ознаки, якi 

iнтегруюють ВІ в мiкросистеми. В. Набоков вiдзначає особливу манеру 

М.В. Гоголя «змушувати “другорядних” персонажiв вистрибувати в кожному 

поворотi п’єси (роману або оповiдання), щоб на мить блиснути своєю 

життєподiбнiстю» i бiльше нiколи не з’являтися на сценi [267, с. 60]. Улюблений 

прийом письменника – безiменнiсть осiб, якi не лише створюють iлюзiю 

“заселеного” простору, але посилюють гротескно-сновидський характер 

«Ревизора» [193, с. 42]. Іншi побiчнi персонажi виявляються суто фантомами, 

надiленими безглуздими iменами. Ефемернi особи, позначенi “прiзвиськами, якi 

ми ненавмисно застаємо в ту саму мить, коли вони перетворюються в прiзвища” 

[267, с. 60], з’являються на балу у губернатора. Чарiвнi прийоми Чичикова не 

приваблюють губернаторську дочку, але герой продовжує розповiдати 
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множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в 

подобных случаях в разных местах: именно в Симбирской губернии у Софрона 

Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя 

золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой 

Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола 

Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра 

Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатые сестры 

ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра 

Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей 

Софией Ростиславной и двумя сводными сестрами – Софией Александровной и 

Маклатурой Александровной [519, с. 176–177]. Коментуючи цей фрагмент, 

В. Набоков пiдкреслює чужий (нiмецький) вигляд деяких iмен, призначених 

“передати вiддаленiсть i зорове викривлення об’єкта, що перебуває немов у 

туманi”; останнє iм’я (Маклатура Александровна) називає “вершиною жахливоï 

нiсенiтницi” [267, с. 87].  

У створеннi фантомiв, якi набули iмен, але не усталилися на правах 

персонажiв, бере участь багаторазовий повтор компонентiв антропоформул. Імена 

переходять у патронiми (Софрон Иванович – Аделаида Софроновна), патронiми 

“розмножуються” в мiру прибуття родичiв: зовиць, братiв, внучатих i зведених 

сестер (Марья Гавриловна, Александра Гавриловна, Адельгейда Гавриловна; 

Фрол Васильевич i Петр Васильевич; Роза Федоровна i Эмилия Федоровна; 

София Александровна i Маклатура Александровна). Онiми подвоюються (Федор 

Федорович), вiдтворюються (София Ростиславовна i София Александровна), 

потойбiчнi iстоти “захоплюють” росiйськi губернiï i розширюють простiр мандрiв 

Чичикова. Метаморфози iмен, що змiнюються з калейдоскопiчною поспiшнiстю, 

породжують гiперболу, яка “знаходить своє художнє вираження через гротеск” 

[37, с. 261].  

Інтегральна сема ‘двiйництво’ визначає вiдношення включення (Кифа 

Мокиевич i Мокий Кифович) або протиставлення (Иван Степанов
1
 i Степан 

                                                 
1
 Варiанти iменi мешканця села Целебеева – Иван Степанович, Иван Степаныч, Степаныч. 



207 

Иванов) у парах, створених iнверсiєю компонентiв ‘iм’я + по батьковi’. 

У «Мертвых душах» iмена для згадуваних осiб обираються через 

“неблагонадiйне” звучання, що надає сказу про “фiлософа” Кифу Мокиевича i 

його сина-богатиря Мокия Кифовича iронiчний характер: У меня Мокий Кифович 

вот тут сидит, в сердце! <…> Уж если он и останется собакой, так пусть же 

не от меня об этом узнают, пусть не я выдал его i т.д. [519, с. 256]. Патронiм 

Кифович, успадкований “за природою”, й особове iм’я, отримане “на честь” дiда, 

визначають вiдношення включення, хоча художня виразнiсть iмен дiахронних 

двiйникiв полягає насамперед у звукоподiбностi.  

У романi «Серебряный голубь» (А. Б.) зiставлення Иван Степанов (батько) i 

Степан Иванов (син) ґрунтовано на протилежних семах, видiлених iз лексичних / 

контекстних антонiмiв (буйный – крутой, сколачивать – просаживать): Степан 

Иванов был буйного нрава; наоборот: родитель его, Иван Степанов, был нрава 

крутого; на восток и на запад от Целебеева он палил, и гноил, и поганил разором 

наши места: так себе – деньгу сколачивал; Степан же Иванов просаживал ту 

деньгу, бабился и все прочее [507, с. 495]. А. Бєлий успадковує гоголiвський 

прийом створення образiв Ивана Ивановича та Ивана Никифоровича – “пiдмiну 

паралелiзму подiбностi паралелiзмом контрасту: У Ивана Ивановича глаза 

большие i рот; у Ивана Никифоровича – глаза маленькие i нос; голова у Ивана 

Ивановича – редька хвостом вниз; голова у Ивана Никифоровича – редька 

хвостом вверх; Иван Иванович лише после обеда лежить в рубашке на припiчку, а 

ввечорi идет гулять; Иван Никифорович весь день лежить без рубашки на 

припiчку, а ввечорi – никуда не хочет итти; зростання контрастiв веде до 

розриву паралелiзму, але – в дужках паралелiзму: Иван Иванович сердится, когда 

муха попадет в суп; Иван Никифорович любит купаться” i т.д. [37, с. 242–243]
1
. 

Вiдгомiн антитез Гоголя катается – идет пешком, имеет повара – ест 

картофель, рот маленький – рот с арку [37, с. 243] виникає в контрастному 

“розведеннi” образiв Ивана Степанова i Степана Иванова: Иван Степанов с 

левого с крылоса церкви подтягивал дьячку; Степан же Иванов в церкви громко 

                                                 
1
 Курсив автора. 
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икал и попу грубиянил. <…> Бывало, по вечерам Иван Степанов как защелкает, 

как защелкает на обгрызанных своих счетах! Степан же Иванов по вечерам 

если не бабится, не пьет, то сочинительствует. Иван Степанов выезжал из 

села разве что в Лихов; Степан Иванов и в Москве побывал <…> [507, с. 495].  

Очевидно, що формальна подiбнiсть поетонiмiв припускає змiстовий збiг, 

зумовлюючи експлiцитнi зв’язки → вiдношення в поетонiмосферi, яка бере 

вагому участь у текстоутвореннi та рацiоналiзує структурування тексту. 

 

2.4.2 Перехiднi явища в межах тексту: граматична трансонiмiзацiя та 

конотонiмiзацiя. Мiжвидовою граматичною (афiксальною) трансонiмiзацiєю в 

межах художнього тексту називаємо перехiд поетонiм1 → поетонiм2, 

ґрунтований на частковому вiдтвореннi формальної структури поетонiма1, 

ускладненнi поетонiма2 формантами i перенесеннi нового художнього об’єкта до 

iншого класу (антропоетонiм1 → зоопоетонiм2 тощо) зi збереженням усталеного 

мотивацiйного зв’язку iз твiрним словом. У художньому творi поширена ТО 

антропоетонім → топопоетонiм, коли особове iм’я стає назвою географiчного 

об’єкта, що маркує мiсце “проживання” персонажiв на якомусь етапi розвитку 

сюжету (Обломов → Обломовка, Манилов → Маниловка тощо). Похiднi одиницi 

можуть мати статус “подвiйного вимислу”, якщо позначають iрреальнi об’єкти – 

результат уявлення або омани дiйових осiб. Спiввiднесенiсть iменi Гумберт 

Гумберт з рiзномовними лексемами umbra (лат.), ombre (фр.) ‘тiнь’ виявляє 

‘подвiйнiсть’ i ‘похмурiсть’ натури персонажа. Уявна Лолита входить у свiт 

гумбертовських мрiй – в лиловую и черную Гумбрию [573, с. 158]. Вторинний 

топонiм утворюється вiд скороченоï основи (Гумбер[т] → Гумбрия) додаванням 

продуктивного суф. -иj- за аналогiєю з назвами краïн Італiя, Швецiя тощо. В 

англомовнiй версiï добирається складний онiм iз компонентом land ‘земля’: She 

had entered my world, umber and black Humberland [636, p. 182].  

У «Мертвых душах» “у деяку пору року Чiчiков ïде – в деяке мiсце” 

умовно-фантастичного свiту: Маниловка, может быть, а не Заманиловка [37, 

с. 84]. А. Бєлий знаходить ланцюг зi словесних повторiв-стикiв, що нагадує 
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паралелепiпед: “Маниловка, может быть, а не Заманиловка?” “Ну да, 

Маниловка” “Маниловка! А как проедешь еще одну версту так вот тебе, то 

есть, так прямо направо” <…> “Это будет тебе дорога в Маниловку, а 

Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а 

Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный, в два 

этажа, господский дом <…> Вот это тебе и есть Маниловка, а Заманиловки 

совсем нет никакой здесь и не было” [519, с. 22]
1
.  

Мiж спiльнокореневими онiмами встановлювано послiдовну похiднiсть (на 

зразок Гумберт → Гумбрия) або кодеревацiю, коли вiд одного ВІ утворюються 

пучки похiдних: Манилов (твiрне) – Маниловка i Заманиловка (1 ступiнь 

похiдностi). 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’: Обломовка належить Обломову, Маниловка – Манилову, Гумбрия – 

вимисел Гумберта тощо.  

Унiкальнi модифiкацiï iменi вiдбуваються в повiстi М. Булгакова «Собачье 

сердце», де формуються специфiчнi вiдношення мiж компонентами 

поетонiмосфери. В.М. Калiнкiн доповнює моделi семантичного трикутника 

О.О. Реформатського [316] i О.В. Суперанськоï [353, с. 126–135], пояснюючи 

взаємовiдношення мiж описуваним в лiтературному творi об’єктом, який носить 

вибране письменником iм’я, i переданим ним художнiм змiстом (образом) [151, 

с. 183]. Спостереження В.М. Калiнкiна стосуються присвоєння iменi Шарик 

конкретному об’єкту i зв’язкам клички зi словами-мотиваторами (маленький, 

товстий, майже круглий: не ходить, а “котиться”) [151, с. 186–191]. Кличка 

Шарик у «Собачьем сердце» пiдтверджує, що можливiсть “iменувати будь-яку 

дворняжку iменем Шарик” з’являється в результатi того, що зв’язки онiма з 

об’єктом, поняттям i словом ‘собака’ зберiгаються, незважаючи на втрату 

первинних ознак [151, с. 192]. Жалiслива машинiсточка називає бездомного пса 

                                                 
1
 У розгорнутому контекстi “iстинна” i “хибна” назви етимологiзуються: “Деревня Маниловка немногих могла 

заманить своим месторасположением” [519, с. 23]. 
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першим згаданим “собачим” iм’ям: Шарик, а шарик… Чего ты скулишь, 

бедняжка?, хоча “пробне” позначення ще не пройшло онiмiзацiю. У 

“фiлософських” сумнiвах пса-дворняги (“Шарик” она назвала его… Какой он, к 

черту, “Шарик”? Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку 

жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка 

поджарая, бездомный пес [513, с. 121–122]) “репрезентована ситуацiя конфлiкту 

мiж звичним для мовноï свiдомостi мотивом найменування та реальними 

властивостями денотата” [151, с. 192].  

Вiднайдення власного iменi Шарик вiдбувається, коли пес визнає кличку 

“своєю”, незважаючи на ïï розбiжнiсть iз зовнiшнiстю: “Фить-фить, – посвистал 

господин и добавил строгим голосом: – Бери! Шарик, Шарик!” – Опять 

“Шарик”. Окрестили. Да называйте как хотите”. В.М. Калiнкiн пише, що 

об’єктом мотивацiï тут стає “будь-який непородистий собака, дворняжка” [151, 

с. 192]. Бездомний, непородистий, безiменний пес отримує кличку i його 

називають навiть господином Шариком: – Пожалуйте, господин Шарик, – 

иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал <…> [513, 

с. 127]. “Шлях” вiд безiменностi до iменностi прямує через онiмiзацiю апелятива 

шарик, спiввiднесеного з денотатом ‘собака’.  

Метаморфоза поетонiма пов’язана зi змiнами в самому об’єктi пiсля 

операцiï з “олюднювання”. Пiддослiдна iстота, втративши собачий “образ”, 

позбавляється iменi та не може називатися як ранiше. Перехiд вiд iменностi до 

безiменностi фiксують щоденниковi записи доктора Борменталя про поступове 

перетворення тварини в людину: Лабораторная собака приблизительно 2-х лет 

от роду. Самец. Порода – дворняжка. Кличка – Шарик; В моем и Зины 

присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал 

проф. Преображенского по матери; из смотровой, где расхаживает это 

существо, слышатся явственно вульгарная ругань и слова “еще парочку”; Тот 

сегодня впервые прошелся по квартире <…> Он стойко держится на задних 

лапах (зачеркнуто)… на ногах и производит впечатление маленького и плохо 

сложенного мужчины [513, с. 158–162]. У спостереженнях Борменталя поєднано 
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два види позначення нового организма: Шарик (за природою) – существо (за 

перетворенням): мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну 

понятий; Но следует отметить понятливость существа [513, с. 163–164]. 

Повторному вiднайденню iменi передує стадiя безiменностi, яку вiдображають 

оцiннi номiнацiï зi значенням ‘неповне олюднення’: Человечек <…> любовно 

поглядел на галстук, – Разве я просил мне операцию делать? – человек 

возмущенно лаял. – Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали 

ножиком голову, а теперь гнушаются; Вы ведь, так сказать, – неожиданно 

появившееся существо, лабораторное… [513, с. 169–171].  

Кореляцiя з оновленим денотатом визначає потребу в людському iменi 

(безiменнiсть → iменнiсть). Ситуацiя вибору комiчна, оскiльки лабораторное 

существо висловлює бажання називатися Полиграфом Полиграфовичем 

Шариковым: “Фамилию я согласен наследственную принять”. – “Как-с? 

Наследственную? Именно?” – “Шариков” [513, с. 172]. Якщо в нареченнi iм’ям 

по батьковi Полиграф Полиграфович опосередковано бере участь домком 

(Домком посоветовал. По календарю искали, какое тебе, говорят, я и выбрал 

[513, с. 172]), то прiзвище Шариков є “родовим”, пов’язаним з об’єктом ‘собака’ i 

перенесеним на об’єкт ‘людина’. Перехiд Шарик (зоопоетонiм) → Шариков 

(антропоетонiм) знаменує явище афiксальної трансонiмiзацiї. Специфiка ТО 

полягає в тому, що “рух” в iнший онiмний клас виникає внаслiдок змiн, що 

вiдбуваються в самому об’єктi, проте пiдстава для вибору однозначна: похiдне 

Шариков вмотивоване твiрним Шарик. Схематичне зображення семантичного 

трикутника Шарик – Шариков прокоментовано аналогiчно: “Лiнiя, що з’єднує 

iм’я Шарик з прiзвищем Шариков, символiзує словотвiрну мотивованiсть 

останнього <…>” [151, с. 195].  

Незважаючи на те, що iм’я Полиграф Полиграфович Шариков спiвiснує з 

загальноприйнятими формами ввiчливого або офiцiйного звернення
1
, контекстне 

“оточення” знижує образ формирующегося, слабого в умственном отношении 
                                                 
1
 Пор. : «Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно “Шариков”, и я, и доктор Борменталь будем 

называть вас “господин Шариков”», “Вы, знаете, не нахальничайте, мсье Шариков!”, “Простите, профессор, 

гражданин Шариков совершенно прав” [513, с. 173], “Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович 

действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных” [513, с. 198]. 
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существа. “Недорозвинення” пiдкреслено, наприклад, комiчним поєднанням 

людського iменi з лексикою на позначення собачих звичок (пролаял, тявкнул, 

гавкнул, подвыл
1
), контекстними синонiмами з негативною конотацiєю (хулиган, 

болван, дикарь, прохвост, мразь, наглое существо, сукин сын). Показово, що 

олюднення Шарикова не “вiдбулося” не тому, що об’єкт був собакою, а тому, що 

вiн став Климом Чугункиным. На переконання Преображенского (Но кто он –

<…> Клим Чугункин (…) – вот что-с: две судимости, алкоголизм, “все 

поделить”, <…> хам и свинья [513, с. 194]), у милейшего пса Шарика, 

перетвореного експериментальним шляхом у людину, виявилося не собачье, а 

именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в 

природе [513, с. 195].  

Еволюцiя поетонiма нагадує колообертання: зворотне перевтiлення 

Шарикова в собаку стає поверненням до “природного” позначення Шарик. 

“Рубежем” перейменування є операцiя, пiсля якоï Шариков втрачає право 

називатися по-людськи. В епiлозi звинувачений у вбивствi Шарикова 

Преображенский використовує iм’я Шарик щодо об’єкта ‘собака’, в цьому 

“образi” персонаж завершує iснування: <…> какого такого Шарикова? Ах, 

виноват, этого моего пса… которого я оперировал? <…> Шарик и сейчас 

существует, и никто его решительно не убивал [513, с. 206]; Высшее существо, 

важный песий благотворитель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, 

лежал на ковре у кожаного дивана [513, с. 208]. Перетворення вiдбувається як 

“зворотна” трансонiмiзацiя антропоетонiм → зоопоетонiм, супроводжена 

усiченням твiрноï основи. Поетонiм здiйснює “кругообiг” до вихiдного iменi через 

стадiï: 1) втрати клички Шарик → 2) наречення iм’ям Шариков → 3) повернення 

клички Шарик.  

У «Словаре коннотативных собственных имен» Є.С. Отiна зафiксовано 

кiлька значень УКЛА2 Шариков: “1. Людина, яка вийшла з соцiальних низiв; 

людина неосвiчена, агресивно налаштована, нездатна до творчоï дiяльностi, яка 

                                                 
1
 Пор. : “И очень просто, – пролаял Шариков от книжного шкафа” [513, с. 173], “Я воевать не пойду никуда, – 

вдруг хмуро гавкнул Шариков в шкаф” [513, с. 174] та iн.  
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вмiє тiльки вiднiмати та дiлити мiж собi подiбними. 2. Комунiст з нерозвиненим 

iнтелектом, той, хто примiтивно мислить. 3. Дурак, невiглас, нахаба; примiтивна 

людина” [292, с. 415]. В.М. Калiнкiн вважає, що образ Шарикова, створений iз 

безлiчi вживань поетонiма, “нарощує” смисли вiд внутрiшньоï форми слова 

‘шарик’ до символу Шариков(ы). Використання ВІ Шариков “в iнших (не 

булгаковських) текстах для позначення не персонажа художнього твору, а 

символу певного соцiального явища” зумовлює потенцiйну можливiсть 

апелятивiзацiï, i “першим кроком на цьому шляху стає допустимiсть вживання 

поетонiма в формi множини” [151, с. 199–200]. Мiркування В.М. Калiнкiна щодо 

символу Шариков близькi до позицiï Є.С. Отiна, який назвав “iнакомовнi” 

значення конотонiмiв метафоричними або символiчними [292, с. 11].  

Незважаючи на збiг ознак, що забезпечують конотонiмiзацiю, 

метафоризацiю i символiзацiю iменi художнього тексту, а також синхронне 

iснування iменi в найширшому культурному контекстi в функцiï конотонiма i 

символа (пор. Отелло, Дон-Кихот, Дон-Жуан), вважаємо, що цi процеси мають 

диференцiйнi властивостi i потребують спецiальних розвiдок. Залишивши за 

рамками дослiдження перетворення поетонiма Шариков в символ, спробуємо 

довести його конотонiмiзацiю в автохтонному текстi.  

Вище вже зазначалося, що поетонiм може отримати переносне значення i 

пройти конотонiмiзацiю, що вiдповiдає всiм умовам, якi застосовуванi до 

перевтiлених ВІ, не виходячи за межi “свого” тексту. Через дослiдження умов 

смислового розширення i “виходу” в реальний онiмний простiр конотонiмiв 

лiтературного походження Є.С. Отiн довiв, що здатнiсть «бути “полiденотатним” 

– є показником того, що вiн [онiм] стає чи вже став конотонiмом» [293, с. 311–

314]. У повiстi М. Булгакова є ситуацiя, коли звукова оболонка Шариков 

“вiддiляється” вiд власника iменi i поширюється на безлiч подiбних об’єктiв, 

зберiгаючи зв’язок iз первинним референтом. Це момент визнання 

Преображенским помилки: милейшего пса превратить в такую мразь, что 

волосы дыбом встают [513, с. 193]. Іменитий професор вiдмовляється бросить 

коллегу [доктора Борменталя] в случае катастрофы, з благородним пафосом 
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проголошуючи: Я – московский студент, а не Шариков! [513, с. 192]. Контрастне 

протиставлення i самоототожнення Преображенского зi студентством як мiрилом 

моралi дає змогу сприймати прiзвище Шариков як образну номiнацiю. Очевидно, 

в запереченнi не Шариков зреалiзовано семантику УКЛА2 (1 i 3 значення), прямо 

мотивовану змiстовими компонентами ВІ Шариков i опосередковано – Клим 

Чугункин (джерело мотиву вторинноï номiнацiï: неосвiчений i нахабний тип, 

слабое в умственном отношении существо i под.). У процитованому контекстi 

вiдбувається оказiональна метафоризацiя онiма, яку визначають як “початковий 

етап розвитку узуальноï конотацiï” [228, с. 80]. Полiденотатнiсть i переносне 

значення засвiдчують подвiйне “життя” iменi Шариков у творi М. Булгакова. 

Оказiональна метафора має єдину реалiзацiю, однак потрапляючи до глобального 

культурного контексту, конотонiм Шариков розвиває семантичний потенцiал, 

“розмножує” об’єкти i переходить до розряду узуальних iнтралiнгвальних 

одиниць iз широким колом вживання. Конотонiмiзацiï в “фiзичних” межах тексту 

сприяє набiр вiдонiмних похiдних i трансонiмiзацiя, ймовiрно, не єдиний, але 

правильний шлях перетворення iменi художнього об’єкта в конотонiм.  

Пiдсумуємо, що експлiцитнi зв’язки мiж мотивацiйно пов’язаними ВІ 

(твiрний → похiдний поетонiми, твiрний поетонiм → похiдний конотонiм) 

“працюють” на структурування поетонiмосфери, дослiдження якої свiдомо 

спрямовуємо на iнтерпретацiю цiлiсного тексту. 

 

Висновки до розділу 2 

Поетика експлiцитного має опертям явище абсолютного й неповного 

повтору, який спостережувано на рiзних рiвнях систематизацiї власних iмен: 

1) окремий поетонiм; 2) парадигма ВІ; 3) фрагмент поетонiмосфери.  

1. Компоненти поетонімної формули можуть повністю відтворюватися 

(тотожний повтор Гумберт Гумберт) або частково збігатися (кореневий повтор 

Микола Миколайович Іващенко, звуковий повтор Olga Olegovna Orlova). 

Функційно-семантичне навантаження повтору в конкретному поетонімі полягає в 

оформленні ‘подвійності’ персонажа; вираженні комічного гротеску, 
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ґрунтованого на умисній тавтології та неблагозвуччі; актуалізації зв’язку звучання 

– значення, спрямованого на збагачення архісеми поетоніма, ритмоутворення і 

звукосемантику тексту. 

2. Успадкованi iмена вiдтворюють форму протоонiма без змiн або з 

незначними модифiкацiями плану вираження (експлiцитна iнтертекстуальнiсть), 

а можуть бути прихованими, але впiзнаваними завдяки частковому збiгу 

первинного й вторинного означального (iмплiцитна iнтертекстуальнiсть). 

Еквiвалентнiсть форми вiдомого ВІ та “новоявленого” онiма засвiдчує смисловi 

вiдношення включення / перетину / протилежностi / суперечностi. Еквiвалентний 

план вираження i пряма кореляцiя поетонiма з вихiдним 1) реальним / 

2) вигаданим денотатом культурного простору зумовлюють перетворення: 1) онiм 

→ поетонiм (внутрiшньовидова абсолютна поетонiмiзацiя); 2) поетонiм1 → 

поетонiм2 (внутрiшньовидова абсолютна транспоетонiмiзацiя). Мiжвидова 

абсолютна транспоетонiмiзацiя вiдкрито вказує на пародiйне переосмислення. 

Зберiгши формальну структуру першоджерела, iм’я змiнює клас (антропоетонiм 

Собакевич (М. В. Г.) → зоопоетонiм Sobakevic (В. Н.)). Поетонiми можуть мати 

непряму референцiю з ВІ культурного контексту, якщо автор вибирає “готову” 

форму для позначення свого об’єкта (жестяных дел мастер Шиллер i сапожник 

Гофман). Взаємно-еквiвалентна форма передбачає спiльнi компоненти, якi 

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

змiна денотата переважно маркують пародiйну ситуацiю, а розв’язувальний 

контекст стверджує нетотожнiсть об’єктiв, пояснює вибiр i виявляє збiг деяких 

ознак у структурi протоонiма та його деривата.  

3. Регулярним засобом конструювання парадигми поетонiма є словотвiрний 

повтор. Демiнутиви i гiпокористики, композитнi утворення (Bloowho, Bloowhose, 

Bloohimwhom) забезпечують поширену парадигму номiнацiй, якi добираються з 

урахуванням позицiї оповiдача / персонажа, сюжетноï ситуацiï та iнших чинникiв.  

4. У поетонiмосферi вiдношення формальноï еквiвалентностi характернi для 

об’єднаних у мiкросистеми власних iмен, якi “працюють” на поетику комiчного 

або створюють iронiчний пiдтекст. Макросистему / надсистему поетонiмосфери 
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конструюють взаємно-еквiвалентнi ВІ з домiнантою ‘двiйництво’, якi втiлюють 

iдейно-тематичний змiст лiтературного твору (Hamlet-батько, Hamlet-син, Ghost of 

Hamlet’s father, Player King).  

5. Внутрiшньотекстову трансонiмiзацiю вiдрiзняє синхронiчний усталений 

зв’язок мiж твiрним i похiдним ВІ. Фрагмент поетонiмосфери складають 

словотвiрнi пари, утворенi шляхом мiжвидовоï (антропонiм Долорес → топонiм 

Долорес) i внутрiшньовидовоï (Чичиков = совершенный Собакевич) абсолютноï 

трансонiмiзацiї. Вихiднi поетонiми абсорбують i “засвоюють” iнформацiю 

дериватiв, пiдтверджуючи взаємозв’язок за рахунок еквiвалентностi (план 

вираження) i перетину (план змiсту). План вираження поодиноких власних iмен 

лiтературного тексту може поширюватися на декiлька художнiх об’єктiв 

(незмiннiсть означального – змiннiсть означеного). В автохтонному текстi 

вiдбувається процес конотонiмiзацiї (перетворення в оказiональний конотонiм), 

пов’язаний i синхронiзований з трансонiмiзацiєю (антропоетонiм1 Обломов → 

конотонiм Обломов → антропоетонiм2 Захар – еще больше Обломов) або з 

конструюванням узагальненого iменi-образу (антропоетонiм Forsyte ↔ конотонiм 

Forsytes ↔ iм’я-тип Forsyte з архiсемою ‘почуття власностi’).  

6. Еквiвалентний план вираження поетонiма, спiввiднесений з ВІ 

автохтонного тексту або глобального культурного контексту, маркує поетику 

експлiцитного в поетонiмосферi. 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» ↔ «Perfection of the House»), протиставлення 

(протилежнi семи в Иван Степанов i Степан Иванов). Деривацiйно-мотивацiйнi 

вiдношення мiж вихiдним i вторинним онiмами демонструють поетику 

експлiцитного, органiзуючи включення мiж компонентами мiкросистеми: 

послiдовну похiднiсть (Humbert → Humberland) або кодеревацiю (Манилов → 

Маниловка i Заманиловка).  

7. Поетику експлiцитного в поетонiмосферi визначає, по-перше, 

еквiвалентний план вираження пропрiальних одиниць (абсолютний повтор), по-
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друге, формально-смисловий збiг, який спостерiгається мiж мотивацiйно 

зв’язаними поетонiмами (твiрне – похiдне) або iменами з пересiчними 

формальними та / або змiстовими ознаками («On Forsyte’ Change» ↔ «Where 

Forsytes fear to tread»; «Женитьба отца» ↔ «Как мы приняли это известие»). 

Формальна еквiвалентнiсть / подiбнiсть плану вираження двох (декiлькох) 

поетонiмiв сприяє їх семантичному зближенню, отже, уможливлює 

структурування поетонiмосфери. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОЕТИКА ІМПЛІЦИТНОГО:  

ПОЕТОНІМОСФЕРА ↔ ТЕКСТ  

 

Роздiл присвячено дослiдженню прихованих смислiв, якi збережено в 

означальному окремих поетонiмiв i складникiв поетонiмосфери. Імплiцитна 

(змiстовно-пiдтекстова) iнформацiя художнього тексту, засоби вираження i 

механiзми утворення (виявлення) iмплiцитностi – об’єкт дослiдження лiнгвiстики 

й семiотики тексту, теорiї iнтертекстуальностi, герменевтики та iнших 

фiлологiчних дисциплiн, спрямованих на освоєння цiлiсного змiсту лiтературного 

твору. Як слушно наголошує Л. Невiдомська, “саме iмпiцитнi значення мовних 

знакiв, у тому числi й лексичних, взаємодiючи з експлiцитними, значною мiрою 

спричиняють ефект образностi, органiчно притаманний художньому мовленню” 

[273, с. 298]. Імплiцитний смисл забезпечується замовчуванням iменi 

(безiменнiстю або приховуванням), яке осягається в контекстi, призначеному 

зашифрувати змiст (iнтенцiя автора) i розкрити його (iнтенцiя читача). 

Безiменнiстю називаємо постiйну, що виявляється в завершеному текстi, або 

тимчасову, що здiйснюється у рiзноспрямованому русi (iменнiсть → безiменнiсть, 

безiменнiсть → iменнiсть), вiдсутнiсть ВІ у референта [193, с. 38–40]. 

Приховування зумовлене поетикою гри, тому що воно плановано автором, який 

свiдомо вводить читача в оману, змушуючи шукати ключi до пiдспудної 

iнформацiï. Зазвичай приховування реалiзується за допомогою алюзiй (анаграми, 

паронiмiчне обiгравання, контамiнацiï), криптонiмiв, псевдонiмiв. 

 

3.1 Ім’я-алюзiя як засiб реалiзацiї мовної гри 

 

Алюзiя – зреалiзований мовними засобами бiльш-менш явний або 

завуальований натяк на iсторико-культурний об’єкт або ситуацiю. Алюзiю 

вважають одним iз найбiльш “розмитих” понять стилiстики [206, с. 25]. 

В.П. Москвiн наполягає на розмежуваннi текстовоï алюзiï та епiтропа [252, с. 80]. 
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Текстова алюзiя – «“фiгура iнтертексту, що є асоцiативним вiдсиланням до 

певного вiдомого адресатовi твору, тобто “апеляцiю до прецедентного тексту”»
1
 

[252, с. 613]. Алюзiєю називають “образне (поетичне) покликання” [179, с. 14]; 

“неточне, фрагментарне вiдтворення частини якого-небудь тексту” [252, с. 613]; 

“особливий вид текстовоï iмплiкацiï” [13, с. 103–104]. За визначенням 

Цв. Тодорова, на вiдмiну вiд iнших тропiв, якi “усувають буквальний смисл слiв (не 

приховуючи його повнiстю) i помiщають на його мiсце новий смисл, алюзiя, навпаки, 

зберiгає початковий смисл фрази, але дозволяє нам асоцiювати ïï шляхом дедукцiï з 

новим твердженням” [345, с. 194; 494]. У широкому сенсi пiд алюзiєю в художньому 

творi слiд розумiти явлений у словi натяк, що вiдсилає до “вже сказаного” в якомусь 

конкретному текстi, комплексному текстi або найширшому культурному контекстi. 

За ступенем експлiкованостi пропоновано розрiзняти вiдкритi (явнi) та 

закритi (герметичнi) поетонiми-алюзiï [192, с. 23]. Вiдкрита алюзiя передбачає двi 

можливостi: 1) алюзiйний компонент (алюзема) розшифровується без залучення 

тексту-джерела, 2) контекст демонстує (розкриває) прийом приховування iменi. До 

першого зразка належить назва «Anna Arkadievitch Karenina» [634], що розвиває 

пародiйну концепцiю сiмейноï хронiки В. Набокова. Полемiка з релiгiйно-моральною 

традицiєю роману Л.М. Толстого заявлена в першому реченнi «Ады» – 

перефразованiй цитатi з «Анны Карениной»: All happy families are more or less 

dissimilar; all unhappy ones are more or less [634]
2
. Другий рiзновид алюзiйного iменi 

знаходимо в «Bend Sinister», пронизаному елементами шекспiрiвського тексту, де 

вiдкрито демонструється прийом анаграмування. Обiгруючи ситуацiю 

запозичення В. Шекспiром iменi Ophelia з популярного в Англiï пасторального 

роману Санадзаро «Аркадiя», В. Набоков етимологiзує Ophelia як анаграму 

мiфонiма Alpheios: Конечно, ее [Ophelia] нашел пастух. Да ведь и имя ее можно 

вывести из имени возлюбленной пастушки, жившей в Аркадии. Или, что более 

чем возможно, оно – анаграмма имени Алфея (Alpheios – Ophelia – с “s”, 

затерявшейся в мокрой траве), – Алфей, это был речной бог, преследовавший 
                                                 
1
 Див. [160, с. 240–241]. 

2
 Пор.: “Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему” [601, 

с. 5]. Б. Бойд пише, що «Вивертаючи речення, що вiдкриває “Анну Каренину”, Ван (…) прагне показати, що на 

вiдмiну вiд твору Толстого “Ада” – не трагедiя, а щаслива iсторiя про своєрiдну сiм’ю» [447, p. 104].  
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долгоногую нимфу, пока Артемида не обратила ее в источник [563, с. 391]. 

Звукобуквенний “перевертень” Телемах – Гамлет облаштовує пародiйний 

лiтературний простiр, що спiвiснує з гротескним свiтом «Bend Sinister». 

Вiдношення мотивованостi Telemachos → Telemach → Гамлет виникають у 

контекстi розпiзнавання алюземи, який демонструє зворотне анаграмування: 

Возьмем Телемаха <…> “Telemachos” – “разящий издали”, что опять-таки и 

было гамлетовой идеей ведения военных действий. Подрежем его, уберем 

ненужные буквы, – все они суть вторичные добавления, – и получим древнее 

“Telemach”. Прочитаем задом наперед <…> и Гамлет задним ходом становится 

сынком Улисса, истребляющим маминых любовников [563, с. 392].  

До закритих алюзiй уналежнюємо iмена, якi потребують проникнення за 

“фiзичнi” межi твору в глобальний культурний простiр або комплексний текст. 

Вторинний, тобто похiдний вiд чужих текстiв або фрагментiв свого (комплексного) 

тексту, i первинний, тобто вихiдний текст узгоджуються мiж собою в ПЗ i ПВ 

(невипадково ïх називають ехо-контекстами: взаємозв’язок елементiв облаштовують 

вiдношення перетину). Отже, герметичному онiму потрiбнi узгодженi контексти 

розпiзнавання (експлiкацiї) алюземи. До герметичних алюзiйних онiмiв вiдноситься 

вигадана назва «Chiron» [634]. Ім’я мiфологiчного персонажа кентавра Хiрона, який 

був учителем юного Зевса, сквалiфiковано в заголовок, але об’єктом пародiювання 

стає «Centaur» Дж. Апдайка. Для розшифрування алюземи залучено контекст «Ады», 

який частково роз’яснює авторство: «Chiron» написаний известным американским 

романистом [562, c. 136], i метатекст – примiтки Набокова-Даркблума: “Chiron: 

doctor among centaurs: an allusion to Updike’s best novel” [634]. Оскiльки в 

примiтках названий не лише автор, а й лексема centaur, винесена до заголовка роману 

Дж. Апдайка, пошуки фрагментiв вихiдного тексту будуть зайвими. Замiна 

“справжнього” «Centaur» на придумане «Chiron» активiзує пригадування сутi 

заголовка, обраного для вiдображення мiфологiчного плану (дiя роману Дж. Апдайка 

розгортається поперемiнно в Сполучених Штатах середини XX ст. i в Грецiï часiв 

античностi) та iдеï ототожнення головного героя, провiнцiйного вчителя Джорджа 

Колдуелла, з мудрим кентавром Хiроном.  
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У «Look at the Harlequins!» пародiйний двiйник В. Набокова Vadim 

Vadimovich мiстифiкує читача, згадуючи Serov’s Five-petaled Lilac («Сирень 

пятипалую» В. Сєрова) – портрет, який вiн бачив he visit the Hermitage Museum in 

Leningrad [637]. Багатозначнiсть iменi-алюзiï задана анаграмою псевдонiма 

В. Набокова Сирин, паронiмiчно пов’язаного з сирень, i вiдтворенням у помилковому 

артiонiмi назви картини «Сирень», написаноï М. Врубелем у 1900 р. i виставленоï в 

Третьяковськiй галереï. Але зображення на картинi Ada Bredow, двоюрiдноï сестри 

оповiдача (так стверджує Vadim Vadimovich), являє собою контекст розпiзнавання 

алюзiï, який вказує на «Дiвчинку з персиками» В. Сєрова
1
. Опис портрету, which 

depicts a tawny-haired girl of twelve or so sitting at a sun-flecked table and manipulating a 

raceme of lilac in search of that lucky token [637], з одного боку, i споглядання або 

вiдтворення вiзуального образу картини-“джерела”, з другого, – говорять про 

узгодження елементiв твору В. Набокова i найширшого культурного простору.  

У романi «Рекреацiї» (Ю. А.) Програма свята мiстить заходи, що 

усвiдомлюються як перемога плотського над духовним: конкурс бального танцю, 

демонстрацiя художнього фiльму «Еманюель–4», ораторiя «Дух, що тiло пре до 

бою» та iн. Саркастично-знижена назва ораторiї є герметичною алюзiєю на 

революцiйно-патрiотичний «Гiмн»: Вiчний революцiонер – / Дух, що тiло рве до 

бою [608, с. 23]. Символiчно-програмовий змiст поезiї І. Франка знищує замiна 

рве – пре, невипадковiсть якої пiдтверджує Програма свята. Вiдновлений образ-

символ виникає з перевтiлення високе → низьке, ознаменовуючи смерть Вiчного 

революцiонера (Вiн живе, вiн ще не вмер [608, с. 23]). 

Амбiвалентний механiзм алюзiï, за допомогою якоï автор приховує твiрне iм’я 

та одночасно надає ключi до його розпiзнавання, передбачає опис засобiв i прийомiв 

зашифровування i вiдновлення початковоï мовноï одиницi (джерела алюзiï). 

Експлiкацiя алюземи полягає у виявленнi 1) трансформацiï мотивацiйного онiма 

(ключ до зашифрування) i 2) часткового повтору (звукового, лексичного, кореневого) 

в новоутвореннi (ключ до дешифрування).  

                                                 
1
 Картина «Дiвчинка з персиками» (1887) знаходиться в московськiй Третьяковськiй галереï.  
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3.2 Імплiцитнi смисли у парадигмi поетонiма 

 

3.2.1 Анаграма як прийом поетики онiма. Анаграму, палiндром, 

звуконаслiдування, фоносемантичнi зближення слiв вiдносять до прийомiв мовноï 

гри [107]. У традицiйному розумiннi анаграма являє собою “перестановлення в словi 

чи групi слiв букв, в результатi чого утворюється нове слово або ряд слiв iншого 

значення” [174, с. 28]. В.П. Москвiн стверджує, що “анаграма – це не просто повтор 

звукiв, а звуковий повтор, що слугує видiленню ключового слова. Якщо останнього 

немає, то немає й пiдстав називати такий повтор анаграмою” [252, с. 277], 

пропонуючи розмежовувати анаграму i метатезний словотвiр. Анаграма “не є 

реальним перестановленням (видiлено автором – Е. К.) букв i звукiв i тому не 

приводить до утворення нових слiв, а є лише прийомом мисленого вiдшукування 

слiв, подiбних за звуковим i буквеним складом. Метатезний словотвiр ґрунтується на 

реальному перестановленнi букв i звукiв: так, якщо ми в iменi та прiзвищi Kaspar 

Stieler реально помiняємо мiсцями деякi лiтери та об’єднаємо ïх в одне слово, то 

отримаємо псевдонiм Peilkarastres – дiйсно нове <…> слово, тобто неологiзм” [252, 

с. 86]. Всупереч поглядам мовознавцiв (див. [448], [449], [498]), В.П. Москвiн 

говорить про продукування подiбних неологiзмiв за допомогою метатезного 

словотвору – “фiгури експресивноï деривацiï, суть якої полягає у взаємному 

перестановленнi звукiв у словах, що контактують”: кнутренний вризис; Это 

настрадал еще Предсказамус; Антиох Кантемир > Харитон Макентин [252, с. 318].  

Наведенi дефiнiцiï не вирiшують проблему анаграмування. По-перше, “мислене 

вiдшукування слiв”, подiбних за звукобуквеною структурою, спiввiдноситься з 

алiтеративно-асонансними повторами, якi можуть “працювати” не тiльки на суто 

анаграмування, а й на паронiмiчний контекст i поетичну етимологiю. По-друге, 

поняття ключового слова щодо анаграми доцiльно використовувати в прямому 

значеннi, тобто як слово-ключ для розшифровування алюзiï. Таким виявляється 

твiрне слово, що продукує нову лексичну одиницю: iм’ям Нострадамус мотивується 

перестановлення звукобукв, зумовлене паронiмiчною близькiстю настрадать – 

Нострадамус; iснування в ономастичнiй системi iменi Харитон є пiдставою для 
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перестановлення звукобукв у виборi псевдонiма Харитон Макентин (прiзвище 

утворюється за залишковим принципом). Отже, iм’я-анаграма – це похiдна 

номiнативна одиниця з прихованою твiрною базою (слово, словосполучення, 

“осколки” контексту, зазвичай контактно розташованi).  

Для поетики онiма важливо визначити мету анаграмування i з’ясувати його 

вплив на пiдтекстовi смисли художнього твору. По-перше, iмена-анаграми здатнi 

подавати в прихованому виглядi змiст (взаємодiя iм’я ↔ пiдтекст), по-друге, 

поширювати парадигму поетонiма i формувати зв’язки i вiдношення мiж 

компонентами поетонiмосфери. Дж. В. Наринс виявляє анаграму в назвi мiстечка 

Ramsdale, де Гумберту судилося знайти Lolita (В. Н.). Якщо перемiстити “s” на 

початок слова Ramsdale, виходить Sramdale, у перекладi – Срамово [271, с. 916]. 

Анаграма Sramdale реетимологiзує Ramsdale, стає його внутрiшньою формою, 

призначеною втiлити смисл. В.М. Топоров говорить про анаграму як “категорiю, 

яка насамперед апелює до змiсту” [364]. Анаграми, що конструюють парадигму 

iменi, – засiб мовноï гри, яка iмплiцитно передає iдею поетонiма. 

У створеннi анаграм беруть участь такi прийоми: 1) довiльне 

перестановлення звукобукв вихiдного ВІ (з можливим доповненням або 

усiченням твiрного слова), 2) перестановлення складiв, 3) iнверсоване 

перестановлення (зворотний звукоряд). За допомогою анаграмування Адам Круг 

зображується гротескна держава, iдеологiя якоï опирається на “розчинення” 

особистостi та взаємозамiннiсть громадян. В. Набоков пояснював стилiстичнi 

неправильностi “викривленням у дзеркалi буття” життя, що збилося зi шляху [257, 

с. 487]: “слова жахливо i бездарно спотворюються в Падукградi, де кожний є 

анаграмою ще когось” [257, с. 490]. У тиранiчнiй державi однотипнiсть свiдомостi 

та втрата власного “я” збiгається з анiгiляцiєю iменi як “формули особистостi”: 

<…> путь к повальному счастью открыт. Вы обретете его, собратья, <…> 

когда растворите личности ваши в мужественном единении с Государством; 

тогда и только тогда будет достигнута цель. Ваши бредущие ощупью 

индивидуальности станут взаимосменяемыми,<…> каждый сможет найти 

себе приют в растяжимом внутреннем Я любого из граждан и перепархивать 
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от одного к другому до той поры, когда вы уже не будете знать, кто вы, Петр 

или Иоанн, так плотно сомкнут вас объятия Государства [563, с. 377].  

Ідея загальноï “рiвноваги” тирана Падука народжувана з його дитячоï 

звички <…> называть своих однокашников анаграммами их имен – Адам Круг, к 

примеру, был Гумакрадом или Драмагуком; делал он это не из какого-то там 

чувства юмора, таковое у него напрочь отсутствовало, но потому, что следует 

(…) постоянно иметь в виду, что все вообще люди состоят из одних и тех же 

двадцати пяти букв, только по разному смешанных [563, с. 353]. 

“Виродження” iменi Адам Круг (Больше двадцати пяти лет, Мугакрад <…> Ты 

остаешься прежним, но мир кружится. Гумакрад, бедный, маленький Гумрадка 

[563, с. 412]; Горда и черна душа твоя, как сырой макадам в ночи <…> Теперь 

послушай, друг Круг. Послушай, Гурдамак <…> Слушай, Друг, слушай Камерад 

<…> Жизнь двадцати четырех человек у тебя в руках!<...> Мадамка, скажи 

“да!” [563, с. 477]) через прийом “прозорого” анаграмування пiдкреслює 

фарсовий характер тиранiчного суспiльства. Парадигма антропоетонiма Адам 

Круг складається з повних анаграм, побудованих iз звукобукв iменi та прiзвища 

(Гумакрад, Драмагук, Мугакрад, Гумрадка, Гурдамак); часткових анаграм, 

доповнених римою (Круг – друг), “гiбридизацiєю” мов (Друг – Камерад), хибною 

етимологiєю (Камерад, Мадамка, макадам).  

У романi «Лолита» Куильти дратує Гумберта вигаданими пiдписами в 

реєстрацiйних книгах мотелiв, узявши за основу iсторико-культурнi реальнi iмена 

Prosper Mérimée (Merrymay / Мэрри Мэй), Arthur Rimbaud (Arthur Rainbow / Эрутар 

Ромб), Mooris Maeterlinck (Morris Schmetterling / Морис Шметерлинг) та iм’я 

головного героя роману М. Сервантеса «Don Quixote» (Donald Quix / Дональд Отто 

Ких) [573, с. 241; 636, с. 279–281]. За допомогою довiльного перестановлення 

звукоряду твiрних онiмiв, додавання звукосполук, частковоï змiни форми (Maeterlinck 

> Schmetterling / Шметерлинг), реструктуризацiï (Дон Кихот > Дональд Отто Ких, 

Мериме > Мэрри Мэй) утворюються псевдонiми викрадача Лолиты, якi 

розпiзнаються завдяки тотожному повтору (Arthur > Arthur), звукоподiбностi (Mooris 
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> Morris / Морис), анафорi (Don Quixote > Donald Quix / Дональд Отто Ких; 

Mérimée > Merrymay / Мэрри Мэй). 

Анаграма Kinbote (Кинбот) – Botkin (Боткин) (В. Н. Pale Fare / Бледное 

пламя), утворена “рокiровкою” складiв bot(e)- i kin-, розвиває наскрiзну тему 

двiйництва. Спори з приводу вигаданостi Kinbote-Botkin поетом Shade (Е. Фiльд, 

Б. Бойд) i протилежний погляд, за яким божевiльний Kinbote склав iсторiï Shade, 

короля Charles the Beloved i вбивцi Gradus, ще й досi ведуться набоковознавцями. 

Слушною здається думка Д. Бартона Джонсона, який трактує iм’я-образ Charles 

Kinbote як alter-ego божевiльного професора V. Botkin [470]. Ідею ототожнення 

(або iдентичностi) двiйникiв вiдображає анаграмування прiзвищ, пов’язаних з 

апелятивами. У Покажчику Kinbote “подання” V. Botkin, американського фiлолога, 

супроводжують покликання з подвiйним “дном”: 894; kingbot, maggot of extinct fly 

thatonce bred in mammoths and is thought to have hast ened their phylogenetic end, 

247; bottekin-maker, 71; bot, plop, and boteliy, big-bellied (Russ.); botkin or bodkin, a 

Danish stiletto [638]
1
. В англiйськiй мовi словом kinbote (kinboot) “iсторично 

позначалася грошова сумка (bote), якою вбивця вiдкуплявся вiд родичiв (kin, що, 

до речi, є давньою формою слова king = король) вбитого” [260]. Семантизуючи 

iм’я Kinbote, П. Мейєр зводить його до давньоiсландського багатозначного bot ‘1) 

полiпшення, лiки; 2) вiдшкодування, компенсацiя – у тому числi за вбиту людину 

(mannboetr або weregield)’. Отже, онiм Kinbote можна iнтерпретувати як ‘виплату’, 

‘компенсацiю’, ‘вiдшкодування за вбивство родича’ (пор. англ. kin ‘рiдня’); 

«Запропонована Кинботом етимологiя прiзвища Боткин (V. Botkin) < king-bot дає 

змогу iдентифiкувати цього вбитого родича з королем» [241, с. 155–156]. Непряме 

ототожнення Botkin з Charles the Beloved, закрiплене king (пор. царский овод) i 

шекспiрiвськими алюзiями (пор. датский стилет), а також перестановлення 

компонентiв-мотиваторiв у Kin-bote – Bot-kin засвiдчують симбiоз двiйникiв.  

У розв’язувальному контекстi вiдбувається викриття Kinbote-Botkin: “I was 

under the impression that you were born in Russia, and that your name was a kind of 

                                                 
1
 Пор. : «894; king-bot – англ. бут, царский овод, личинка ископаемой мухи, некогда плодившейся на мамонтах, 

что, как считают, и ускорило их общую филогенетическую кончину, 247; тачать ботики, 71; “боткать” – глухо 

плюхать и “ботелый” – толстобокий (русск.); “боткин” или “бодкин” – датский стилет» [564]. 
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anagram of Botkin or Botkine?” Kinbote: “You are confusing me with some refugee 

from Nova Zembla” [sarcastically stressing the “Nova”]. “Didn’t you tell me, Charles, 

that kinbote means regicide in your language?” asked my dear Shade. “Yes, a king’s 

destroyer,” I said (longing to explain that a king who sinks his identity in the mirror of 

exile is in a sense just that) [638]. У наведеному уривку наявне приховування 

Kinbote в Botkin (анаграма Kinbote < Botkin), а етимологiзацiя прiзвища 

(‘царевбивця’) прямо вказує на тотожнiсть Kinbote = Charles the Beloved, слово ж 

regicide ‘царевбивство’ стає розпiзнавальним знаком Kinbote = Gradus. Змiна 

послiдовностi консонантiв regicide дає iм’я вбивцi Gradus (часткова анаграма), 

передрiкаючи єднiсть багатоликого двiйника Kinbote-Botkin-Charles-Gradus, 

швидше за все, вигаданого поетом Shade
1
.  

Анаграматичне кодування досягає мети, виступаючи як “засiб перевiрки 

мiж означеним й означальним (якщо говорити про внутрiшньотекстовi 

вiдношення) i мiж текстом i гiдним його <…> читачем, який виступає 

дешифратором криптограматичного рiвня тексту” [364]. Розпiзнавання 

означеного в означальному стає першим кроком до iнтерпретацiï образу 

двiйникiв, сконструйованих анаграмуванням Botkin – Kinbote, regicide – Gradus i 

ототожненням Kinbote = Charles the Beloved (розкладання ВІ на склади для 

актуалiзацiï king, анафора Kinbote – king та iн.). За сюжетом, iмена Kinbote- 

Botkin-Charles-Gradus облаштовують частину поетонiмосфери, але iнтегральна 

сема ‘двiйництво’ переводить iмена до складу парадигми позначень одного 

об’єкта.  

У романi «Петербург» (А. Б.) “стикаються” змiстовi вимiри iмен 

Енфраншиш – Шишнарфнэ, створених засобом “дзеркального” анаграмування. 

Наскрiзна тема праздной мозговой игры починається выюркнувшим из автора 

сенатором Аблеуховым, який породжує свою мозговую игру – терориста 

Неуловимого, Александра Ивановича Дудкина. У жахливих снах Дудкина 

обступають все какие-то хари (почему-то чаще всего татары, японцы или 

                                                 
1
 Не слiд забувати пiдказку автора, довiрену Кинботу: «в сущности название “Зембла” происходит не от 

испорченного русского слова “земля”, а от “Semblerland” – страна отражений и подобий» [564]. О. Люксембург i 

С. Ільïн пов’язують Semblerland iз фр. sembler ‘здаватися, представлятися’ [260]. 
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вообще восточные человеки); <…> вспоминалось бессмысленнейшее слово, будто 

бы каббалистическое, а на самом деле черт знает каковское: енфраншиш; при 

помощи этого слова он боролся в снах с обступавшими толпами духов; Все 

оканчивалось диким и кошмарным сном с енфраншиш [506, с. 107]. Енфраншиш 

з’являється як бессмысленнейшее слово, що має таємний смисл i не 

спiввiдноситься з жодним об’єктом художньоï дiйсностi.  

У розвитку сюжету енфраншиш втiлюється в iм’я-образ персианина 

Шишнарфиева. В гостях у Липпанченко Александр Иванович чує спiв (голос был 

совершенно надорванный, невозможно крикливый и сладкий, с недопустимым 

акцентом). Дудкину називають iм’я виконавця (Шишнарфиев замечательно 

артистичен), i Александр Иванович вгадує його нацiональнiсть: Персианин? – 

Персианин из Шемахи [506, с. 330]. Походження Шишнарфиева, його голос, 

прiзвище, яке (здається Дудкину) вiн где-то слышал, опосередковано натякають 

на ‘потойбiчнiсть’ названого iм’ям, али поки не рекомендованого персонажа.  

Хворобливий стан Александра Ивановича посилюється, вiн же вважає, що 

галюцинацiï та бессмысленный в ночи им слышанный шепот “Енфраншиш” – 

бред, абракадабра, ассоциация звуков – не более [506, с. 349]. Розпiзнаванню 

диявола допомагає супряжнiсть енфраншиш – Шишнарфиев i перетворення iменi 

в точний звукобуквений “перевертень” апелятива: Шишнарфиев → Шишнарфнэ < 

енфраншиш. Повертаючись додому, Александр Иванович помiчає дивнi два 

очертания, роздумуючи: Не приблизиться ль к ним, не зашептать ли им на уши в 

памяти восставшее из сна заклинание? Енфраншиш, енфраншиш!.. [506, с. 357]. 

Один iз силуэтов виявляється татарином Махмудкой, другий, горбоносый 

восточный человек, називає себе другом Липпанченко, зауважуючи, що давно 

хотiв познайомитися з Дудкиным. Александр Иванович чомусь швидко метикує, 

що його гiсть бреше пренахальнейшим образом, ибо та же история повторилась 

когда-то, может быть, в позабытом тотчас же сне [506, с. 359]. Вiдчуття 

нереальностi посилюється, але герой не впiзнає в персидском подданном 

Шишнарфнэ своєï нав’язливоï галюцинацiï. Повна анаграма-iнверсiя енфраншиш 

– Шишнарфнэ акцентована русифiкацiєю “справжнього” прiзвища, на якому 
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наполягає гiсть: «“Шишнарфиев?..” (запитує Дудкин, згадуючи прiзвище, що 

почув у Липпанченко). Нет, Шишнарфнэ: окончание ве, ер (Шишнарфиевъ – 

Е. К.) мне приделали – для русизма, если хотите <…>” [506, с. 359]. Превращение 

Шишнарфиева в Шишнарфнэ щось сонно нагадує Александру Ивановичу, а 

оповiдач робить i водночас виправляє помилку: Александр Иванович <…> поднес 

эту спичку к самому носу Шишнарфиева – виноват: Шишнарфнэ [506, с. 359].  

Згадка гостя про зустрiч iз Дудкиным в Гельсингфорсi – ретроспекцiя до 

парадоксальноï теорiï ниспровержения культуры. У спогадах героя з’являється 

Шишнарфнэ, який, сидячи за столиком у кав’ярнi, уважно прислухається до слiв 

Дудкина про здорове варварство сатанiзму [506, с. 360]. Сам сатана, обернений у 

Шишнарфнэ, приходить до Дудкина, який зволiкає в совершеннейшем ужасе; 

почему-то особенно его поразила фамилия обыденного посетителя: 

“Шишнарфнэ, Шишнарфнэ… Где-то это я все уже знаю… [506, с. 361] i в 

припадке невольного страха запрошує до кiмнати диявола. Наполегливий повтор 

прiзвища посилює тотожнiсть енфраншиш = Шишнарфнэ, яку доповнює третє 

“виправлення”: Дудкин рекомендує свого гостя Степану як господина 

Шишнарфиева i металлический голос повторює: Не Шишнарфиев, а… Шиш-

нар-фнэ… [506, с. 362]. Зауваження оповiдача пiдкреслює важливiсть 

“правильноï” вимови прiзвища: И охота было ему стоять за отсутствие буквы 

ве и твердого знака? [506, с. 362].  

Дешифрувати анаграму допомагає дефiсний розподiл прiзвища Шиш-нар-

фнэ. А. Бєлий спiввiдносить шиш з божевiллям Дудкина: «У сценi марення, що 

вiдбувається в осяянiй мiсяцем кiмнатi, на Василiвському островi <…> 

Неуловимому чується: “Я гублю без возврата”; всередину його влiз персiянин, 

Шишнарфиев; але вiн – Энфраншиш, тобто “шиш” (маревний каламбур)» [40, 

с. 584]. Каламбур вiдкрито вказує на дияволiзм Шишнарфнэ, тому що в росiйськiй 

традицiï слово шиш використовують як евфемiстичний “заступник” iменi чорта 

(пор. рос. фразеологiзм ни черта [ни лешего, ни шиша, ни хрена, ни шута] [397, 

с. 523]). При позначеннi бiса користуються задобрювальними або вказiвними 

евфемiзмами: рос. тот, он, не наш, соседушко, хозяин, господин; назвами 
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спорiдненостi та соцiальних вiдносин: рос. дядя, помощники, гость тощо [243, с. 389]. 

Ім’я чорта замовчується видiленими в текстi займенниками эдакие, они, их: – Нет, 

барин, коли уж эдакие к вам повадились, тут уж нечего делать <…> Эдакие не 

ко всякому вхожи; а к кому они вхожи, тот – поля их ягода… [506, с. 363].  

Дудкин розумiє, що майбутня розмова з Шишнарфнэ – галлюцинация слуха и 

галлюцинация зрения [506, с. 363]. Вiдгомiн «Братьев Карамазовых» вiдчутно в 

знущальнiй спробi Шишнарфнэ потоваришувати з Дудкиным: А скажите мне, 

Александр Иваныч, по дружбе, – ведь галлюцинациями-таки страдаете вы? 

[506, с. 366]. ‘Примарнiсть’ i ‘нереальнiсть’ гостя посилюється зi змiною вигляду 

– суттєвоï прикмети диявола. Із плотного молодого человека Шишнарфнэ 

перетворюється в двухмерный контур, далее: стал он тонкою слойкою черной 

копоти, i, нарештi, в звуковую субстанцию, оглушительно трещавшую – только 

вот где? Александру Ивановичу казалось, что трещала она – в нем самом [506, 

с. 367]. Образ Шишнарфнэ-диявола увиразнено в примiтках оповiдача: “Вы, 

господин Шишнарфнэ”, – говорил Александр Иванович, обращаясь к 

пространству (Шишнарфнэ-то ведь уже не было), – “может быть являетесь 

паспортистом потустороннего мира?” “Оригинально”, – трещал, отвечая себе 

самому Александр Иваныч, – верней трещало из Александра Иваныча… [506, 

с. 367]. Божевiлля Дудкина пов’язане з потойбiчною силою, що влiзла до душi (он 

и думал, что они его ищут; а они были – в нем [506, с. 368]). 

В “одкровеннях” ревучого “зсередини” Дудкина Шишнарфнэ прийом 

розкривається: справжнє iм’я того, хто прийшов за душею, прочитувано в 

зворотному порядку: “Наши пространства не ваши; все течет там в обратном 

порядке… И просто Иванов там – японец какой-то, ибо фамилия эта, 

прочитанная в обратном порядке – японская: Вонави”. “Стало быть, и ты 

прочитываешься в обратном порядке”, – прометнулось в мозгу. И понял он: 

“Шишнарфнэ, Шиш-нар-фнэ…” Это было словом знакомым, <…> только 

сонно знакомое слово то надо было вывернуть наизнанку [506, с. 369]. 

Наступна “стадiя” поєднання “видимого” Шишнарфнэ з “тiньовим” 

Енфраншиш – онiмiзацiя бессмысленнейшего слова енфраншиш i змiна роду 
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(само, пришло): И в припадке невольного страха он силился выкрикнуть: 

“Енфраншиш”. Из глубин же его самого, начинаясь у сердца, но через 

посредство собственного аппарата гортани ответило: “Ты позвал меня… Ну – 

и вот я…” Енфраншиш само теперь пришло за душой [506, с. 369]. 

Божевiлля Дудкина поєднується з одержимiстю дияволом Шишнарфнэ, який 

обернувся в Енфраншиш: Приступ острого помешательства для него осветился 

по-новому; правду острого помешательства он теперь сознал; <…> а 

персидский поданный Шишнарфнэ символизировал анаграмму, <…> Так: кто 

был Шишнарфнэ? Своею изнанкою – абракадаберным сном, Енфраншишем; 

сон же этот – несомненно от водки. Опьянение, Енфраншиш, Шишнарфнэ – 

только стадии алкоголя [506, с. 374]. З одного боку, анаграмма вживається в 

алегоричному смислi: “вiдвiдувач” Дудкина – чорт, тобто не та особа, за яку вiн 

себе видає [40, с. 585]; з другого – слово анаграмма пояснює зворотний порядок 

звукобукв в iменi сатани.  

Дослiдження змiстового вимiру поетонiма Енфраншиш-Шишнарфнэ дає 

змогу визначити прийоми приховування, що формують ‘божевiлля’ Дудкина: 

“втiлення” абракадаберного слова енфраншиш в Шишнарфиева (онiмiзацiя); 

зiставлення русифiкованого (Шишнарфиев) i “правильного” (Шишнарфнэ) 

прiзвища як повноï анаграми енфраншиш; дефiсний розподiл Шиш-нар-фнэ як 

вияв диаволiчних сем; традицiйнi евфемiзми гость, эдакие, они; експлiкацiя 

iнверсiï Шишнарфнэ – Енфраншиш в обратном порядке прiзвища Иванов – 

Вонави; експлiкацiя прийому прочитування iменi сатани (слово анаграмма).  

На пiдставi здiйсненого аналiзу можна зазначити текстотвiрну й 

сюжетоутворювальну роль онiмiв-анаграм. Змiстовий внесок власних iмен, що 

потребують дешифрування, спрямовано на реалiзацiю художньої iдеї, 

актуалiзацiю образностi тощо. Висока “мiсiя” алюзiйних поетонiмiв полягає в 

декодуваннi змiстовно-концептуальної iнформацiї тексту, на шляху до якого 

встановлюється смислова супряжнiсть формально пов’язаних пропрiальних 

одиниць. 
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3.2.2 Криптонiми i псевдонiми як маркери прихованої iнформацiї 

тексту. Елементами поетонiмноï парадигми можуть бути криптонiми – 

“номiнативнi одиницi, створенi за допомогою криптономазiï”, тобто конспiративного 

перейменування об’єкта [252, с. 281]. Прийомами криптономазiï є акротекст, 

нотарикон, палiндром, рiзнi перестановлення букв та iн. явища, в яких за допомогою 

коду вiдбувається пiдмiна форми. У нашому дослiдженнi використано вузьке 

розумiння криптонiма: пропрiальна одиниця (або ïï компонент), скорочена до 

iнiцiалiв. Зразок криптонiма зумовлює його призначення. Автор приховує iм’я, маючи 

за мету: 1) збереження зашифрованого iменi: город С. (А. П. Ч.), К-н мост 

(Ф. М. Д.); 2) вiдновлення онiма (декодування) на “вимогу” тексту. 

Парадигма номiнацiй чиновника Г. С. Желткова (О. К. Гранатовый браслет) 

мiстить криптонiми, якi знаменують ‘подвiйнiсть’ персонажа, отже, мають несумiснi 

семантичнi компоненти. Інiцiали “iстинного” (Г. С. Ж., Ге Эс Же) i фiктивного, 

спотвореного (П. П. Ж., Пе Пе Же) iменi висвiтлюють персонаж iз рiзних позицiй, 

формуючи пiднесений чи iронiчний план змiсту поетонiма.  

Вiдомi реальнi факти та прототипи повiстi: “сумна iсторiя маленького 

телеграфного чиновника П.П. Желтикова, який був безнадiйно закоханий у 

дружину Д.М. Любимова” [Цит. за : 199, с. 83]
1
. Іронiчно конотоване позначення 

П. П. Ж. / Пе Пе Же, що має опертям сiмейний “анекдот”, виявляє погляди Веры 

Николаевны, ïï брата Николая Николаевича та чоловiка, князя Василия Львовича. 

Криптонiм вживається в сатиричному оповiданнi «Княгиня Вера и влюбленный 

телеграфист»: <…> Не смею открывать моей полной фамилии – она слишком 

неприлична. Подписываюсь только начальними буквами: П. П. Ж. [554, с. 109–

110]. Пiсля того як Вера Николаевна розповiдає чоловiковi про лист Желткова i 

браслет, помилкове iм’я Пе Пе Же повторює Николай Николаевич: Мы, Верочка, 

говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем Пе 

Пе Же; Пе Пе Же может хвастаться, <…> что княгиня Вера Николаевна 

                                                 
1
 У спогадах Л. Любимова (сина Д.М. Любимова) говориться, що “канва” «Гранатового браслета» сходить до 

сiмейноï хронiки. Прототипом княгинi Веры Николаевны Шеиной була мати Любимова – Людмила Іванiвна, яка 

дiйсно отримувала анонiмнi листи, а потiм i гранатовий браслет вiд безнадiйно закоханого в неï телеграфного 

чиновника. Л. Любимов згадував, що це був “курйозний випадок скорiше анекдотичного характеру” [Цит. за : 199, 

с. 83]. 
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Шеина принимает его подарки [554, с. 121–122]. Оскiльки правильне iм’я 

залишається неназваним (“ – Нам известны инициалы этого Пе Пе Же… Как его, 

Вера?” – “Ге Эс Же” [554, с. 122]), Николай Николаевич збирається вiдшукати 

чиновника или служащего с такими инициалами, щоб звернутися за допомогою до 

влади. Пiзнiше криптонiм Пе Пе Же виникає у внутрiшньому монолозi Веры 

Николаевны. Дiзнавшись про самогубство чиновника Г.С. Желткова, вона 

розмiрковує, була це любовь или сумасшествие?: И все ее мысли были прикованы 

к тому неведомому человеку, <…> к этому смешному Пе Пе Же [554, с. 129]. 

Компоненти парадигми П. П. Ж, Пе Пе Же породжують в антропоетонiмi 

‘смiшне, анекдотичне’ i ‘манiакальнiсть, божевiлля’, незважаючи на неоднозначне 

ставлення Веры Николаевны i Василия Львовича.  

Протилежну, хоча i з вiдтiнком сумнiву, позицiю висловлює генерал 

Амосов: – Может быть, это просто ненормальный малый, маниак, а – почем 

знать? – может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая 

любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины 

[554, с. 120]. ‘Пiднесений’ план героя, лицарськи-шаноблива любов якого 

витримала випробування часом, розкривається в правильних (не спотворених) 

iнiцiалах: [Вера Николаевна] ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он 

только писал ей и в письмах подписывался Г. С. Ж. [554, с. 120]. Ім’я 

законспiровано i в листах Желткова: Дай бог Вам счастья, и пусть ничто 

временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки. 

Г. С. Ж. [554, с. 130]
1
.  

Контрастнi скорочення збiгаються тiльки в початковiй лiтерi прiзвища 

(мертвец с смешной фамилией Желтков [554, с. 133]), а iнiцiали для помилкового 

iменi П. П. Ж. “забезпечує” курйозний випадок iз П.П. Желтиковим. Пейоративнi 

конотацiï криптонiма ґрунтуються на навмисному приховуваннi непристойного 

або немилозвучного прiзвища, яке починається з неприличной букви i 

закрiплюється подвоєнням П. П. “Істиннi” та “хибнi” iнiцiали прояснюють, 

                                                 
1
 Побачивши “умиротворенное выражение” на обличчi мертвого Желткова, Вера Николаевна розумiє, що “та 

любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее” [554, с. 133].  
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скорiше, не ‘подвiйнiсть’, а рiзне сприйняття Желткова. Розбiжнiсть позицiй 

персонажiв розкриває iдейну концепцiю повiстi: сумнiви в iснуваннi справжнього 

кохання.  

Криптонiми з парадигми позначень диявола в романi «Мастер и Маргарита» 

(М. Б.) мотивованi традицiєю умовчання про iм’я нечистi, прийнятою в 

християнськiй мiфологiï. Табу на називання потойбiчноï сили веде до забуття 

прiзвища Воланд. У текстi поєднуються прийоми: 1) тимчасовоï безiменностi 

(Иван Бездомный i службовцi Вар’єте забувають iм’я мага, яке (з вiдтiнком 

ймовiрностi) згадує бiлетна касирка, називаючи старовинне iм’я чорта Фаланд < 

Faland ‘шахрай, пiдступний’)
1
; 2) приховування i 3) пригадування.  

На Патриарших прудах иностранец пред’являє Берлиозу i Бездомному 

вiзитну картку з напечатанным иностранными буквами словом “профессор”, але 

поет встигає побачити тiльки начальную букву фамилии – двойное “В” – “W” 

[511, с. 18]. Безiменнiсть диявола обмежена хронотопом московського свiту i 

пояснюється забудькуватiстю персонажiв. За законами демонологiï iм’я сатани не 

повинно бути назване, тому Бездомный не пригадує прiзвище Воланд, “заховане” 

в початковому “Ве”: “ – Иностранный консультант, профессор и шпион! – 

озираясь отозвался Иван”. “А как его фамилия? – тихо спросили на ухо”. “То-то 

фамилия! – в тоске крикнул Иван. – Кабы я знал фамилию! Не разглядел я 

фамилию на визитной карточке… Помню только первую букву “Ве”, на “Ве” 

фамилия!” [511, с. 64]. Пригадування вiдбувається шляхом вiдновлення першого 

складу (Ва… – Во…) i перелiком потенцiйних, бiльш або менш близьких до 

“правильного”, онiмiв, в якому особливо примiтними є прiзвище нiмецького 

композитора Р. Вагнера та уявно реальне – Вульфа: “Какая же это фамилия на 

“Ве”? – схватившись рукою за лоб, сам у себя спросил Иван и вдруг забормотал: 

– Ве, ве, ве! Ва… Во…Вагнер? Вайнер? Вегнер? Винтер? – волосы на голове 

Ивана стали ездить от напряжения. “ – Вульф? – жалостно выкрикнула какая-

то женщина”. <…> При чем тут Вульф? Вульф ни в чем не виноват! Во, во… 

                                                 
1
 Пор.: «Как фамилия-то этого мага? <…> Капельдинеры не знают, билетная кассирша морщила лоб, морщила, 

думала, думала, наконец сказала: “Во…Кажись, Воланд”. “А может быть, и не Воланд? Может быть, и не Воланд. 

Может быть, Фаланд”» [511, с. 181]. 
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Нет! Так не вспомню!” [511, с. 64]. Помилковi iмена є евфемiстичними замiнами 

позначень нечистоï сили [243, с. 389]. Прийоми замовчування i приховування 

пов’язуються з поетикою iмен-образiв диаволiчного свiту, орiєнтованих на 

слов’янську демонологiю. 

Склад поетонiмної парадигми збiльшують псевдонiми, що тимчасово 

надаються персонажам у зв’язку iз cюжетними обставинами. Прийом 

приховування справжнього iменi є прикметою пригодницької лiтератури або 

пародiй на авантюрний, детективний роман i т. iн. Цикли повiстей Р.Л. Стiвенсона 

(далi Р. С.) «The Suicide Club» i «The Rajah’s Diamond» (1878) надруковано пiд 

назвою «Latter day Arabian night», де новiтнiм Гарун аль Рашидом стає таємничий 

доброчесний правитель Богемiї Prince Florizel. Разом iз вiдданим наперсником 

Сolonel Geraldine ексцентричний принц здiйснює прогулянки iнкогнiто, що й 

зумовлює маскування: змiну зовнiшностi та iменi. Загримований Prince Florizel i 

Сolonel Geraldine пiд виглядом a person connected with the Press in reduced 

circumstances з’являються в Oyster Bar, де знайомляться з молодим чоловiком, вiд 

якого дiзнаються про Клуб самовбивць («Story of the Young Man with the Cream 

Tarts»). Передчуваючи блискучу авантюру, Prince Florizel дотримується 

вiдповiдних правил гри: називає себе Theophilus Godall, а Geraldine рекомендує як 

Major Alfred Hammersmith. Промовистий псевдонiм Theophilus Godall пiдкреслює 

‘амбiтнiсть’ i ‘манiю величi’ правителя Богемiї, оскiльки уявнi iм’я та прiзвище 

актуалiзують iронiчну сему ‘богоподiбнiсть’: Theophilus ‘той, хто любить Бога’, 

Godall < англ. God ‘1) бог, божество 2) Всевишнiй, Бог 3) iдол, кумир’ [255, 

с. 310]. Справдi, гордiвливе самосприйняття Prince Florizel дещо знижує другий 

мотивацiйний компонент прiзвища-композита: Godall < dally “1) займатися 

дрiбницями, байдикувати 2) бавитися 3) кокетувати, флiртувати” [255, с. 172]. 

Cумiш ‘богоподiбностi’ з ‘грайливiстю’ (прiзвище утворене засобом мiжслiвного 

нашарування: god + dall) посилює пародiйний план iменi-образу Prince Florizel. 

“Карнавалiзацiю” псевдонiма Hammersmith унаочнює словотвiрна структура (iм’я-

композит) i багатозначнiсть твiрних апелятивiв: англ. hammer “1) бити 2) стукати, 

грюкати 3) збивати, забивати 4) кувати, чеканити 5) вбивати в голову 6) розм. 
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перемогти, розгромити” та iн. [255, с. 326] i smith ‘коваль’ [255, с. 682]. 

Пародiювання авантюрно-пригодницького жанру продемонстровано прийомом 

“виявлення iнкогнiто”, тобто прямим натяком на фiктивнiсть онiма Hammersmith: 

<…> my friend is Major Alfred Hammersmith – or at least, such is the name by which 

he chooses to be known [656].  

У повiстi «The Adventure of the Hansom Cabs» автор вдається до бiльш 

витонченої технiки приховування. Псевдонiми поширюють парадигму 

найменувань i ускладнюють опозицiю справжнє – фiктивне iм’я. Пор. : 

“реальне”     псевдонiм 

Сolonel Geraldine    Mr. Morris 

      Hammersmith 

Подiї розгортаються в такий спосiб: елементи загадкового поєднуються з 

вiдчуттям déjà vu. Лейтенанта Brackenbury Rich запрошують до таємничого 

Mr. Morris
1
: I do not know whether the master be a stranger to London and without 

acquaintances of his own; or whether he is a man of odd notions [656], зовнiшнiсть й 

манери якого здаються читачевi знайомими. Дивне поводження Mr. Morris, який 

влаштовує прийом, збираючи по всьому мiсту незнайомих джентльменiв, i ще 

бiльш чудернацьке спровадження непiдхожих гостей роз’яснюється, коли 

персонаж частково “вiдкриває” iнкогнiто. Mr. Morris називає iм’я, вiдоме 

читачевi, але й воно не є справжнiм: I must ask you <…> to call me Morris no 

longer; call me, if you please, Hammersmith; my real name, as well as that of another 

person to whom I hope to present you before long, you will gratify me by not asking and 

not seeking to discover for yourselves [656]. Контекст експлiкує структуру мотрiйки: 

Mr. Morris → Hammersmith → ?, де передостаннiй елемент передбачає 

ототожнення: Hammersmith = Geraldine, спричинене ретроспекцiєю. На 

довершення тотожностi вжито пояснювальну конструкцiю: the speaker, no other 

than Colonel Geraldine [656]. Фiктивнiсть iменi керiвника авантюри актуалiзовано 

у мовленнi Colonel Geraldine i листi за пiдписом T. GODALL, де адресант ( = 

Prince Florizel) наполягає на замовчуваннi: My name must not be used in this affair 

                                                 
1
 Псевдонiм має прозору внутрiшню форму: англ. morris ‘народний танець у костюмах героїв легенди про Робiн 

Гуда’ [255, с. 466], заст. ‘танцювати’. 
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[656]. Проте приховування справжнього iменi Prince є основою створення 

гротеску, тому що iнкогнiто виявляється “секретом Полiшинеля”, про що й 

повiдомляє Major O’Rooke: I am unable to hide what I know. For some time back I 

have suspected Major Hammersmith, but Mr. Godall is unmistakable. To seek two men 

in London unacquainted with Prince Florizel of Bohemia was to ask too much at 

Fortune’s hands [656]. У «The Suicide Club» конструювання парадигми поетонiмiв 

Florizel i Geraldine iз псевдонiмiв (елементiв, несумiсних за формою, але 

тотожних за змiстом) переслiдує подвiйну мету. По-перше, псевдонiм виступає 

“знаком” пригодницького жанру; по-друге, прийом виявлення iнкогнiто 

забезпечує пародiювання (переiнтерпретацiю) класичного жанру.  

Установлення кореляцiї мiж елементами онiмноï парадигми i розпiзнавання 

узгоджених контекстiв наближають до iдеï художнього тексту. Анаграмування i 

криптономазiя систематизують компоненти парадигми, зумовлюючи змiстовно-

пiдтекстову iнформацiю. Поєднавши елементи парадигми, зближенi за формою та / 

або змiстом, можна оцiнити результат онiмоутворення: двiйництво як тотожнiсть 

iмен-образiв (Kinbote = Botkin = Charles the Beloved = Gradus; Енфраншиш-

Шишфнарфнэ), подвiйне сприйняття персонажа (Г.С.Ж. – П.П.Ж.), приховування 

(криптонiми, помилковi прiзвища) як табу на називання потойбiчноï сили (буква 

“Ве”: Вашнер? Вагнер? Вайнер? Вегнер? Винтер? Вульф?), замовчування 

справжнього iменi (псевдонiмiя) як поштовх до розвитку авантюрного сюжету 

(Mr. Morris → Hammersmith → Colonel Geraldine). Рiзноманiтнi форми поетонiма, 

кожна з яких пояснює змiст, пов’язують iм’я – текст у цiлiсну субстанцiю. 

 

3.3 Імплiцитнi смисли поетонiмосфери i онiмного простору 

комплексного тексту  

 

3.3.1 Римованi iмена. Побудова поетонiмосфери, компоненти якоï 

об’єднанi за принципом звукоподiбностi, вiдноситься до числа прiоритетних 

дослiджень поетонiмологiï. Формальний збiг є одним iз показникiв взаємодiï 

онiмiв (семантична близькiсть, спiльне функцiйне навантаження i т.д.), якi 
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нарощують iдейно-змiстовну iнформацiю лiтературного твору. У художньому 

текстi спiвiснують iмена, що рiзняться однiєю / двома фонемами: парнi ВІ Sortini 

– Sordini (Ф. Кафка) / поширенi онiмнi ряди Галкин – Палкин – Малкин – Чалкин – 

Залкинд (І. Ільф, Є. Петров; далi Іл.П.), Mr Alley, Mr Balley, Mr Calley, Mr Dalley, 

Mr Falley, Mr Galley, Mr Halley, Mr Lalley, Mr Malley (Ч. Д.) i т.д.  

Утворення слiв засобом 1) “замiни початкового звука чи групи звукiв” у 

твiрному словi а) одним звуком (гоголь-моголь), б) звукосполученням (танцы-

шманцы); 2) додавання початкового звука або звукосполучення в словi, яке 

починається голосним (Африка-шмафрика), 3) повторення його кiнцiвки (Карла-

Марла < Карл Маркс) прийнято називати “римованим подвоєнням” [252, с. 529]. 

В.П. Москвiн зазначає, що похiдна одиниця може бути: “1. Частиною складного 

слова (…). 2. Самостiйною одиницею: Бобчинский i Добчинский”. В останньому 

випадку римоване подвоєння трактується як амплiфiкацiя: Одна была такая 

разодетая, рюши на ней, и трюши, и черт знает чего не было (М. В. Г.) [252, 

с. 530].  

Термiн римоване подвоєння та синонiмiчнi йому повтор-вiдголосся, 

римоване ехо не цiлком задовольняють вимоги поетонiмологiï. По-перше, якщо 

похiдне слово-апелятив є самостiйною одиницею, то “iдеєю” прийому стає 

паронiмiчний контекст (пор. рюши i трюши). По-друге, якщо похiдним словом є 

поетонiм, то визначити мотивацiйне i мотивоване слово не завжди можливо. Інодi 

вiдношення похiдностi експлiкує контекст (пор. : – Айсберги, – говорил Митрич 

насмешливо. – Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, 

Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи… [545, с. 418]), який роз’яснює 

суть звукосемантичного зближення. Трапляється, що в пошуках твiрного iменi 

взагалi немає необхiдностi, оскiльки мета онiмноï пари (ряду) полягає в 

сукупному формуваннi образностi. Ймовiрно, можна позначити такi одиницi як 

римованi онiми
1
, утворенi через: 1) повтор i замiни голосного / приголосного 

звука (-iв): Бобчинский – Добчинский (М. В. Г.), Кант – Конт (А. Б.), Черчілль-

                                                 
1
 Наша думка збiгається з позицiєю Е. Гордон, яка називає ВІ на зразок Aggs, Baggs, Caggs (Ч. Д.) “rhyming names” 

[461, p. 28]. 
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Перчіль [98, с. 237], Chizzle – Mizzle – Drizzle (Ч. Д.); 2) повтор i додавання 

приголосного звука в препозицiï: Wynn – Twynn (В. Н.), Айсберги – Вайсберги 

(Іл.П.). 

Інтегральнi семи в суголосних iменах персонажiв треба описувати, 

залучаючи узгодженi контексти, якi пояснюють спiвучасть поетонiмiв в iдейно-

змiстовiй образностi. У росiйськiй класичнiй лiтературi найвiдомiша пара 

звукоподiбних iмен – Бобчинский i Добчинский. Голос М.В. Гоголя виразний, 

тому що dramatis personae «Ревизора» доповнює покажчик «Характеры и 

костюмы. Замечания для господ актеров», де образи городских помещиков Петра 

Ивановича Добчинского i Петра Ивановича Бобчинского набувають розгорнутого 

тлумачення: “оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно 

похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою 

и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и 

сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского” [523, 

с. 10]. Семантика контексту “працює” на схожiсть, задану спiвзвуччям i 

римованiстю iмен. Зовнiшнiсть (низенькие, коротенькие, с небольшими 

брюшками), особливостi мовлення (говорят скороговоркою), жести, психологiчнi 

властивостi пiдсилюють подiбнiсть, актуалiзовану збiрним числ. оба i поясненням 

чрезвычайно похожи друг на друга. Вiдмiнностi майже не iстотнi, як i рiзниця, 

укладена в однiй буквi прiзвищ Бобчинский – Добчинский при еквiвалентному 

‘iменi по батьковi’. Головна композицiйна роль комедiйних двiйникiв – оголосити 

про уявного ревiзора, i вони разом “проживають” чрезвычайное происшествие. 

М.В. Гоголь наполегливо видiляє комiчну схожiсть персонажiв, не 

забуваючи урiзноманiтнити вiдмiннiсть. У ремарках повторюється оба, iнодi 

“пiдкрiплене” iменем по батьковi, яке вказує на спiльнi дiï дзеркальних двiйникiв: 

Бобчинский и Добчинский, оба входят, запыхавшись, Все усаживаются вокруг 

обоих Петров Ивановичей (Дiя 1, явище III), Оба Петра Ивановича забегают 

на цыпочках (Дiя 4, явище I) та iн. Персонажi або вiдзначають зовнiшню 

подiбнiсть Бобчинского i Добчинского (Хлестаков називає ïх двое каких-то 

коротеньких человека [523, с. 31]), або “обдаровують” однаковими зневажливо-
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оцiнними прiзвиськами, пiдкреслюючи загальну провину Петров Ивановичей, якi 

зi страху побачили в Хлестакове ревiзора: сплетники городские, лгуны 

проклятые, трещотки проклятые, сороки короткохвостые (погляд городничего), 

пачкуны проклятые (позицiя Ляпкина-Тяпкина), колпаки (погляд Хлопова), 

сморчки короткобрюхие (позицiя Земляники) [523, с. 96]. Плюральна форма 

прiзвиськ-апелятивiв активiзує сукупну семантику ‘тотожностi’ та ‘нiкчемностi’ 

помiщикiв. Першу реалiзовано взаємно-еквiвалентним ‘iм’ям по батьковi’, яке 

передбачає нерозрiзнення об’єктiв (Вы, Петр Иванович, забегите с этой 

стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут
1
 [523, с. 57]; “контактом” 

прiзвищ (Бобчинский и Добчинский проталкиваются [523, c. 86]); однаковими 

формами рекомендацiï: Петр Иванов сын Бобчинский – Петр Иванов сын 

Добчинский [523, с. 65]; реплiками, побудованими на “обривi, обернутому 

повтором” [37, с. 248]: Добчинский (перебивая). Возле будки, где продаются 

пироги”. Бобчинский. “Возле будки, где продаются пироги.<…>” Добчинский 

(перебивая). “За бочонком для французской водки”. Бобчинский (отводя его руки). 

“За бочонком для французской водки <…>” та iн. [523, с. 19–20]); поступовим 

“злиттям” образiв у спiльному вигуку: “Э! – сказали мы с Петром Ивановичем” 

[523, с. 20]; дзеркальним вiдображенням персонажiв у ремарках та, основне, в 

нiмiй сценi, iмплiцитно пов’язанiй з епiграфом: <…> Бобчинский и Добчинский с 

устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и 

выпученными друг на друга глазами [523, с. 97]; надмiрнiстю одного з прiзвищ, 

тобто спiвiснуванням iмен-образiв, коли прiзвище Бобчинский “пророкує” 

Добчинский або навпаки.  

Дорiкаючи за вiдсутнiсть належноï поваги до уявного ревiзора, городничий 

говорить дружинi: Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, будто с каким-

нибудь Добчинским [523, с. 53]. Неозначений займенник какой-нибудь розвиває 

сему ‘взаємозамiннiсть’, оскiльки прiзвище Добчинский з успiхом може бути 

замiщене Бобчинским. Компонент ‘нiкчемнiсть’, що входить до змiстовоï 

структури парних iмен-образiв, “вiддiляється” вiд одиничного об’єкта, 

                                                 
1
 Упiзнати, до кого з Петров Ивановичей вiдносяться звертання, можна тiльки при сценiчнiй постановцi п’єси.  
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поширюючись на невизначену кiлькiсть (какой-нибудь Добчинский), внаслiдок 

чого поетонiм отримує здатнiсть до конотонiмiзацiï. Пiдтвердження 

‘взаємозамiнностi’ знаходимо в «Словаре коннотативных собственных имен»: 

Добчинский – УКЛА2. “Людина, сповнена дрiбного марнославства, яка прагне 

бути завжди на виду; поблизу значних осiб. Абсолютним синонiмом цього 

конотонiма є прiзвище Бобчинский <…>” [292, с. 139]. 

Пародiйна вiдмiннiсть двiйникiв виявляється то в абсурдних прикметах (у 

Добчинского – зуб со свистом, у Бобчинского – пластырь на носу), то в активнiй / 

пасивнiй участi в драматичному дiйствi. Бiльш сурьезного Добчинского 

городничий бере з собою для поïздки в готель (Бобчинский петушком бiжить за 

дрожками, а потом пiдглядає в щелочку), йому ж довiряє знести записки дружинi 

та Землянике. Вiд плiткаря Земляники Хлестаков дiзнається, що Добчинский – 

рогоносець, нiхто з дiтей не схожий на нього, даже девочка маленькая, как 

вылитый судья [523, с. 64]; сам же Добчинский звертається до “ревiзора” з 

проханням, щоб його народжений до шлюбу син був визнаний законним. Так 

несподiвано “вискакує” (але не матерiалiзується) дiахронний двiйник на прiзвище 

*Добчинский: Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он <…> назывался бы так, как 

я: Добчинский-с [523, с. 66]. 

Уява бiльш живого i розв’язного Бобчинского нагадує похваляння 

Хлестакова: нiкчемний помiщик “на побiгеньках” мрiє возвеличитися: <…> как 

поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и 

адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живет в таком-то городе Петр 

Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский. 

<…> Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, 

ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович 

Бобчинский [523, с. 67]. Потрiйний повтор використано для вiдокремлення 

Бобчинского вiд дзеркального двiйника в безуспiшнiй спробi отримати самостiйне 

iснування через вiдоме iм’я.  

Двiйниками наповнений роман В. Набокова «Pnin». Дуалiзм свiдомостi Pnin 

“видають” ефемернi однофамiльцi героя (<…> there were as many as six Pnins, 
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besides the genuine and, to me, unique article [639]), його iмiтатори та iн. Систему 

двiйникiв доповнюють римованi iмена Wynn – Twynn (Tvin), перше з яких є 

“iстинним”, друге (-i) – винайденим героєм : (Pnin) <…> could not help becoming 

aware (…) that a lanky, bespectacled old fellow with scholarly strands of steel-grey 

hair <…> – a person whom Pnin knew as Professor Thomas Wynn, Head of the 

Ornithology Department, having once talked to him at some party about gay golden 

orioles, melancholy cuckoos, and other Russian countryside birds – was not always 

Professor Wynn. At times he graded, as it were, into somebody else, whom Pnin did not 

know by name but whom he classified, with a bright foreigner’s fondness for puns as 

‘Twynn’ (or, in Pninian, ‘Tvin’) [639]. Внутрiшня форма Wynn – Twynn – (Vin) – 

Tvin експлiкована у варiантi Tvin < англ. twin ‘який є близнюком, подвiйний, 

здвоєний, спарений, що становить пару’; ‘близнюк, двiйник’ [255, с. 781], який 

демонструє складнi вiдносини Pnin з англiйською фонетикою й артикуляцiєю
1
.  

Еволюцiю двiйництва виражають “взаємозворотнi” конструкцiï з 

роздiловим сполучником Wynn (or Twynn), Tvin (or Vin) / Войнич (или Двойнич), 

Двойнич (или Войнич)/Войницкий (или Двойницкий), Двойницкий (или Войницкий): 

<…> both Pnin and Wynn (or Twynn) walked fast; and sometimes Pnin, in order to 

avoid the exchange of urbane barks, would feign reading a letter on the run, or would 

manage to dodge his rapidly advancing colleague and tormentor by swerving into a 

stairway and then continuing along a lower-floor corridor; but no sooner had he begun 

to rejoice in the smartness of the device than upon using it one day he almost collided 

with Tvin (or Vin) pounding along the subjacent passage [639]. Наступний етап гри в 

Wynn and Wynn’s simulator [639] – плюральна форма прiзвища в сполученнi з 

iнiцiалами the T. Wynns, яка iнтенсифiкує походження Twynn < T.+Wynn. 

Нездатнiсть до розпiзванання двiйникiв (Wynn, or his double) заводить героя 

в чергову пастку. Pnin приймає професора антропологiï T. W. Thomas
2
 за 

професора орнiтологiï Wynn (Vin), коли Томас заговорює з ним про пироги, що 
                                                 
1
 У росiйських перекладах використовуються прийоми, аналогiчнi оригiналу: Войнич – Двойнич (пер. Г. Барабтало) 

i Войницкий – Двойницкий (пер. С. Ільïна), однак архiсема ‘двiйництво’ в парних прiзвищах поєднується з рiзними 

iсторико-культурними компонентами. С. Ільïн вибирає поетонiм, що повторює прiзвище головного героя п’єси 

А.П. Чехова «Дядя Ваня» – Войницкого Ивана Петровича; Г. Барабтало, здається, натякає на загадковий 

манускрипт Войнича, пiдкреслюючи “оманливу невигадливiсть” роману [22]. 
2
 За версiєю Pnin, Twynn. 
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випiкають у виглядi жайворонкiв: ‘Vin! This is Vin!’ said Pnin to himself, and 

forthwith perceived a decisive course of action [639]. Встановивши особу at least the 

initial Wynn who liked birds, Pnin запрошує його на вечiрку. Збираючись 

рекомендувати гостям Professor Vin, Pnin дiзнається, що человек, 

интересовавшийся птицеобразными пирогами, – його двiйник, якого присутнi 

називають Thomas або Tom
1
. До кiнця вечiрки розсiяний Pnin забуває iм’я гостя: 

‘Good-bye, good-bye, Professor Vin!’ sang out Pnin, а у вiдповiдь на здивування 

T. W. Thomas Клеменс зауважує, що Пнiн, ймовiрно, mistook you for somebody else, 

And for all I know you may be somebody else [639]. “Змiшування” двiйникiв 

завершується жартом Клеменса, однак iмена Wynn – Twynn – Vin – Tvin беруть 

участь у бiльш складнiй “грi”, доводячи роздвоєне бачення героя: For recalling 

certain other duplications in the past – disconcerting likenesses he alone had seen – 

bothered Pnin told himself it would be useless to ask anybody’s assistance in 

unravelling the T. Wynns [639]. Оскiльки двiйники iснують тiльки в свiтосприйняттi 

Pnin, iмена Wynn – Twynn – Vin – Tvin iмплiцитно пов’язанi з ‘двiйництвом’ героя: 

“справжнiм” Pnin i “не-Pnin”, з власною версiєю життя та ïï вiдтворенням 

недостовiрним оповiдачем.  

Поширений онiмний ряд може створювати “збiрний” образ персонажiв з 

однаковим статусом, однiєю професiєю тощо: Галкин – Палкин – Малкин – 

Чалкин – Залкинд. “Луноподiбний” список прiзвищ надруковано на театральнiй 

афiшi «Женитьбы» Гоголя (Звуковое оформление – Галкина, Палкина, Малкина, 

Чалкина и Залкинда [544, с. 219]); потiм персонажi “матерiалiзуються” 

(хлопотало звуковое оформление – Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд 

[544, с. 221]; <…> Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд ударили в свои 

аптекарские и пивные принадлежности [544, с. 232]). Іронiчнi дескрипцiï могучая 

пятерка, клистирная шайка, мовчазна “вiдповiдь” музикантам (Галкин, Палкин, 

Малкин, Чалкин и Залкинд ничего не ответили, но затаили в груди месть) 

пiдкреслюють “симбiоз” iменi-образу. Спiльне “буття”, фiксована позицiя 

                                                 
1
 Пор. : “Pnin was about to say ‘Professor Vin’ but Joan – rather unfortunately, perhaps – interrupted the introduction with 

‘Oh, we know Thomas! Who does not know Tom?’” [639]. 
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прiзвищ i загальна ‘посада’ персонажiв породжують сукупний образ, 

актуалiзований звукоподiбнiстю i римованiстю. Комiзм посилює потенцiйне 

*Ёлкин, пов’язане з експресивним вигуком ёлки-палки, що “проявляє” внутрiшню 

форму прiзвища Палкин: “Место занято, – хмуро сказал Галкин. <…> Мною, 

Галкиным”. “А еще кем?” “Палкиным, Малкиным, Чалкиным и Залкиндом”. 

“А Ёлкина у вас нет? Это наше место” [544, с. 240]. 

У «Bleak House» (Ч. Д.) звукоподiбнiсть iмен використовувано для 

створення збiрного образу-символу адвокатури Канцлерського суду, в якому 

розбирається нескiнченна тяганина “Jarndyce and Jarndyce”: <…> Mr. Chizzle, 

Mizzle, or otherwise was particularly engaged and had appointments until dinner, may 

have got an extra moral twist and shuffle into themselves out of Jarndyce and Jarndyce. 

<…> Chizzle, Mizzle, and otherwise have lapsed into a habit of vaguely promising 

themselves that they will look into that outstanding little matter and see what can be 

done for Drizzle – who was not well used – when Jarndyce and Jarndyce shall be got 

out of the office [619]. У лекцiï В. Набокова тема Верховного Канцлерського суду, 

“пекла”, зазначена як одна з основних; ïï “символiзує лондонський туман i пташки 

мiсс Флайт, що сидять у клiтцi” [264, с. 102–111]. У першiй гл. «In Chancery» 

виникає тiсна взаємодiя ключового образу та iмен Chizzle, Mizzle, Drizzle, якi 

немов виростають iз туману. Вiдзначаючи словесну гру, що “змушує неживi слова 

не тiльки жити, але й проробляти фокуси, оголюючи свiй безпосереднiй смисл”, 

як характерний дiккенсовський прийом, В. Набоков роз’яснює “зловiсну 

алiтерацiю” Chizzle, Mizzle, Drizzle: «<...> дим, що стелиться з камiнних труб, 

порiвнюється з <…> a soft black drizzle, i саме тут, в абзацi, який розповiдає про 

Канцлерський суд i процес “Джарндиси проти Джарндисiв” можна виявити 

символiчнi прiзвища адвокатiв Канцлерського суду» [264, с. 111]. Серед iнших 

“промовистих” iмен В. Набоков знаходить етимологiчне значення умовних онiмiв у 

словi drizzle ‘мряка’, ‘мрячити’ [255, с. 220].  

У поступальному русi контексту до “народження” iмен бере участь 

органiчна система образних засобiв. Із smoke (дима), подiбного drizzle (мряцi), 

виникає тема fog (туману) i dirty (бруду); наростаючи за рахунок лексичних 
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повторiв i лексико-синтаксичного паралелiзму, вона звучить заклинанням: Fog 

everywhere. Fog up the river, where it flows among green aits and meadows; fog down 

the river, where it rolls deified among the tiers of shipping and the waterside pollutions 

of a great (and dirty) city. Fog on the Essex marshes, fog on the Kentish heights. Fog 

creeping into the cabooses of collier-brigs; fog lying out on the yards and hovering in 

the rigging of great ships; fog drooping on the gunwales of barges and small 

boats.<…> Chance people on the bridges peeping over the parapets into a nether sky 

of fog, with fog all round them, as if they were up in a balloon and hanging in the misty 

clouds [619]. Туман i бруд згущаються (The raw afternoon is rawest, and the dense 

fog is densest, and the muddy streets are muddiest [619]), i at the very heart of the fog 

з’являється фiгура лорд-канцлера.  

В. Набоков спiввiдносить “реальний бруд i туман iз брудом i плутаниною” 

Канцлерського суду [264, с. 110], i, справдi, туман “заволодiває” персонажним 

простором. Ототожнення суду iз the most pestilent of hoary sinners, a foggy glory 

над головою лорда-канцлера, члени адвокатури, якi блукають у туманi (where the 

attendant wigs are all stuck in a fog-bank! [619]) – весь спектр прийомiв демонструє 

примарнiсть законiв i вершителiв правосуддя. Адвокатам, якi дають vaguely 

promising, “протипоказанi” реальнi iмена, тому автор обирає умовнi онiми, 

ґрунтуючись на ‘однаковостi’ чиновникiв i акцентуючи походження Mizzle < 

mizzle ‘мряка, мжичка’ [255, с. 462], що виникло з контекстного зв’язку smoke – 

drizzle – fog. Збiрнiсть образiв задає “вiдкритий” онiмний ряд i недостовiрнiсть 

iмен, спершу спiввiднесених з одиничним референтом (Mr. Chizzle, Mizzle, or 

otherwise was… [619]), потiм – з кiлькома об’єктами (Chizzle, Mizzle, and otherwise 

have lapsed… themselves… [619]).  

Туманнi та нереальнi особи, якi очiкують ухвали суду. Внутрiшня форма 

drizzle “оживає” в умовному iменi Drizzle, яким позначено сукупний образ прохача. 

З одного боку, пекло (Канцлерський суд) i його представники (Chizzle, Mizzle), з 

другого – “всi, хто сподiвається” (Drizzle) втiлюють дуалiзм добра i зла, тому такий 

комплекс (мiкросистему) антропоетонiмiв слiд розцiнювати як iндивiдуально-

авторський символ Ч. Дiккенса. 
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У п’єсi «Изобретение Вальса» (В. Н.) пародiйний ряд iз дванадцяти 

суголосних iмен модельовано переставленням звукобукв i замiною голосного, 

щоб сформувати ‘ляльковiсть’ i ‘взаємозамiннiсть’. На марiонетковiсть 

персонажiв вказує ремарка: Зa длинным столом сидят: военный министр, 

полковник и одиннaдцaть стaрых генерaлов – Берг, Бриг, Брег, Герб, Гроб, Грaб, 

Гриб, Горб, Груб, Бург, Бруг (последние трое предстaвлены куклaми, мало чем 

отличающимися от всех остальных) [569, с. 189]. Походження “промовистих” 

iмен спiввiднесено з росiйськими (брег, гроб, гриб, горб, герб, груб), нiмецькими 

(Берг < Berg ‘гора’, Бруг < *Brüge ‘комора, горище’) i рiзномовними лексемами 

(Бург < нiм. Burg ‘замок, фортеця’, англ. burg ‘мiстечко, острог’; Бриг < рос. бриг, 

англ. brig, нiм. Brigg, Граб < рос. граб, англ. grub ‘ентом. личинка’)
1
. 

П.Г. Паламарчук вважає, що прiзвища генералiв “складаються” з Берга, 

семантично пов’язаного з образом гори за принципом омонiмiï або звуковою 

схожiстю [296, с. 151]. А. Бабиков наполягає, що традицiйний прийом 

анаграммування i спiвзвуччя “не обмежувано iгровою функцiєю, оскiльки чехарда 

звукiв i смислiв в iменах генералiв безпосередньо вiдображено в самiй дiï п’єси, в 

абсурднiй взаємозамiнностi та перевтiлюваностi персонажiв” [21, с. 616]. 

Анаграммування здiйснюється зворотним звукорядом брг – грб i розмiщенням 

голосних пiсля першого (Берг – Бург, Герб – Горб) – другого приголосного (Брег – 

Бриг – Бруг, Граб – Гриб – Гроб – Груб).  

Формальна подiбнiсть ВІ зумовлена багатофункцiйнiстю персонажiв, якi “за 

сумiсництвом” виконують кiлька ролей. Учасники першоï дiï – генерал Берг, 

чиновники (1-й чиновник Герб, 2-й чиновник Бриг, 3-й чиновник Брег), репортери 

(репортер Граб, 2-й репортер Гроб), слуги (слуга Горб, швейцар министерства 

Гриб). У другiй дiï вони зображують генералiв, але до них “приєднуються” неживi 

ляльки Груб, Бург, Бруг, мало чем отличающиеся от всех остальных. 

Ідентичнiсть персонажiв, якi розiгрують фарсове обговорення фiктивноï доповiдi, 

                                                 
1
 В англiйському варiантi «The Waltz Invention» “промовистi” iмена мають фонетично вагоме -ump i змiннi 

приголоснi в препозицiï: Plump < plump ‘повний, округлий, пухкий’, Bump < bump ‘глухий, важкий удар; 

зiткнення’, Dump < dump ‘звалище, помийниця’, Gump < gump ‘рогач’, Hump < hump ‘горб’, Lump < ‘бугор, 

шишка, пухлина’, Mump < mump ‘гримасувати; хитрувати, обманювати’, Rump < rump ‘крижi, круп, куприк’, 

Stump < stump ‘пень; обрубок; огризок; коротун’, Tump < tump ‘бугор’. 
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пiдкреслює спiльне звання. Постановник сновидського “винаходу” помiщає 

гротескних Doppelgänger серед iнших декорацiй, а подальшi метаморфози 

марiонеток “влаштовує” Сон. Автор-демiург передоручає Сону функцiю 

режисера. Сальватор Вальс занурюється в “сон увi снi”: одинадцять персон, три з 

яких залишаються невидимими, становлять низку видiнь божевiльного. Сон 

добирає для Вальса штат прислуги, укомплектований iз ляльок, що зберегли 

iмена, але змiнили “личину”: Бриг – шофер, Герб – дантист, Граб – 

надзирательница, Горб – учитель спорта, Брег – садовник, Гроб – врач (не 

змiнювано лише роль Берга). Пародiйну схожiсть “вiдтiняють” однаковi костюми, 

сумiщення ролей (Гриб – архитектор i повар), змiна статi (надзирательница 

Граб), персонажi-невидимки. Вальс починає прозрiвати (тобто прокидатися), коли 

усвiдомлює, що всех этих я тоже видел когда-то, i осмислює те, що вiдбувається 

(тобто iлюзорне), як обман i змову. У фiналi дiя здiйснює кругообiг до початку: 

Вальса не визнають за винахiдника, здатного знищити свiт, i оголошують 

божевiльним. У ремарцi Уже вошли соответствующие лица: Гриб, Граб, Гроб 

[569, с. 230] вибiр iмен закрiплює алюзiя на вiрш В. Маяковського «Хорошее 

отношение к лошадям» (Били копыта, / Пели будто: /– Гриб. / Грабь. / Гроб. / 

Груб) [21, с. 616]. Звуконаслiдувальний ряд розпiзнається через збереження 

порядку компонентiв, хоча залишається незавершеним i видозмiненим (Граб < 

грабь). Змiст iмен персонажiв-фантомiв мотивовано формою, винайденою для 

зображення гротескно-сновидського свiту. 

Отже, завдяки частковому збiгу ВІ утворюється частина поетонiмосфери, 

об’єднана вiдношеннями перетину. Імена, ґрунтованi на повторi та замiнi / 

додаваннi однiєï-двох фонем, пов’язує архiсема ‘двiйництво’. Рiзнi вияви 

‘двiйництва’ зумовленi потребою виразити ‘схожiсть’ / ‘тотожнiсть’ i 

‘взаємозамiннiсть’ персонажiв, створити збiрний гротескний (комiчний) образ. 

Отримавши спiльнi компоненти семантики, римованi поетонiми вибудовують 

цiлiсну одиницю (мiкросистему), яка бере на себе “вiдповiдальнiсть” за змiстову 

сторону лiтературного твору. Звукоподiбнiсть iмен не завжди настiльки наочна, 
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але завжди значуща, тому пошук i аналiз взаємозв’язкiв у поетонiмосферi 

доцiльно продовжити, вiдшукуючи глибиннi смисли, пiдказанi формою. 

 

3.3.2 Звукоподiбнiсть поетонiмiв. Фонетична подiбнiсть ВІ є 

формоутворювальним iнгредiєнтом i смислопороджувальним ресурсом 

поетонiмосфери. Ю.М. Тинянов убачає звуковий повтор в iменах сестер 

Епанчиных: Александра – Аделаида – Аглая (Ф. М. Д.) [374, с. 208], об’єднаних 

анафорою, алiтерацiями л, д i асонансом. В.М. Топоров наголошує, що 

гармонiзацiя iмен Лиза – Эраст (М. М. Карамзiн; далi М. М. К.) «передбачає i 

чiткiсть деяких протиставлень на фонiчному рiвнi: “безперервне” л – “перервне” 

р, переднє и – непереднє э, вiдсутнiсть вибухових – наявнiсть вибухового (т), 

початок на приголосний – початок на голосний, де першi елементи – “жiночi”, а 

другi – “чоловiчi”» [365, с. 260]. В. Набоков говорить, що енергiя iмен Emma – 

Homais впливає на рiвнi звуку як першооснови змiсту: “<…> банальним лже-

прогресивним iдеям Оме вiдповiдає жiночий лжеромантизм Емми, проте 

неможливо позбутися вiдчуття, що Емма й Оме не тiльки перетинаються 

фонетично, але чимось схожi, i це щось – притаманна обом вульгарна 

жорстокiсть” [261, с. 198].  

Фонетична близькiсть, евфонiя i, навпаки, контраст звуковоï оболонки iмен 

“прищеплюють” думку про змiстову схожiсть або протилежнiсть художнiх 

об’єктiв. І.П. Смирнов визначає суть звуковоï будови космiчних назв, винайдених 

Ф. Сологубом у «Звезде Маир», як протиставлення фантастичного простору 

земному за ознакою поетичне / прозаïчне. Поетичнiсть зiрки Маир, землi Ойле, 

рiки Лигой «пiдкреслена “благозвучнiстю” – обов’язковими для кожного з iмен 

сонантами й очевидним переважанням такого складника будови, коли склад 

включає в себе не бiльше одного приголосного» [345, с. 61].  

Виявивши в ритмах i звуках гоголiвськоï прози “вiдблиски” образiв i 

розвиток тематичних лiнiй, А. Бєлий визначив фонетичний принцип як пiдґрунтя 

внутрiшнiх зв’язкiв, аргументуючи взаємозумовленiсть звукообразу Днепра та 

iмен персонажiв: «“Дн-пр” зливає звуки iмен “Дан-ило” (Дн) i “Петро” (П-р)» [37, 
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с. 73]. Звуковий повтор iнiцiює у М.В. Гоголя “контакти” поетонiмiв у 

завершеному творi. Взаємно-еквiвалентнi iмена по батьковi Антон Прокофьевич 

Попопуз i Антон Прокофьевич Голопузь доповнено алiтерацiєю пуз / пуз’, яка 

пiдсилює поетику комiчного. Звукову тему синтезує “каскад” прийомiв: 

подвоєння iмен (Тарас Тарасович, Евтихий Евтихиевич, Иван Иванович, 

Елевферий Елевфериевич), онiми-“двiйники” (Иван Иванович), анафора (Евпл 

Акинфович, Евтихий Евтихиевич), тотожнi суфiкси патронiмiв i повтори 

звукокомплексiв всерединi антропонiмноï моделi (Савва Гаврилович). У 

гротескно-комiчному перелiку гостей iмена здiйснюють рух колом: ев-ев-ев – ив-

ив-ив-ив – ав-ав – ив-ив – ев-ев: Позвольте, я перечту всех, которые были там: 

Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич, Иван Иванович – не 

тот Иван Иванович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елевферий 

Елевфериевич… [522, с. 231–232]. 

У романi «Приглашение на казнь» (В. Н.) алiтерацiйнi iмена утворюють 

“спiвтовариства”, призначенi для театралiзацiï страти Цинцинната Ц. Спiвзвуччя 

Родриг (директор), Роман (адвокат), Родион (сторож) спричинюють семи 

‘нереальнiсть’, ‘примарнiсть’, ‘ляльковiсть’, спiльний статус ‘тюремники й виконавцi 

вироку’. Завдання алiтерацiï р, д, н, анафори рд, р (Родриг, Роман, Родион) i епiфори 

(Роман – Родион) полягають в iнтенсифiкацiï ‘взаємозамiнностi’ та ‘ототожнення’ 

двiйникiв-перевертнiв. Пор. : ‘ототожнення’ “Роман, он же Родриг” [582, с. 129]; 

‘метаморфози’ Роман → Родриг, Родион → Родриг: Родион, потопав в такт на 

месте, пропустив вперед сперва адвоката, затем Цинцинната, мягко переступил и 

замкнул шествие <…> В нескольких шагах от него [Цинцинната], на широкий 

каменный парапет <…> положил локти адвокат, его спина была запачкана в 

известку <…> Родион нашел где-то метлу и, молча, мел плиты террасы… “Будет 

с вас, – добродушно сказал директор, бросая метлу в угол и надевая опять свой 

сюртук. – Айда по домам<…>” И то же маленькое шествие двинулось в обратный 

путь. Впереди – директор Родриг Иванович, за ним – адвокат Роман 

Виссарионович, за ним – узник Цинциннат <…> Сюртук у директора был сзади 

запачкан в известку [582, с. 23–25]. 
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На iншому iнтерпретацiйному рiвнi антропонiмна “трiада” Родриг – Роман – 

Родион бере участь у пародiйному переосмисленнi та “подоланнi” лiтературноï 

традицiï: «У певному сенсi всi персонажi роману, крiм його головного героя, – 

тюремники, кат, вiдвiдувачi – якраз i є подiбними ожилими ляльками, тому що ïх 

iмена, мовленнєвi характеристики, одяг та iншi атрибути вiдсилають нас до певного 

тексту, до певноï традицiï росiйськоï та свiтовоï лiтератури <...>» [112, с. 19]. Свiт, 

споруджений Цинциннатом, – “свiт штампiв, свiт стертих знакiв мистецтва, 

фiлософiï, релiгiï. Уява Цинцинната живить цi блiдi створiння, оживляє мертвi 

iмена” [333, с. 690]. ‘Оборотництво’ тюремникiв сприймається як “оживлення” 

iсторико-культурного онiма Родион Романович Раскольников, про що згадує й 

О.В. Злочевська: «<…> Цинциннат Ц., оточений карикатурними “осколками” вiд 

героя Достоєвського: Родiон (тюремник) – Роман (адвокат) – Родрiг Іванович 

(директор в’язницi). Вiдтворено потрiйний рикаючий вензель Родiона Романовича 

Раскольникова» [139]. Суголосся ВІ, по-перше, формує опозицiю ‘реальнiсть’ 

(Цинциннат) – ‘нереальнiсть’ (Родриг, Роман, Родион), по-друге, поширює 

iнтертекстуальний потенцiал твору за рахунок перевтiлення Родиона Романовича 

Раскольникова в двiйникiв-перевертнiв. 

М.В. Буєвська вiдстежує “майбутню” поетонiмосферу незакiнченого роману 

В. Набокова «The Original of Laura», вiдзначаючи “закономiрну єднiсть елементiв, 

що функцiонують у нiй” [69, с. 179]. Цiлiснiсть “застиглоï” поетонiмосфери задає 

ефектна подiбнiсть iмен. Головна героïня Flora якийсь час живе у Florence i 

повертається до France: <…> she settled in Paris, then moved to Florence, sojourned 

in London and returned to France” [640, Two 6]; ïï чоловiка звати Philip Wild: <…> 

she made up her mind that the eminent Philip Wild, PH, would marry her [640, Five 2]. 

Звукосполучення flr використано у варiантi ВІ героïнi Flaura: His shyness surprised 

and amused Flaura
1
, яка стала прообразом вигаданого роману «My Laura». 

Римованi та спiвзвучнi Laura (в англ. вимовi Лора) i Flora розрiзняються 

початковим, по-англiйськи зовсiм безшумним “f” [69, с. 178]; звукообрази iмен 

                                                 
1
 Пор. : “Робость его удивила и разсмешила Флауру” [640, с. 43]. Г. Барабтало пише: «Такого iменi немає, але саме 

так воно написане в цьому мiсцi рукопису. “Flaura” вимовляється по-англiйськи “Флора”, в риму з “Laura”» [23, 

с. 41]. 
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Cora (служниця Флори), Aurora [23, с. 93] поширюють узгоджену частину 

поетонiмосфери. Г. Барабтало наводить апелятивнi й iнтертекстуальнi джерела, 

що фонетично нагадують Laura: “рослиннi” iмена Флор i Лавр [23, с. 96], 

рейнська сирена з поеми Г. Гейне «Лорелея» [640, с. 26], Лаура Петрарки [640, 

с. 60]. Імена, якими “надихається” головний поетонiм роману «The Original of 

Laura», знаходяться також у творах В. Набокова. У лiричному пасажi «Лолиты» 

згадується кохана Петрарки: Когда же Петрарка безумно влюбился в свою 

Лаурину, она была белокурой нимфеткой двенадцати лет <…> [573, с. 16], iм’я 

якоï гармонує з Анабеллой Ли та Лолитой-Долорес i ототожнюється з квiткою. 

Поетонiм Aurora Lee (Philip Wild подумки звертається до дiвчини, схожоï на 

Flora: I saw you again, Aurora Lee [640, Aurora 1]) «не тiльки перегукується з 

поетичним i важливим iм’ям Аннабель Лi з “Лолiти”, але й переливається в 

Лауру: L’aurore» [640, c. 60]. Фонетичнi “двiйники” Flora (Laura) приховуються в 

романi «Смотри на арлекинов!»: Изабель Ли, помилково названа Анабеллой, Dolly 

von Borg та iншi послiдовницi Долорес Гейз i попередницi Flora-Laura, якi 

стверджують необхiднiсть дослiдження взаємозв’язкiв онiмiв у комплексному 

текстi.  

Аналiз онiмiï сукупного тексту залишається на периферiï поетонiмологiï, 

хоча широко вiдомi дослiдження наскрiзних тем, мотивiв i образiв, якi визначають 

поетику майстрiв свiтовоï лiтератури: В. Шекспiра, Дж. Джойса, В. Набокова 

та iн. (див.  [450], [470], [487, [399]). Б.М. Ейхенбаум пише, що “у кожного 

письменника можна знайти тi чи тi повторюванi елементи”, якi “блукають 

рiзними творами”; “Мотивоване з’єднання заготовленого матерiалу – лiричних 

формул, порiвнянь, риторичних сентенцiй i т. iн.” усвiдомлюється як властивiсть 

художнього методу М.Ю. Лермонтова – його поетики “самоповторень” [420, 

с. 62–74]. “Стiйка повторюванiсть найважливiших образiв, словесних формул i 

лiричних ситуацiй” притаманна поезiï О. Блока [194, с. 1]. Семантику слiв-

сигналiв визначає не тiльки конкретний вiрш: «Вирiшальним для формування 

значень окремих слiв у творчостi Блока є цiлiсний корпус його лiрики. <…> 

кожний твiр випромiнює “заряд” власного змiсту й одночасно “заряджається” 
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змiстом iнших вiршiв», завдяки чому поетичнi тексти набувають високого 

“ступеня цiлiсностi” [194, с. 1]. Про свідому організацію поетичного контексту Б.-

І. Антоничем пише Л. Стефанівська, вказуючи на “<…> увагу до композиції та 

добору літературного матеріалу не тільки на рівні одного вірша, але також на 

рівні цілої книжки” [352, c. 26] (див. ще [434]). К.Ф. Тарановський дослiджує 

повтори у О. Мандельштама, називаючи його творчiсть як одну велику форму – 

“модель свiту” [360, с. 19].  

У набоковiстицi судження, що кожний твiр письменника – новий текст про 

його попереднi тексти, давно стало трюïзмом. К. Проффер наполягає на свiдомому 

вiдтвореннi В. Набоковим деяких образiв i на регулярному застосуваннi деяких 

прийомiв [308]. Дослiдники продовжують вiдкривати повтори, що функцiонують у 

сукупному текстi: “Ряд прийомiв, що працюють у рамках одного твору, так само 

працює i на метарiвнi. Повтор (один iз найбiльш значущих i частотних прийомiв 

Набокова) на метарiвнi перетворюється в авторемiнiсценцiю” [302, с. 827]. 

Повторюванi елементи (серед яких – поетонiми) було запропоновано позначити 

термiном “надтекстовi домiнанти” [302, с. 827]. В iнтеграцiï творiв письменника 

беруть участь iмена, що “мiгрують” iз тексту в текст: Алферов, Машенька 

(«Машенька») переходять в «Защиту Лужина»; Драйеры («Король, дама, валет») – в 

«Камеру обскура»; Delalande («Приглашение на казнь») – в «Дар» i т. под. Новий 

текст “поглинає” поетонiми з попереднiх творiв, що “транспортують” ранiше 

акумульовану образну енергiю.  

Формальна тотожнiсть / схожiсть, алiтерацiйнi “перегукування”, мiграцiя 

поетонiмiв поки не знайшли теоретичного осмислення, хоча вже в «Майстерностi 

Гоголя» А. Бєлий придiлив увагу улюбленим звукосполукам, що моделюють 

iмена гоголiвського тексту. По-перше, вiн виявив “серiï” онiмiв, ґрунтованих на 

звукоподiбностi: Подточина, Потанчиков, Потогоненко (пот), Поприщин, 

Поплевин (поп), Перепреев, Перепендев (переп), Чепраков, Харпакин, Трепакин 

(пр / рп), “Ганна Пе-тры-щенко, Дер-гач-Дри-шпановский, К-руто-тр-ыщенко, 

го-род-овой Держ-имо-рд-а” (тр-др-рж) i т.д. [37, с. 233]; по-друге, вiдшукав 

повторюванi iмена: «<…> подобається Гоголю звукосполучення Го-ро-бец: у 
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ньому з’єднанi двi найчастотнiшi групи алiтерацiй: “гр” (го-ро) i “рб” (роб); тому 

двiчi повторює його Гоголь <…>; виходить: ес-аул Гороб-ец iз “СМ” [“Страшной 

мести”] i Ти-бер-ий Го-робе-ц iз “В” [“Вия”]» [37, с. 233]. Звуковий повтор 

спричиняє iррадiацiю поетонiмiв, якi не лише облаштовують “фрагмент” 

поетонiмосфери конкретного твору, а й формують збiрне “поле” 

взаємопов’язаних iмен комплексного тексту – об’єкт дослiдження поетонiмологiï 

майбутнього.  

 

3.4 Образотвiрний, сюжетоутворювальний i текстотвiрний потенцiал 

поетонiмiв i поетонiмосфери 

 

Ядро поетонiмосфери роману Г. Маркеса «Cien Años de Soledad» утворює 

тотожний i модифiкований повтор особових iмен. La tenaz repetición de los 

nombres [632, p. 192] виконує сюжето- i текстотвiрну роль, розвиваючи провiдний 

мотив часу. Час, “що крутиться в замкнутих долею межах” [138, с. 21], має ознаки 

‘цикловостi’, ‘колообертання’ i глибинний зв’язок iз “системозабезпечувальними 

впливами пiдсистеми антропоетонiмiв” [69, с. 102]. Кружляння на мiсцi / застiй / 

псування часу передається через сприйняття персонажiв: Хосе Аркадiо Буендiа
1
 

(Подивись лишень на повітря, послухай, як дзвенить сонце, усе достоту таке 

саме, як учора й позавчора. Сьогодні також понеділок [557]); Урсула Іґуаран 

(<…> час не минає, як вона зрештою почала була вважати, а без кінця 

вертається назад, ніби рухається по колу [557], <…> Урсула вбачала причину в 

чомусь такому, чого й сама не могла достеменно визначити, але невиразно 

уявляла собі як постійне, чимраз більше псування часу [557]); Хосе Аркадiо 

Другий i Аурелiано Бабiлонья (Обидва водночас зауважили, що в цій кімнаті 

завжди березень і завжди понеділок, <…> час у своєму русі також стикається з 

перешкодами й зазнає аварій, а тому від часу може відколотися шматок і навіки 

застрягнути в якійсь кімнаті [557]). 
                                                 
1
 Конструювання поетонiмiв українськомовного перекладу повнiстю вiдтворює поетику оригiнального тексту: 

Aureliano Arcadio Buendia, José Arcadio Buendia, Úrsula Iguarán, Aureliano Buendia, Aureliano Babilonia, José 

Arcadio Segundo Buendia, Aureliano Segundo Buendia, Remedios la Bella Buendia, Aureliano José, Renata Remedios 

та iн. 
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Сirculo vicioso [632, p. 207] передпосилають алогiчнi дiї персонажiв, що 

повертають час назад: виготовлення золотих рибок полковником Аурелiано 

Буендiа, шиття Амарантою похоронного савана та iн. Над родом Буендiа тяжiють 

спадковi вади i спогади, викликанi несвiдомим бажанням затримати часоплин: 

Фернанда навіть подумала, чи не впав її чоловік у гріх переливання з пустого в 

порожнє, як ото полковник Ауреліано Буендіа з його золотими рибками, 

Амаранта з її ґудзиками й покрівцем, Хосе Аркадіо Другий з його пергаментами і 

Урсула з її спогадами [557], <…> таким цигана бачили Ауреліано і Хосе Аркадіо, 

коли ще були дітьми. Ауреліано Другий відразу впізнав його: цей спадковий 

спогад передавався від покоління до покоління <…> [557]. Спадкове 

“переживання” часу втiлює повтор, що демонструє вiдсутнiсть еволюцiï, 

нерухомiсть буття: <…> історія цієї родини – то ланцюг неминучих повторень, 

колесо в обертовому русі, яке б крутилося без кінця, коли б не чимраз більший і 

незворотний знос осі [557].  

Зовнiшня схожiсть персонажiв, подiбнiсть характерiв, повторення долi 

перебувають у прямiй залежностi вiд родових iмен, що описують кола в 

замкнутому хронотопi роману. ВІ, обранi за принципом успадкування, становлять 

центральну частину поетонiмосфери й облаштовують ‘подiбнiсть’ членiв сiм’ï. 

Взаємно-еквiвалентнi iмена зображують “рух замкнутим колом, який знову й 

знову повторює те, що вже було: адже тотожнiсть iмен свiдчить про тотожнiсть ïх 

носiïв” [298, с. 36].  

Рiд Буендiа веде вiдлiк вiд предкiв Хосе Аркадiо Буендiа i Урсули Іґуаран 

[557, с. 22]. Історiя родини бере початок у XVI столiттi: бiля витокiв 

генеалогiчного древа – прабаба Урсули Петронiла Іґуаран, прадiд Аурелiано 

Аркадiо Буендiа, баба Транкіліна Марія Мініата Алакоке Буендіа, батько 

Аурелiано Іґуаран [557] i дiд Хосе Аркадiо Буендiа – перший Аурелiано Буендiа 

[557, с. 14]. Поряд з iменами предкiв згадується дон Хосе Аркадiо Буендiа – креол-

тютюнник, що живе в покинутому селищi iндiанцiв, з яким прадiд Урсули увійшов 

у дуже прибуткову спілку [557].  



254 

Імена, прямо / побiчно пов’язанi з родом Буендiа, ґрунтуються на рiзних 

зразках повтору: 1) взаємно-еквiвалентнi онiми, що вiдтворюють модель ‘iм’я та 

прiзвище’: Хосе Аркадiо Буендiа – iм’я креола, праправнук якого одружився з 

праправнучкою арагонця (прадiда Урсули) [557, с. 23], має засновник Макондо 

Хосе Аркадiо Буендiа, його старший син (Старшенькому, Хосе Аркадіо, 

сповнилося вже чотирнадцять [557]); онук, син Хосе Аркадiо i Пiлар Тернери 

(Дали йому ймення Хосе Аркадіо [557]); праправнук, первiсток Аурелiано Другого 

i Фернанди дель Карпiо (Хоча син виявився хирлявим, плаксивим і нічим не 

нагадував Буендіа, батько довго не задумувався, яке йому дати ім’я. 

 – Він буде зватися Хосе Аркадіо, – сказав він [557]); Аурелiано Буендiа – 

iм’ям першого Аурелiано Буендiа названий молодший син Урсули i Хосе Аркадiо, в 

майбутньому – полковник Аурелiано Буендiа [557, с. 18]);  

2) iдентичнi iмена рiзних розрядiв, пов’язанi вiдношенням словотвiрноï 

похiдностi: iм’я полковника Аурелiано Буендiа присвоюють вулицi в Макондо 

[557]
1
;  

3) повторювана модель ‘iм’я та прiзвище’, доповнена диференцiйним / 

оцiнним компонентом: Хосе Аркадiо Другий Буендiа i Аурелiано Другий Буендiа 

– близнюки Аркадiо i Санта Софiї де ла П’єдад (Близнюків вона назвала Хосе 

Аркадіо Другим і Ауреліано Другим [557]); Ремедiос Прекрасна Буендiа – дочка 

Аркадiо i Санта Софiї де ла П’єдад, названа iм’ям дружини полковника 

Аурелiано Буендiа Ремедiос Москоте (Ремедіос, котра успадкувала красу своєї 

матері, частіше почали називати Ремедіос Прекрасною [557]); 

4) еквiвалентнi особовi iмена (iнодi в супроводженнi оцiнного компонента) i 

“чуже” (назване або приховане) прiзвище по батьковi / матерi: Аурелiано Сумний, 

Аурелiано Житнiй, Аурелiано Пиляр, Аурелiано Аркайя, Аурелiано Закоханий – 

сiмнадцять незаконнонароджених синiв полковника Аурелiано Буендiа (<…> усі 

сини, що їх полковник Ауреліано Буендіа розкидав по тих краях, куди його 

заводила війна, дістали ім’я Ауреліано і прізвища своїх матерів [557], <…> 
                                                 
1
 Назва топографiчного об’єкта “на честь” розвивається в хибну етимологiю, що випливає iз забуття iменi 

полковника. Коли Аурелiно Бабiлонья намагається знайти вiдомостi про родове корiння Буендiа в метричних 

записах, священник запевняє, що його iм’я походить вiд назви вулицi: Багато років тому тут була вулиця з такою 

назвою, а в той час люди мали звичай давати дітям імена за назвами вулиць [557]. 
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Ауреліано Житній – залишився в місті й став працювати разом з Ауреліано 

Сумним [557], Коли Ауреліано Пиляр і Ауреліано Аркайя <…> висловили 

бажання залишитися в Макондо, батько намагався відраяти їх [557], Звався він 

Ауреліано Закоханий <…> [557]); Аурелiано Бабiлонья – син Ренати-Ремедiос 

(Меме) i Маурiсiо Бабiлоньї (<…> вони дозволили собі охрестити його йменням 

Ауреліано на честь діда <…> [557]);  

5) iмена-контамiнацiï за аналогiєю з iм’ям Аурелiано Аркадiо Буендiа 

(прадiда Урсули): Аурелiано Хосе – син полковника Аурелiано Буендiа i Пiлар 

Тернери (Коли син Ауреліано й Пілар Тернери народився на світ і його було 

перенесено до будинку та охрещено у вузькому родинному колі йменням 

Ауреліано Хосе<…> [557]); Рената-Ремедiос – старша дочка Аурелiано Другого i 

Фернанди дель Карпiо (Після запеклої суперечки <…> дочку зрештою охрестили 

Ренатою-Ремедіос [557]); Амаранта Урсула – друга дочка Аурелiано Другого i 

Фернанди дель Карпiо, названа iменами прабаби (Амаранта) i прапрабаби 

(Урсула) (Меме побачила сестричку, яка недавно народилася; її назвали, всупереч 

материному бажанню, Амарантою Урсулою [557]). 

Імена даються “на честь” за бажанням або, навпаки, всупереч волi батькiв 

або родичiв: – Перекажіть моїй дружині, <…> нехай назве дочку Урсулою, – і, 

помовчавши, потвердив: – Так, Урсулою, як звуть бабусю. Скажіть їй також, 

що коли дитина, яку вона носить під серцем, буде хлопчиком, то хай йому дадуть 

ім’я Хосе Аркадіо, але на честь не дядька, а діда [557]; Всупереч його [Аркадiо] 

останній волі Урсула назвала дівчинку Ремедіос. <…> – Ми не назвемо її 

Урсулою: з таким ім’ям у неї буде дуже важке життя [557]; Урсула вирішила, 

що ніхто більше в її роду не дістане імен Ауреліано й Хосе Аркадіо. Та коли у 

Ауреліано Другого народився первісток, вона не суперечила батьковій волі [557]. 

Спадкоємна ознака зумовлює тавтологiю iмен, що позначають непрямих нащадкiв 

Буендiа i жителiв Макондо: дочку Никанора Улоа i Ребеки Монтiель (прийомну 

дочку Урсули i Хосе Аркадiо) охрестили Ребекою – так само, як звали, якщо 

вірити листу, і її матір <…> [557], i надiлили йменням Буендiа – єдиним, яке 

мала і яке вона з гідністю носила аж до смерті [557]); друзi полковника 
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Аурелiано Буендiа Маґнiфiко Вiсбаль i Герiнельдо Маркес носять iмена батькiв 

[557]. 

Ідея “за iменем i житiє” визначає спiльнi (успадкованi) семантичнi 

компоненти: Тим часом як усі Ауреліано були відлюдькуваті й мали гострий 

розум, усі Хосе Аркадіо відзначалися поривчастою заповзятливою вдачею й були 

тавровані знаком трагічної приреченості [557]. Пор. : сини полковника 

Аурелiано Буендiа: <…> сімнадцятеро чоловіків різної зовнішності, типу й 

кольору, але з однаковим у всіх самотнім виглядом, за яким їх відразу можна 

було впізнати будь-де на земній кулі [557]; Aурелiано Бабiлонья i полковник 

Аурелiано Буендiа: [Пiлар Тернера] відчула, що час обертається по колу, 

нагледівши серед п’яти новоприбулих сухорлявого сумного чоловіка з 

татарськими вилицями, позначеного віспою самотності – від дня створення 

світу й на віки вічні (Аурелiано Бабiлонью – Е. К.). 

 – Ой! — прошепотіла вона. – Ауреліано! 

Перед нею знову постав полковник Ауреліано Буендіа <…> [557].  

Інтегральна сема в пiдсистемi антропонiмiв – ‘належнiсть до роду Буендiа’ 

(включаючи незаконнонароджених i прийомних членiв сiм’ï) забезпечує 

вiдношення еквiвалентностi (тотожнiсть iмен), включення (тотожнiсть прiзвища, 

родовi семи) i перетину (частковий повтор онiмiв, збiг певних ознак носiïв iменi). 

Насамперед, зв’язки i вiдношення мiж компонентами поетонiмосфери конституює 

родова ‘самотнiсть’ – фатальний вирок, що реалiзується:  

1) iндивiдуалiзацiєю семи ‘самотнiсть’ / ‘замкнутiсть’ для зображення 

особистiсного почуття: Урсула: Почувалася такою самотньою, що стала 

шукати порятунку в марному товаристві забутого під каштаном чоловіка [557]; 

полковник Аурелiано Буендiа: Приречений на самотність, покинутий своїми 

передчуттями, рятуючись від холоду, який супроводитиме його аж до скону, 

полковник Ауреліано Буендіа намагався знайти в Макондо останній притулок 

[557]; Aмаранта: Амаранта взяла Ауреліано Хосе під свою опіку. Взяла як 

названого сина, який мав розділити з нею її самоту [557]; Ребека: надто багато 

років вона страждала й бідувала, завойовуючи собі привілеї самотності <…> 
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[557]; Aурелiано Другий: Ауреліано Другий гине від самотності в розпалі веселих 

гулянок <…> [557]; Ремедiос Прекрасна: І Ремедіос Прекрасна стала блукати в 

пустелі самотності, не відчуваючи, зрештою, від цього ніяких мук <…> [557]; 

Меме: Втратила сон, апетит і так глибоко поринула в самотність, що навіть 

батько зробився для неї завадою [557]; Хосе Аркадiо: Хосе Аркадіо й далі 

залишався постарілою дитиною, страшенно сумною й самотньою [557]; 

Амаранта Урсула: Амаранта Урсула відчула себе такою самотньою <…> [557]; 

2) збiгом семи ‘самотнiсть’ у структурi кiлькох iмен-образiв для актуалiзацiï 

‘уподiбнення’ персонажiв: Хосе Аркадiо Другий i Аурелiано Другий: Аурелiано 

Другий <…> був схожий на Хосе Аркадіо Другого не тільки худорбою і 

незграбністю фігури, але і розсіяним поглядом і відчуженим виглядом [557]; 

Хосе Аркадiо i Аурелiано Бабiлонья: Це зближення двох самітників однієї крові 

ще не переросло в дружбу, але воно скрашувало їхню бездонну самотність, яка і 

розділяла, і єднала їх [557, с. 362]; Аурелiано Бабiлонья i Амаранта Урсула: 

Ауреліано та Амаранта Урсула, ув’язнені самотністю, коханням і самотністю 

кохання в будинку <…>[557];  

3) iнтеграцiєю в родову ознаку (‘ототожнення’): єдине, що зосталося 

спільне в близнюків – це властивий усій родині самотній вигляд [557]; Однак, на 

відміну від Амаранти й решти Буендіа, почуття самотності, яким доля 

наділила членів цієї родини, в Меме ще не виявилося [557], <…> це законний 

Ауреліано Буендіа з усіма характерними родовими ознаками: випнутими 

вилицями, здивованим поглядом і самотнім виглядом [557]; Приводили дітей 

різного віку, різної зовнішності, але завжди це були хлопчики, і всі вони мали 

такий самотній вигляд, що не виникало жодного сумніву, хто їхній батько [557]; 

[останньому в родi Буендiа] наперед визначено наново започаткувати рід, 

очистити його рід від згубних пороків і тавра самотності <…> [557, с. 397]. 

Замiна iменi руйнує “формулу особистостi”. Повна схожiсть близнюкiв 

Аурелiано Другого i Хосе Аркадiо Другого в дитинствi, синхронiзацiя ïхнiх дiй i 

вiдчуттiв провокує гру в переодягання, в результатi чого Той, що після витівок із 

перевдяганням залишився з іменем Ауреліано Другий, виріс здоровенний, як його 
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дід – Хосе Аркадіо Буендіа, а той, що став зватися Хосе Аркадіо Другий, виріс 

худий, як полковник Ауреліано Буендіа [557]. Неузгодженiсть iменi та спадкових 

прикмет наводить Урсулу на думку, що в дитинствi, захопившися своєю 

заплутаною грою з перевдяганнями, близнюки переплуталися назавжди [557]. 

“Переплутування” тлумачиться як прагнення подолати родове тавро самотності, 

виражене iменами – “мiтками” долi. Спробою позбутися долi пояснюється 

винайдення скорочених iмен для розмежування старшого i молодшого поколiння 

Буендiа : Хосе Аркадiо називають Аркадiо [557], Ренату-Ремедiос – Меме [557].  

Час, замкнутий однаковими iменами, прирiкає рiд на зникнення. Передчуття 

зв’язку iм’я → доля Урсулою Іґуаран перероджується в переконання ïï 

праправнучки, яка прагне вирватися з порочного кругообiгу. Амаранта Урсула 

мрiє надiлити своïх нащадкiв iменами, здатними якiсно оновити род: Вона 

розповідала йому [Ґастону] про Макондо як про найпрекрасніше й найбільш 

мирне місто на світі, про велетенський будинок, що пахне материнкою, де б вона 

хотіла жити до старості з вірним чоловіком, двома неслухняними синами, яких 

би звали Родріґо й Гонсало, а не Ауреліано й Хосе Аркадіо, та дочкою, на ймення 

Віргінія, і ні в якому разі не Ремедіос [557]. “Нематерiалiзованi” iмена *Родріґо – 

*Гонсало – *Віргінія свiдчать про “завмирання” i згасання роду, що загруз у вадах 

i самотi.  

Перебування iменi Аурелiано в центрi поетонiмосфери [69, с. 115] 

пiдтверджується кiлькiсно (сiмнадцять синiв полковника на iм’я Аурелiано) i 

якiсно (антропонiм i топонiм Аурелiано Буендiа). Вбачаючи знакову природу iменi 

в тому, що “першого й останнього з роду Буендiя, народженого в Макондо, звали 

Аурелiано” [69, с. 112], М.В. Буєвська не помiчає показовоï вiдсутностi iменi. У 

міфічного звіра, якому судилося покласти край їхньому роду [557], є два 

потенцiйних iменi *Родріґо й *Аурелiано, запропонованих вiдповiдно Амарантою 

Урсулою i Аурелiано Бабiлонья: – Справжній людожер, – сказала Амаранта 

Урсула. – Ми назвемо його Родріґо. 

 – Ні, – заперечив їй чоловік. – Ми назвемо його Ауреліано, і він виграє 

тридцять дві війни [557, с. 397]. Схожiсть дитини з обома родовими “гiлками” 
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(Хосе Аркадiо – Аурелiано) символiзує припинення руху: <…> це справжній 

Буендіа, свавільний, як і ті, хто носив ім’я Хосе Аркадіо, але з відкритими й 

ясновидющими очима тих, кого називали Ауреліано <…> [557]. Коло 

замикається: “смерть” iменi → смерть роду.  

Апокалiпсис Буендiя має два несуперечливi тлумачення. Рiд iснує в 

мiфологiчнiй “часомитi”, оскiльки iсторiя сiм’ï Буендiа зашифровується 

Мелькiадесом таким чином, що циган розташовував події не в звичайному, 

заведеному у людей часі, а зосередив усю кількість щоденних епізодів за ціле 

сторіччя таким чином, що вони всі співіснували в одній-однісінькій миті [557]. 

Мелькiадес, двiйник автора, – творець доленосних iмен i романного Всесвiту. 

Повтор iмен, отриманих разом iз характером, пристрастями i пороками, 

ознаменовує приреченiсть людства на зникнення в разi “зупинення” в розвитку i 

вдосконаленнi, бо родам людським, засудженим на сто років самотності, не 

призначено з’являтися на землі вдруге [557].  

Згасання i загибель роду Буендiа спiввiдноситься з гегелевським 

трактуванням дурноï нескiнченностi. Г.В.Ф. Гегель застосував поняття дурноï та 

iстинноï нескiнченностi до проблем життя, смертi i безсмертя. “Безсмертя роду, 

пiдтримуване появою все нових iндивiдуумiв тотожного зразку, якi приходять на 

змiну тим, що гинуть”, Г.В.Ф. Гегель пояснює як дурну нескiнченнiсть [201]. У 

мiркуваннях Б.Г. Кузнецова зреалiзовано аналогiю мiж поняттям Г.В.Ф. Гегеля i 

дурним безсмертям: «Коли окрема особина помирає, рiд зберiгається. Однак рiд, 

який складається з подiбних, iгнорованих iндивiдуумiв, безсмертний у сенсi 

дурного безсмертя <…>. Це нескiнченний ряд тотожних, позбавлених 

“безпосередньоï одиничностi”, смертних особин. По сутi, це не безсмертне життя, 

безсмертна смерть mors immortalis у самому негативному смислi <…>» [201]. 

Дурна нескiнченнiсть (або рiвнозначне дурне безсмертя) роду полягає не лише у 

вiдсутностi iменi в останнього Буендiа i його дурнiй смертi (як i передбачив 

Мелькiадес, останнього з’їдять мурахи), але, головне, в повнiй втратi 

iндивiдуально-особистiсних рис, бо вiн – єдиний нащадок родини, схожий 

одночасно на Хосе Аркадiо й Аурелiано.  
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Отже, ‘належнiсть до роду Буендiа’ спричиняє видiлення головноï 

надсистеми поетонiмосфери, ґрунтованоï на вiдношеннях еквiвалентностi 

(формальна тотожнiсть iмен), включення (тотожнiсть прiзвища, iнтегральна сема 

‘рiд’) i перетину (частковий збiг ПВ, збiг семи ‘самотнiсть’ у носiïв аналогiчних 

iмен). Тотожний / подiбний план вираження поетонiмiв акцентує природу 

змiстовно-пiдтекстової iнформацiї: “прозора” форма родових iмен розрахована 

для актуалiзацiї, iнтенсифiкацiї та, з iншого боку, експлiкацiї глибинного змiсту 

багатогранного роману «Cien Años de Soledad».  

Уявно “вiдкритi” зв’язки мiж поетонiмами спостерiгаються в 

росiйськомовному романi В. Набокова «Камера обскура», де частково збiгаються 

“помилковi” iмена (псевдонiми) головного героя Бруно Кречмара та його 

пародiйного двiйника Роберта Горна. Двiйництво розвивається в опозицiях 

зрячий – слiпий, талановитий – бездарний, кат – жертва та iн. Талантливый 

карикатурист Горн – тень Кречмара [571, с. 353], друге темне “я” героя, яке 

виявляється в звукобуквенiй “камерi обскурi” тексту зворотною алiтерацiєю бр 

(Бруно) – рб (Роберт). В англомовнiй версiï «Laughter in the Dark» В. Набоков 

перейменовує Бруно Кречмара в Albert Albinus, змiщуючи акцент з фiзичноï на 

духовну слiпоту (внутрiшня форма iменi Бруно – ‘темний’, Albinus – ‘бiлий’).  

Ім’я двiйника Альбiнуса, Axel Rex зводять до англ. axis ‘стрижень’, ‘вiсь’ i 

латинського rex ‘король’. Подiбнiсть антропоетонiмiв у «Laughter in the Dark» 

менш виразна, але вiдчутна завдяки єдиноначаттю й алiтерацiï l: Albert – Axel. 

У романi розiгрується “спектакль у спектаклi”, де дiя пiдпорядкована волi двох 

режисерiв, першим iз яких виявляється “постановник” карикатурних знущань над 

Альбiнусом Axel Rex. Саме тому Axel < axis стає “вiссю, навколо якоï обертаються 

всi подiï” [260] i, як i його першообраз Горн, “перебуває на службi” в автора [248, 

с. 115–116]. Головний режисер “спектаклю” – сам В. Набоков, i слухнянi “галернi 

невiльники” виконують забаганки всевладного Божества, прихованого “пiд 

маскою” персонажiв. Таємним знаком присутностi Творця в текстi стають 

“неправильнi” iмена, ґрунтованi на кореневому повторi – засобi вираження 

двiйництва: Шиффермиллер (Альберт Альбинус) – Миллер (Аксель Рекс) [583].  
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Аксель Рекс рекомендується фрау Левандовской як Miller, i оповiдач, 

приймаючи “правила гри” персонажа, називає його придуманим прiзвищем 

(перша зустрiч з Margot Peters): <…> Миллер (фамилия, под которой он 

представился) одобрительно кивнул та iн. [583]. Пiд час другого побачення з 

Марго Альбинус на скорую руку винаходить прiзвище Шиффермиллер, i Марго с 

раздражением подумала: “Везет же мне на мельников”, – а затем: “Ой, врешь” 

[583]. Уявне iм’я змушений використовувати брат Марго Отто, який намагається 

шантажувати Альбинуса. Ім’я, “нав’язане” Альбинусом, наполегливо повторювано: 

“ – Вы ведь герр?.. – вопросительно начал Отто, герр?..” “Шиффермиллер, – 

подсказал Альбинус с изрядным облегчением оттого, что юноша явно не знал его 

настоящего имени”. “Ну так вот, герр Шиффермиллер, я вас видел с моей 

сестрой <…> [583]. 

В англiйськiй i нiмецькiй культурах Миллер належить до поширеного зразка 

вiдапелятивних прiзвищ: Мюллер < нiм. Müller ‘мельник’. Апелятив програмує 

багатозначнiсть хибних онiмiв, що виявляють прямий контекстний зв’язок з 

англ. miller ‘мельник’ i прихований ентомологiчний – з назвою метелика miller 

родини Noctuidae – совки (нiчницi), крила якоï присипанi бiлим пилком [260]. 

Вiдмiннiсть структури ВІ двiйникiв породжує луноподiбне звучання: Миллер як 

вiдлуння Шиффермиллер, але контекстна семантика руйнує однозначне 

сприйняття Миллера (Рекса) як пародiйноï тiнi Шиффермиллера (Альбинуса), 

тому що свiтобачення незрячого героя помилкове та пiдконтрольне двiйнику.  

У росiйськомовному романi обираються такi самi прийоми конструювання 

псевдонiмiв Горна i Кречмара: Господин, о котором шла речь не был ни 

провинциалом, ни скромным человеком ни даже Мюллером (фамилия, под 

которой он представился) [571, с. 270]; Кречмар назвался Шиффермюллером, и 

Магда с раздражением подумала: “Везет мне на мельников”, – а затем: “Ой, 

врешь” [571, с. 277]. Вiдмiннiсть полягає в менш вiдвертому зв’язку 

“помилкових” поетонiмiв iз назвою метелика miller, однак ентомологiчнi асоцiацiï 

доповнює реальне прiзвище нiмецького зоолога Philipp Jakob Cretzschmar. 

В автобiографiчному романi «Память, говори» В. Набоков зiзнається, що 
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неведомая бабочка, яку вiн спiймав у десятирiчному вiцi, була давним-давно 

описана Кречмаром як Plusia excelsa, але лише через багато рокiв вiн сквитался с 

первооткрывателем моей ночницы, отдав его имя слепцу в одном из романов 

[577, с. 430]. Особове iм’я Axel є прозорою алюзiєю на видову назву метелика – 

excelsa, нiким ще не окреслену. У «Камере обскура» ентомологiчнi вподобання 

автора зумовлюють вибiр реального прiзвища лепiдоптеролога Johann Ignaz 

Schiffermüller як протоонiма Шиффермюллер, яке в «Laughter in the Dark» 

змiнюється в Шиффермиллер.  

‘Двiйництво’ розвивається трансформацiєю помилкове → iстинне: вигадане 

iм’я “матерiалiзується” в третього двiйника, який “готує” трагiчну розв’язку. Коли 

герой шукає можливостi дiзнатися про Марго i Рекса, лунає телефонний дзвiнок i 

невiдомий читачевi швейцар Шиффермиллер повiдомляє Альбинусу, що фрейлин 

Петерс повернулася за речами. Коли слiпий добирається до дому, перед ним 

з’являється “втiлений” Шиффермиллер – полное издание того голоса, который 

только что звучал в телефоне [583], який розплачується з водiєм, проводжає 

Альбинуса до будинку, дає ключ вiд квартири. У фiналi виникає парадоксальна 

ситуацiя, ретроспективно пов’язана з приховуванням Альбинусом “справжнього” 

iменi: Марго не вiдразу помiчає колишнього коханця i, приймаючи його за 

швейцара, звертається з проханням до “Шиффермиллера”.  

Псевдонiм перетворюється в “справжнє” iм’я епiзодичного персонажа, але 

саме прiзвище Шиффермиллер, наповнене ентомологiчними натяками, свiдчить 

про вiдкрите втручання автора в долю персонажiв. Б. Бойд пише, що центральний 

конфлiкт роману – “боротьба за владу над долею Кречмара мiж Горном i його 

творцем” [60, с. 428]. У фiналi вiдбувається вторгнення “антропоморфного 

божества”, яке зазнало “укол спiвчуття до свого творiння” – так позначить пiзнiше 

свою присутнiсть в «Bend Sinister» В. Набоков [257, с. 492–493]. Позбавляючи вiд 

мук “логiчноï долi” Адама Круга, автор дарує героєвi рятiвне божевiлля i 

“втiшений Круг повертається до лона свого творця” [257, с. 492–493]. Так само 

iмплiцитний автор, сховавшись пiд “личиною” швейцара Шиффермюллера 

(Шиффермиллера), влаштовує фiнал, пояснюючи Кречмару (Альбинусу), а заодно 



263 

й читачевi, що “смерть – це тiльки питання стилю” [257, с. 488]. Остаточний 

аргумент “за” присутнiсть Творця, який обрав iмена-маски за власними 

“капризами i витiвками”, – збереження “помилкових” онiмiв у росiйськiй (Мюллер 

– Шиффермюллер) i англiйськiй (Миллер – Шиффермиллер) версiï. Вiдношення 

перетину (хибнi iмена двiйникiв, псевдонiм Горна / Рекса – “справжнє” iм’я 

“швейцара”) i еквiвалентностi (псевдонiм Кречмара / Альбинуса – “iстинне” iм’я 

представника автора) об’єднують поетонiми в мiкросистему, що вiдбиває 

прихованi смисли тексту.  

Прийом приховування може виконувати сюжетоутворювальну функцiю, 

якщо зумовлює побудову композицiї й сюжету. Неправильне розшифровування 

географiчних назв у пригодницькому романi Ж. Верна «Les enfants du capitaine 

Grant» має за мету ускладнити композицiю та заплутати iнтригу. Зав’язкою дiї 

стає знайдена в черевi акули пляшка з напiвзнищеними документами, де 

приховано тайну корабельної аварiї le Britannia. З трьох документiв, написаних 

англiйською, французською i нiмецькою мовами, вдається правильно з’ясувати 

дату аварiї (7 juin 1862), координати широти (37°11´), назву судна, порту, iм’я 

капiтана i зрозумiти загальний смисл письмового прохання про допомогу: 

    англ. Bri… 

le Britannia   фр. …tannia 

    нiм. ??? 

 

    англ. …gow 

de Glasgow   фр. ??? 

    нiм. Glas 

 

    англ. skip…Gr… 

le capitaine Grant  фр. ??? 

    нiм. ???
1
. 

Glenarvan, його дружина, майор Mac Nabbs i капiтан John Mangles 

вiдновлюють непов’язанi мiж собою слова i фрагменти, реконструюючи текст: 

англ. sink ‘зазнавати аварiї’, англ. aland – ‘на землi’, англ. lost – ‘загублений’, 

англ. monition – ‘документ’, англ. assistance – ‘допомога’; фр. austral ‘пiвденний’ 

                                                 
1
 Пiзнiше старi газети торгiвельного флоту пiдтвердять здогадки Glenarvan i його друзiв: “En charge pour Glasgow. 

Britannia, capitaine Grant” [659]. 
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та iн. З опертям на найповнiший французький текст Glenarvan доповнює i поєднує 

частини слiв i фраз, безперечних за змiстом. Головна помилка, що приводить до 

хибного тлумачення, полягає у висновку: кожний документ є дослiвною копiєю 

iнших.  

Рух сюжету спричиняє неправильне розшифрування мiсця аварiї le 

Britannia. Приховування найважливiшого топонiма уможливлюється через незбiг 

ВІ на рiзномовних географiчних картах. На “подвiйнiй” назвi острова, 

позначеного в англiйському i нiмецькому документах як Maria-Thérésa, а у 

французькому – Tabor, ґрунтовано розвиток основних сюжетних лiнiй
1
. Ближче 

до фiналу наголошено, що учасники експедицiї користувалися англомовними 

корабельними картами: Seul, le mot rongé “abor” avait trompé la sagacité du 

géographe! Paganel en avait fait obstinément le radical du verbe aborder, quand c’était 

le nom propre, le nom français de l’île Tabor, de l’île qui servait de refuge aux 

naufragés du Britannia! Erreur difficile à éviter, cependant, puisque les planisphères du 

Duncan donnaient à cet îlot le nom de Maria-Thérésa [659], отже, не могли помiтити 

розбiжнiсть текстiв. 

Варiантами тлумачення елементу слова аbor є правильний (Tabor < 

фр. …аbor) – хибний (Tabor < фр. aborder ‘досягати, причалювати’): Le mot abor, 

le radical du verbe aborder [659]. Нульове вираження ВІ Maria-Thérésa, тобто 

вiдсутнiсть хоча б “осколку” назви острова в англiйському i нiмецькому 

документах, звужує коло iнтерпретацiй i спрямовує пошук мiсця загибелi le 

Britannia у невiрне русло. Три версiї прочитування документа висуваються 

послiдовно, коли кожна попередня виявляється помилковою.  

В основi сюжетної лiнiї ‘пошуки на пiвденноамериканському континентi’ – 

виведення мiсцезнаходження Grant iз фр. gonie, витлумаченому як елемент 

Patagonie. Таке трактування пiдтверджено доповненням слiв le continent 

‘материк’ < contin, indiens ‘iндiанцi’ < indi
2
. Безплiднi пошуки капiтана Гранта в 

                                                 
1
 Неповну тотожнiсть документiв засвiдчено тiльки в фiналi: “ – Sans doute, Monsieur Paganel, répondit Harry Grant, 

Maria-Thérésa sur les cartes anglaises et allemandes, mais Tabor sur les cartes françaises!” [659]. 
2
 При дослiвному цитуваннi документу капiтаном Грантом виявляється, що “gonie” дiйсно є складником La 

Patagonie: “<…>le trois-mâts Britannia, de Glasgow, s’est perdu à quinze cents lieues de la Patagonie” [659]. 
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Патагонiї заставляють переглянути документ, щоб знайти помилку i встановити 

справжнє мiсцезнаходження команди le Britannia.  

Нова гiпотеза Paganel змушує вирушити до Австралiї. Вчений пропонує 

розшифрування: англ. stra i фр. austral > Australia
1
, фр. indi > indigenes ‘туземцi’

2
, 

фр. gonie > сosmogonie (космогонiя) / théogonie (теогонiя) / agonie (агонiя) або 

подiбнi слова з компонентом gonie, не важливi для розумiння основного змiсту. У 

романi є прихованi натяки на те, що версiя Paganel була приречена на провал. По-

перше, перед вiдплиттям до Австралiї Mac Nabbs радить переконатися, що жоден 

iз географiчних об’єктiв, розмiщених на 37 паралелi, не позначено в документах. 

Мандрiвники послiдовно вiдкидають les îles Tristan d’Acunha, le groupe des îles 

Amsterdam, la Nouvelle Zélande i острiв Maria-Thérésa, тому що в англiйському, 

нiмецькому й французському текстах немає нiяких слiдiв цих назв
3
. По-друге, 

помилкову iнтерпретацiю доводить графiчне зображення: топонiм Australie не 

може бути реконструйований iз загальної назви austral у зв’язку з правописом 

(велика – мала лiтера). Безрезультатний пошук на захiдному узбережжi Австралiї 

переконує в неправомiрностi припущення Australie < austral. 

Третя версiя ґрунтована на залежностi англ. Zealand < aland. Паганель 

помiчає складену газету, де видно звукосполуку -aland, i стверджує, що Ze + 

англ. aland дорiвнює Zealand. Проте ще ранiше географ наполягав, що фр. contin 

незаперечно вказує на le continent ‘континент’, отже, капiтан Grant не мiг 

опинитися на островi Zealand. Елемент contin зупиняє вченого на шляху до 

нового тлумачення, але пiсля того як le Duncan випадково (через неуважнiсть 

географа) приходить до схiдного узбережжя Нової Зеландiї (не Австралiї), 

Паганель наводить аргументи на користь третього припущення (austral означає 

‘пiвденнi країни’, indi є початком слова indigence ‘нужда, злиднi’), яке здається 

можливим, але непереконливим. 

                                                 
1
 Пор.: “ – Je prétends, répondit Paganel, que le mot austral qui se trouve dans le document n’est pas un mot complet, 

comme nous l’avons cru jusqu’ici, mais bien le radical du mot Australie” [659]. 
2
 Пор.: «Le mot incomplet indi… Ne signifie pas indiens; mais bien indigènes! or, admettez-vous qu’il y ait des 

“indigenes” en Australie?» [659]. 
3
 Пор.: “C’est Maria-Thérésa, nom dont je ne trouve aucune trace dans les trois documents” [659]. 
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Втративши надiю врятувати капiтана Гранта, учасники експедицiї 

вiдшукують на картах пустинний острiв, щоб висадити колишнього боцмана le 

Britannia Айртона. Знайдений на 37 паралелi острiв Maria-Thérésa виявляється 

притулком капiтана Гранта i матросiв. Певним ключем до розгадки стає заголовок 

«L’île Tabor»; в основному текстi таємниця розкривається, коли капiтан Грант 

дослiвно цитує французькомовний текст: Le 27 juin 1862, le trois-mâts Britannia, de 

Glasgow, s’est perdu à quinze cents lieues de la Patagonie, dans l’hémisphère austral. 

Portés à terre, deux matelots et le capitaine Grant ont atteint à l’île Tabor <…> – là, 

reprit Harry Grant, continuellement en proie à une cruelle indigence, ils ont jeté ce 

document par 15°3’ de longitude et 37°11’ de latitude. Venez à leur secours, ou ils sont 

perdus [659]
1
. 

Множиннiсть напрямкiв розвитку оповiдi, побудова сюжетних лiнiй, перебiг 

i поворотнi моменти дiї знаходяться в прямiй залежностi вiд витлумачення 

географiчних назв, що позначають мiсцезнаходження капiтана Гранта. Хибний 

висновок умовиводiв ґрунтовано на зв’язку звукоподiбних ВІ – ЗН: Patagonie < 

gonie, Australia < austral, Zealand < aland i уможливлено розбiжнiстю Maria-

Thérésa – Tabor на англiйсько-, нiмецько- та французькомовних географiчних 

картах. 

Впевнено можемо констатувати, що вияв смислу тексту перебуває в прямiй 

залежностi вiд експлiкацiї зв’язкiв i вiдношень мiж компонентами 

поетонiмосфери. Формальна тотожнiсть / подiбнiсть / розбiжнiсть двох 

(декiлькох) поетонiмiв спричиняє розмаїття смислових зв’язкiв → вiдношень мiж 

складниками поетонiмосфери: еквiвалентнiсть (Tabor = Maria-Thérésa), 

включення (iнтегральна сема ‘рiд Буендiа’), перетин (збiг семи ‘самотнiсть’ у 

носiïв родини Буендiа; збiг компонента ‘приховування справжнього iменi’, 

присутнього в образах антагонiстiв Кречмара i Горна), протилежнiсть (‘зрячий’, 

‘бездарний’, ‘кат’ Axel Rex – ‘слiпий’, ‘талановитий’, ‘жертва’ Albert Albinus). 

Рiзнорiднi вiдношення зумовлюють супряжнiсть компонентiв (поетонiмiв), отже, 

спричиняють структурування мiкросистем (Мюллер – Шиффермюллер1 – 

                                                 
1
 З’ясовано також iншi прогалини документу: contin – складник слова continuelle, indi – indigenсe [659]. 
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Шиффермюллер2), надсистем (iмена роду Буендiа) тощо. Регулярна реалiзацiя 

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

засвiдчує, що не лише окреме власне iм’я, але й цiлiсна текстова одиниця 

(поетонiмосфера) пiдпорядкованi руху тексту, оскiльки уможливлюють 

(посилюють) образну значущiсть i сприяють розвитку сюжету.  

 

Висновки до розділу 3 

1. Імплiцитнi смисли тексту зберiгаються в означальному алюзійних онiмів, 

псевдонімів i криптонiмів, що вимагають декодування формозмiсту. Амбiвалентний 

механiзм алюзiï, за допомогою якоï автор приховує твiрне iм’я та надає ключi до його 

розпiзнавання, передбачає опис прийомiв зашифровування i вiдновлення вихiдноï 

мовноï одиницi (джерела алюзiï). Експлiкацiя алюземи полягає у виявленнi 

трансформацiï мотивацiйного онiма i часткового повтору в новоутвореннi. За 

ступенем експлiкованостi пропоновано розрiзняти вiдкритi (явнi) та закритi 

(герметичнi) поетонiми-алюзiï. Вiдкрита алюзiя передбачає двi можливостi: 

1) алюзiйний компонент розшифровується без залучення тексту-джерела, 2) контекст 

демонстує (розкриває) прийом приховування iменi. 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. 

2. До iмен-анаграм належать похiднi одиницi з прихованою твiрною базою 

(слово, словосполучення, “фрагменти” контексту). Анаграми утворюються 

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

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

Шишфнарфнэ). Криптономазiя оформлює 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 
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тотожнi за змiстом), що тимчасово надаються персонажам у зв’язку з cюжетними 

обставинами (маскування, iнкогнiто та iн.). Псевдонiми утворюють опозицiю 

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

Замовчування правильного iменi персонажа може бути ознакою пародiювання 

(переiнтерпретацiї) класики, тобто основою створення гротеску, комiчного тощо.  

3. 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 текстової iнформацiї. Римованi імена, 

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

додаваннi приголосного (Айсберги – Вайсберги), 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 поетонiмосфери), яка “вiдповiдає” за змiстову сторону 

лiтературного твору. Смислопороджувальним ресурсом поетонiмосфери i 

смислоутворювальним чинником завершеного (цiлiсного) тексту є формальна 

подiбнiсть ВІ, що забезпечує супряжнiсть художнiх образiв. У комплексному 

текстi звукоподiбнiсть поетонiмiв розцiнюється як ознака схрещення iмплiцитних 

смислiв двох (декiлькох) творiв одного автора: Анабелла Ли [573] – Изабель Ли 

[584] – Aurora Lee [640]. 

4. Двовимiрнiсть художнього тексту породжується в тому числi 

експлiцитним планом вираження – iмплiцитним планом змiсту поетонiмiв. 

Смисловi зв’язки мають опертям означальне (форму), що спричиняє розмаїття 

вiдношень мiж складниками поетонiмосфери:  

1) формальна подiбнiсть (збiг означального) → смисловi вiдношення 

включення (пор. : ‘рiд Buendia’: Aureliano Arcadio Buendia José Arcadio Buendia, 

José Arcadio Segundo Buendia, Remedios la Bella Buendia, Aureliano José i т.д.);  
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2) формальна подiбнiсть → смисловi вiдношення перетину (пор. : 

‘схожiсть’ / ‘тотожнiсть’ Chizzle – Mizzle – Drizzle);  

3) формальна подiбнiсть → смисловi вiдношення протилежностi (пор. : 

‘зрячий’, ‘бездарний’, ‘кат’ Axel Rex – ‘слiпий’, ‘талановитий’, ‘жертва’ Albert 

Albinus);  

4) формальна розбiжнiсть (несумiснiсть) → смисловi вiдношення 

еквiвалентностi (пор.: Сolonel Geraldine = Mr. Morris = Hammersmith; Five-petaled 

Lilac = «Дiвчинка з персиками»).  

По-перше, рiзнорiднi вiдношення зумовлюють супряжнiсть компонентiв 

(поетонiмiв), отже, спричиняють структурування мiкросистем, макросистем, 

надсистем. 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 змiстову цiлiснiсть. Таким чином, виявлення 

смислової iнформацiї, що приховується формально зв’язаними одиницями, 

(перехід від зовнішнього до внутрішнього, від сприйняття до осмислення), стане 

запорукою правильної (науково-коректної) iнтерпретацiї лiтературного твору. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНТЕРПРЕТАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІМЕНІ ↔ ТЕКСТУ 

 

У роздiлi з’ясовуються шляхи і прийоми освоєння iменi художнiм 

(поетичним / прозовим) 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 – вершинi iєрархiчної системи 

(поетонiмосфери). 

 

4.1 Взаємодiя заголовка з елементами тексту i поетонiмосфери  

 

4.1.1 Феноменальна сутнiсть iм’я – текст. У лiнгвiстицi та 

лiтературознавствi склалося неоднозначне розумiння сутностi iм’я (заголовок) – 

текст. Ю.М. Лотман убачає схожiсть “спiлкування” тексту i культурного 

контексту з двобiчними (метафоричним або метонiмiчним) вiдношеннями мiж 

текстом i заголовком: «З одного боку, вони можуть розглядатися як два 

самостiйних тексти, розмiщенi на рiзних рiвнях в iєрархiï “текст – метатекст”; з 

iншого, вони можуть розглядатися як два пiдтексти цiлiсного тексту» [221, с. 132]. 

І.Р. Гальперiн визначає заголовок як “компресований, нерозкритий змiст тексту”, 

що “прагне до розгортання” [87, с. 133–134]. Думка про заголовок як згорнутий 

текст вперше прозвучала в «Поетицi заголовкiв» С.Д. Кржижановського: “Як 

зав’язь, у процесi росту, розгортається поступово-помножуваним та подовженим 

листям, так i заголовок лише поступово <…> розкривається в книгу: книга i є – 

розгорнутий до кiнця заголовок, заголовок – стягнута до об’єму двох-трьох слiв 

книга. Або: заголовок – книга in restricto; книга – заголовок in extensor” [196, c. 3]. 

За О. Еткiндом, зв’язок заголовка з текстом подiбний до спiввiдношення 

означальне – означене: “Весь текст загалом, ця багатошарова система 

означальних, є означеним щодо свого заголовка. Заголовок, як означальне, 

певним чином вiдповiдає тексту як означеному” [123, с. 560]. Складнi вiдношення 
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взаємозалежностi мiж текстом i його компонентом (заголовком) коментує 

Г.О. Основiна: “З одного боку, [заголовок] зумовлює певною мiрою змiст тексту, з 

iншого – сам визначається ним, розвивається, збагачується з розгортуванням 

тексту” [286, c. 62]. Л.Л. Шевченко пiдкреслює: «Проходячи через зміст і 

вбираючи нові художні смисли, заголовне слово збагачується на текстовому рівні. 

Воно ніби переростає свої початкові семантичні рамки, набуває додаткових 

“співзначень”, стає надзвичайно виразним і містким» [412, с. 30]. Н.А. Веселова 

вважає, що намiченi тенденцiï вирiшення проблеми взаємозв’язку заголовка i 

тексту не пояснюють феномен назви; тiльки “подвiйне” iснування заголовка як 

окремого тексту i його структурного елемента “дає iменi-заголовку право не 

тiльки репрезентувати текст, але в рядi випадкiв i замiщувати його” [77].  

Феноменальну сутнiсть заголовкiв – особливого зразку власних iмен – 

Ю.О. Карпенко називає специфiчною ознакою лiтературно-художньоï онiмiï [165, 

с. 15], наголошуючи, що їх дослiдженням “повинен займатися спеціальний розділ 

ономастики, але цього розділу ще не існує. Тому здійснення саме ономастичного 

підходу до назв творів, поряд з літературознавчим та мовознавчим підходами 

видається тим більш доцільним і своєчасним” [169, с. 29]. О.І. Фонякова визначає 

назву художнього тексту як “словесний комплекс, значення якого iмплiцитно 

проектується на змiст всiх текстових рiвнiв i його частин, на його загальну, 

наскрiзну iдею” [396, с. 63].  

Унiкальнiсть заголовка полягає у здатностi ототожнюватися зi змiстом, який 

у згорнутому виглядi зберiгається в iменi тексту: текст дорiвнює самому собi, 

отже, самiсть тексту виражає заголовок. О.Ф. Лосєв позначив основнi принципи 

спiввiднесення сутностi та iменi сутностi: “За iменем, отже, можна дiзнатися 

про сутнiсть, тобто в iменi якось мiститься сутнiсть, i притому мiститься не 

взагалi, не частково, а саме сутнiсно, <…> за iменем сутностi можна дiзнати як 

раз ïï саму, а не що-небудь iнше” [218, с. 224]
1
. Екстраполюючи iдею єдностi iменi 

– сутностi в сферу поетонiмологiï, слiд визнати самодостатнiсть заголовка, пiд 

якою розумiємо повну тотожнiсть iменi тексту та його сутностi (змiсту), що 

                                                 
1
 Курсив автора. 
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передбачає ïх взаємну “виводимiсть” (зумовленiсть). Вiдтворення якогось 

фрагмента (iменi персонажу, сюжетноï ситуацiï тощо) “пророкує” його назву i, 

навпаки, заголовок, виконуючи мнемонiчну функцiю (текст – “конденсатор 

культурноï пам’ятi” [223, с. 22]), прогнозує цитування, переказ, тобто будь-яку 

форму передачi змiсту. Таке розумiння не суперечить трактуванню, 

запропонованому А.П. Загнiтком: заголовок “повнiстю замкнутий своєю сутнiстю 

на цiлiснiсть тексту i разом з останнiм репрезентує його значеннєвий вимiр” [133, 

с. 243] (див також [134]). 

У П. Флоренського на особливу увагу заслуговує трактування художнього 

простору, оскiльки останнiй “породжується самопроявом сутностi, вiн є свiтло вiд 

неï, i тому будова простору в даному творi виявляє внутрiшню будову сутностi, є 

його проекцiєю i виразною розповiддю про нього” [392, с. 464]. “Органом 

дiяльностi”, що мiститься в просторi, є iм’я: “Весь простiр твору є виявом 

духовноï сутностi i, отже, iменуючи ïï, може тлумачитися, як ïï iм’я; але <…> 

лише iм’я гранично прилягає до сутностi як ïï першовияв, i тому воно переважно 

iменує сутнiсть у повнотi ïï енергiй”. І далi: “<…> у складнiй системi взаємно 

пiдтримувальних найменувань, що утворюють простiр лiтературного твору, має 

бути нарештi останнє, чи останнi, якими стримується вся система i через яке 

енергiя духовноï сутностi живить та оживляє всю систему” [392, с. 464]. Таким 

життєдайним iм’ям, яке органiзовує часопростiр як систему взаємодiйних мовних 

одиниць, є назва (заголовок) – внутрiшнiй концентр, що абсорбує енергiю тексту, 

стверджуючи його сутнiсть i буття в контекстi “найширшого принципу”.  

Аксiома О.Ф. Лосєва (“Всякий знак отримує свою повноцiнну значущiсть 

лише в контекстi iнших знакiв, розумiючи пiд контекстом найширший принцип” 

[217, с. 59]) стала опертям теорiï поетики онiма, зокрема аксiоми контексту й 

нескiнченноï смисловоï валентностi поетонiма [151, с. 115–117]. “Повноцiнна 

значущiсть” ВІ, набута не тiльки в контекстi твору, але й у широкому iсторико-

культурному контекстi, засвiдчує “принципове включення художнього твору в 

життя та релятивнi зв’язки власного iменi художнього твору з мовними й 

ономастичними системами” [151, с. 115]. 
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Н.А. Веселова пише, що заголовки мають широкий дiапазон свободи / 

несвободи щодо тексту: “вiд повноï свободи заголовка до максимальноï 

взаємозалежностi заголовка i тексту” [77]. Будь-який художнiй текст, який 

удостоïвся привiлею бути названим, “живе” спiльно з iм’ям (текст має / носить 

iм’я), тому не може бути вiльним вiд власноï сутностi як “виразноï енергiï” 

(О.Ф. Лосєв), явленоï в словеснiй тканинi твору. Очевидно, доцiльнiше говорити 

про рiзний ступiнь взаємопритягнення назви i тексту, в результатi якого “мiж 

заголовком й означеним текстом виникають складнi смисловi струми” [221, 

с. 132].  

Формально видiленi частини тексту (кiнець i початок, епiграф, пролог, 

першi рядки i речення) І.В. Арнольд вiдносить до сильних позицiй, пiд якими 

розумiється “специфiчна органiзацiя тексту, що забезпечує висунення на перший 

план найважливiших смислiв тексту, <...> встановлення iєрархiï смислiв, 

фокусування уваги на найважливiшому, посилення емоцiйностi та естетичного 

ефекту, встановлення значущих зв’язкiв мiж елементами сумiжними i 

дистанцiйними, що належать одному i рiзним рiвням забезпечення зв’язностi 

тексту та його запам’ятовуваностi” [12, с. 23–24]. Обов’язковими сильними 

позицiями вважають заголовок, початок i кiнець твору, iнодi – заголовки i 

пiдзаголовки його частин (книг, глав тощо), факультативними – епiграф, 

присвяту, пролог, епiлог, хоча заголовки поетичних текстiв (у зв’язку з ïх 

регулярною вiдсутнiстю) традицiйно розглядають як факультативну позицiю 

[341]. Заголовок займає “функцiйно закрiплену позицiю” перед i над текстом [183, 

с. 111], отже, “бере на себе головне навантаження з подолання кордонiв мiж 

зовнiшнiм твором i простором художнього твору” [341]. Заголовок формує 

“передрозумiння”, надаючи ключ до iнтерпретацiï тексту [424, с. 597]. Нагальне 

теоретичне та практичне завдання поетонiмологiї сьогодення вбачаємо у 

висвiтленнi полiфункцiйного статусу i текстотвiрного потенцiалу заголовка – 

високорозвиненої одиницi, яка поглинає i замiщає текст. 
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4.1.2 Присвоєння iменi тексту. “Шлях” тексту спiввiдноситься з 

поступовим розвитком заголовка, але й безпосереднє “спiлкування” породжує 

перетин смислiв. Будучи “рамковим” елементом до основного тексту, заголовок 

може вiдтворюватися i “всерединi”, iнодi в графiчно оформленому виглядi. 

У цьому разi твiр мiстить контекст (контексти), який експлiкує ситуацiю 

присвоєння iменi (озаглавлювання), що прямо або опосередковано пояснює 

авторський вибiр, витягуючи пiдтекстовi смисли з органiчноï двоєдиноï сутностi 

iм’я – текст.  

Зазвичай право iменування надається героєвi-оповiдачу, який розмiрковує 

над вiдповiдною назвою. У романi «Записки українського самашедшого» (Л. К.) 

сучасне лiтописання ведеться вiд iменi київського програмiста: Або хоча б оцi мої 

Записки. Записки тому й Записки, що їх треба писати, записувати. 

Переписувати, правити [547, с. 266]. В антиутопiï «Мы» (Є. Замятiн; далi Є. З.) 

оповiдачем є нумер Д-503, будiвельник «Интеграла». У запису 1-му утворюється 

центральна опозицiя я (я только один из…) – мы (Единое Государство), посилена 

поясненням вибору: Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – 

точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это “МЫ” будет заглавием 

моих записей) [542, с. 29]. Назва «Мы», знаходячись над i всерединi тексту, 

нарощує смисли в iнтенсифiкувальних контекстах: Мы – счастливейшее среднее 

арифметическое… [542, с. 55]; И вот – две чашки весов: на одной грамм, на 

другой тонна, на одной – “я”, на другой – “Мы”, Единое Государство [542, с. 99–

100]; <…> “МЫ” – от Бога, а “Я” – от диавола [542, с. 108] та iн. 

У романi «Отчаяние» (В. Н.) над вiдповiдною назвою роздумує Герман –

“олакрез” (криве дзеркало) автора. Перечитуючи незакiнчений рукопис, Герман 

дивується, що сверху не выставлено никакого заглавия [576, с. 456]. Крiм зв’язкiв 

iз текстом, низка потенцiйних iмен виявляє шар росiйськоï лiтератури, передусiм 

творiв Ф.М. Достоєвського, що обiгруванi В. Набоковим: <…> мне казалось, что 

я какое-то заглавие в свое время придумал, что-то, начинавшееся на 

“Записки…”, но чьи записки – не помнил, – и вообще “Записки” ужасно 

банально и скучно. Как же назвать? “Двойник”? Но это уже имеется. 
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“Зеркало”? “Портрет автора в зеркале”? Жеманно, приторно… “Сходство”? 

“Непризнанное сходство”? “Оправдание сходства”? – Суховато, с уклоном в 

философию… Может быть: “Ответ критикам”? Или “Поэт и чернь”? Это 

не так плохо – надо подумать. Сперва перечтем, сказал я вслух, а потом 

придумаем заглавие [576, с. 456]. Спростування Ф.М. Достоєвського, “досить 

посереднього” [268, с. 176], хоч i “надмiрно захваленого автора сентиментальних i 

готичних романiв” [259, с. 740], продемонстровано вiдмовою вiд наслiдування, 

тобто невизнаними назвами «Двойник» i «Записки…»; остання отримує негативну 

рецензiю (банально i скучно) аж до забуття iменi автора
1
. Перечитування повiстi 

про “генiальне” вбивство Феликса (удаваного двiйника Германа) стає 

катастрофою псевдотворця. “Ідеально” продуманий злочин i дивное произведение 

Германа знищує палка Феликса з його iм’ям, забута на мiсцi вбивства. Можливо, 

мiркує тепер герой-оповiдач, не признавшая меня чернь права: Да, я усомнился во 

всем, усомнился в главном, – и понял, что весь небольшой остаток жизни будет 

посвящен одной лишь бесплодной борьбе с этим сомнением, и я улыбнулся 

улыбкой смертника и тупым, кричащим от боли карандашом быстро и твердо 

написал на первой странице слово “Отчаяние”, – лучшего заглавия не сыскать 

[576, с. 457]. У фiналi В. Набоков перетворює Германа в гоголiвського 

Поприщина, дозволяючи персонажевi назвати “власне” творiння. Звукова 

семантика заголовка експлiкована в пародiйному вiршi, насиченому звукобуквами 

слова отчаяние: Хохоча, отвечая находчиво / (отлучиться ты очень не прочь!), / 

от лучей, от отчаянья отчего, / Отчего ты отчалила в ночь? [576, с. 360]. У 

звукових повторах прочитувано назву роману – його “асоцiативну домiнанту” 

[309, с. 5], тобто “той компонент, який надає руху i визначає вiдносини всiх iнших 

компонентiв” [254, с. 411]. У вiршi Германа, “пронизаному” отчаянием, 

взаємодiють лексичний i алiтеративно-асонансний повтори, анафора, омографи, 

що породжують паронiмiчний контекст заголовка. Вияв смислу цiлiсностi 

належить, насамперед, контексту ‘присвоєння заголовка’, який роз’яснює 

                                                 
1
 Згiдно з первинним задумом, роман повинен був вiдкриватися епiграфом iз Ф.М. Достоєвського, а робочий 

заголовок *«Записки мистификатора» натякає на «Записки из подполья» [60, с. 447]. 
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психологiчний стан героя-оповiдача, доведеного до отчаяния. Занурюючись у 

структурно-змiстову цiлiснiсть, заголовок набуває образно-смислової енергiї, що 

“переливається” навзаєм: текст ↔ iм’я тексту. 

 

4.1.3 Контекстнi “показники” взаємодiï заголовок – текст. У «L’âme 

enchantée» Р. Роллана сутнiсть iм’я – текст розкривається авторською 

iнтерпретацiєю образу головноï героïнi Annete Riviére. Крiм прямоï вказiвки на 

внутрiшню форму прiзвища (Riviére < фр. ‘рiчка’), у Вступi до роману автор 

поглиблює змiст поетонiма уподiбненням внутрiшнього життя ma fille et ma 

compagne (пор. рос. духовной дочери и спутницы Аннеты [597, с. 36–37]) одвiчнiй 

течiï Рiки: “<…> la Rivière s’écoule vers la mer... Rien qui stagne! <…> Même dans 

la mort, le flot nous porte...” [645]
1
. Тут явлено й джерело заголовку, що веде 

походження вiд перифрастичного позначення героïнi: Mais l’Âme Enchantée, qui, 

même dans la mort, marche devant , va au delà de cette bataille de l’aujourd’hui, et de 

ses ruines, et des bastions qu’elle conquiert ou qu'elle construit. L’Âme Enchantée 

s’identifie, en ses derniers rêves, avec la Force Créatrice qui projette, divine laitance, 

dans la nuit, ses Voies Lactées [645]
2
..  

Ключовi для iменi-образу L’âme enchantée компоненти ‘хвиля’, ‘потiк’, 

‘течiя’, ‘чари’ флуоресцiюють у словеснiй тканинi роману, але iзоморфнi 

заголовку i його внутрiшнiй формi структури включенi до книги «L’Été»: Annette 

sent couler la riviére enchantée, elle enroule et déroule á son fuseau la tresse des 

courants annelés, elle s’y abandonne, et joue avec la force féline qui l’emporte… [645]; 

La guerre? Ech bien, soit! La guerre, la paix, tout est la vie, tout est son jeu…J’y vais 

du jeu!.. Elle était belle joueuse, l’áme enchantée! [645]. Останнiй процитований 

контекст (позицiя кiнця «L’Été») ознаменовує злиття сутностi героïнi (ïï iменi) з 

                                                 
1
 Пор. : “Рiка тече до моря… Нiякого застою!... Навiть у смертi потiк несе нас…” (пер. наш – Е. К.).  

2
 Пор. росiйськомовний переклад Вступу: «Воистину ею (Annete Riviére) владели чары: в этом ключ к книге и 

смысл ее названия, которое я намеренно оставил загадочным. “Очарованная душа” на протяжении всей жизни 

сбрасывает призрачные покровы, которые ее окутывают. <…> “Очарованная”, лихорадочно вырываясь из-под 

власти грез, все время переходит от одной грезы к другой, вплоть до последней (последней ли?), – когда агония 

окончательно обрывает нить, связывающую Аннету с миром живых» [597, с. 37]. Коментар останньоï книги 

«L’annonciatrice» перевтiлює iм’я-образ Annete Riviére, L’âme enchantée, у символ творення i вiдродження, 

трактуємий як вiддзеркалення Долi. 
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сутнiстю iм’я – текст, зумовлюючи ïх осмислення i впiзнавання в iнших 

художнiх свiтах.  

Символiчне сприйняття образу Vanity Fair (Ярмарку Суєти) закладено в 

пролозi «Before the Curtain» роману В. Теккерея «Vanity Fair». Заголовок 

запозичено з християнської алегорiї «Pilgrim’s Progress» Дж. Баньяна, де 

зображено подорож героя до Граду Спасiння, на шляху до якого вiн потрапляє на 

“ярмарок життейської суєти”. Там можна купити все, що завгодно: будинки, 

землю, титули, дружин i чоловiкiв [7]. У В. Теккерея Vanity Fair стає 

узагальненим образом Англiї початку XIX столiття, де царюють закони купiвлi-

продажу. Перетворення в iнтралiнгвальний символ (що iснує в англомовнiй 

культурi) здiйснено через театралiзацiю, започатковану прологом. У промовi 

manager of the Performnce (Лялькаря) закладено спiльну архiсему 

‘марiонетковiсть’ персонажiв, яким належить взяти участь у виставi: He is proud 

to think that his Puppets have given satisfaction to the very best company in this empire. 

The famous little Becky Puppet has been pronounced to be uncommonly flexible in the 

joints, and lively on the wire; the Amelia Doll, though it has had a smaller circle of 

admirers, has yet been carved and dressed with the greatest care by the artist; the 

Dobbin Figure, though apparently clumsy, yet dances in a very amusing and natural 

manner <…> [658]. Ідею твору втiлено в розгорнутому образi Ярмарку: There is a 

great quantity of eating and drinking, making love and jilting, laughing and the 

contrary, smoking, cheating, fighting, dancing and fiddling; there are bullies pushing 

about, bucks ogling the women, knaves picking pockets<…> [658]. На Vanity Fair 

життя усвiдомлюється як балаган з найрізноманітнішими видовиськами (some 

dreadful combats, some grand and lofty horse-riding, some scenes of high life, and 

some of very middling indeed <…>), враження вiд яких more melancholy than 

mirthful [658]. Завiса пiдiймається, i Лялькар, смикаючи Puppets за ниточки 

марнославства, оповiдає про свiт-балаган, а в фiналi складає ляльок й зачиняє 

скриньку, бо виставу скiнчено. Із завершенням тексту смислова домiнанта, 

винесена в заголовну позицiю, набуває символьного значення: Vanity Fair 

витлумачено як ‘свiт бездiяльностi та суєти’ [458]. 
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Саморозкриття назви в текстi розiгрується в пародiï В. Набокова на власну 

бiографiю – романi «Look at the Harlequins!». Паралелi мiж життям i творчiстю 

В. Набокова й оповiдача Vadim Vadimovich, знаменитого росiйсько-

американського письменника, вибудовано як наслiдування героя якогось 

успiшного двiйника, очевидними “прикметами” якого стають назви творiв 

оповiдача, що перегукуються з набоковськими романами: «Pawn Takes Queen» – 

«Защита Лужина», «Camera Lucida» – «Камера обскура», «The Red Top Hat» – 

«Приглашение на казнь», «Dr. Olga Repnin» – «Pnin», «A Kingdom by the See» – 

«Lolita» та iн. (див. [207]).  

Незважаючи на вiдмiннiсть двiйника вiд Творця тексту, крiзь мемуари 

Vadim Vadimovich “просвiчує” справжнє обличчя лукавого автора, який довiрив 

читачевi catalogue raisonné
1
 корней, истоков и занимательных родовых каналов 

своïх росiйських i англiйських творiв [565]. Походження iменi тексту (“спогадiв” 

оповiдача) є “запрошенням” до майстернi В. Набокова. Разом iз пародiйним 

оповiдачем автор винаходить уявну реальнiсть, i першою небилицею роману стає 

баронеса з “промовистим” прiзвищем Bredow, яка проголошує едикт творчостi: “ 

– Look at the harlequins!” “What harlequins? Where?” “Oh, everywhere. All around 

you. Trees are harlequins, words are harlequins. So are situations and sums. Put two 

things together – jokes, images – and you get a triple harlequin. Come on! Play! Invent 

the world! Invent reality” [637]. Увагу до заголовка привертає наполегливий повтор 

домiнанти harlequins – джерела гри. Небезстороннiй до алiтеративно-асонансноï 

подiбностi слiв, В. Набоков вибирає спiвзвучне утворенню lookaty – lickety (пор. 

англ. розм. фразеологiзм lickety-split ‘стрiмголов’; прикм. ‘бурхливий, 

нестримний’), уподiбнюючи озвучування ‘harlequins’ падiнню дзвiнких цехiнiв 

(перший компонент sequinlike перекладається з англ. як ‘блискiтка на сукнi’, 

‘цехiн’ [255, с. 658]): When she cried out those four words [look at the harlequins], 

they came out in a breathlessdactylic line with a swift lispy lilt, as if it were ‘lookaty’, 

assonating with ‘lickety’ and introducing ten – derly, ingratiatingly those ‘harlequins’ 

                                                 
1
 Анотований каталог (фр.). 
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who arrived with festive force, the ‘har’ richly stressed in a burst of inspired persuasion 

followed by a liquid fall of sequinlike syllables [637].  

Зазвичай у прозовому чи поетичному творi “працюють” контексти-

актуалiзатори заголовка, ґрунтованi на вiдношеннях тотожностi / подiбностi. У 

романi Дж. Селiнджера «The Catcher in the Rye» кореляцiю текст – заголовок 

виявляють три дистантно розташованi контексти. Передбачувальний контекст 

започатковує пiдтекстову iнформацiю: головний герой Holden Caulfield 

(“промовисте” прiзвище-композит, спiввiвносне з англ. сaul ‘кричати, окликати’ i 

field ‘поле’, також є засобом актуалiзацiї змiсту) звертає увагу на хлопчика, який 

наспiвує пiсеньку “If a body catch a body coming through the rye” [646]
1
. Двiчi 

повторювана фраза закрадається в пiдсвiдомiсть Holden Caulfield i нагадує про 

себе пiд час його розмови з Phoebe:  

“You know what I’d like to be?” I said. “You know what I’d like to be? I mean if 

I had my goddam choice?” <…> “You know that song “If a body catch a body comin 

through the rye”? 

I’d like – “It’s ‘If a body meet a body coming through the rye’!” <…> “It’s a 

poem. By Robert Burns.” 

“I know it’s a poem by Robert Burns.” She was right, though. It is “If a body 

meet a body coming through the rye.” I didn’t know it then, though. “I thought it was 

‘If a body catch a body,’” I said. “Anyway, I keep picturing all these little kids playing 

some game in this big field of rye and all. Thousands of little kids, and nobody’s around 

– nobody big, I mean – except me. And I’m standing on the edge of some crazy cliff. 

What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff – I mean if 

they’re running and they don’t look where they’re going I have to come out from 

somewhere and catch them. That’s all I’d do all day. I’d just be the catcher in the rye 

and all” [646]. 
Ключовий контекст заголовка випливає з багаторазового точного / 

модифiкованого повтору рядка з вiрша «Coming Through The Rye» Р. Бьорнса: If a 

body meet a body coming through the rye, поданого в розв’язувальному контекстi, де 

з’ясовано авторство й усунено неточнiсть вiдтворення. Помилкова замiна meet 

англ. ‘звати, кликати’ на catch англ. ‘ловити’ призначена втiлити суть заголовка, 

яка полягає в усвiдомленнi Holden Caulfield своєї життєвої справи: ловити 

                                                 
1
 Пор. : «He was singing that song, “If a body catch a body coming through the rye.” He had a pretty little voice, too. He 

was just singing for the hell of it, you could tell. The cars zoomed by, brakes screeched all over theplace, his parents paid 

no attention to him, and hekept on walking next to the curb and singing. “If a body catch a body coming through the rye.” 

It made me feel better» [646]. 
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дiтлахiв, щоб вони не зiрвалися в прiрву. Імплiцитним контекстом заголовка стає 

фрагмент розмови героя з вчителем Mr. Antolini, який розцiнює нонконформiзм i 

бунт пiдлiтка Холдена як рух до прiрви: I have a feeling that you’re riding for some 

kind of a terrible, terrible fall [646]. Цей контекст узгоджується з ключовим, 

оскiльки рятiвник дiтей вiд прiрви поки що й сам потребує допомоги.  

У поетичному творi зв’язок текст – заголовок забезпечують тотожнi слова 

чи словосполучення (ВІ / ЗН), що набувають статусу домiнант. Так, вiрш Б.-

І. Антонича «Бики й буки» мiстить такi контексти-актуалiзатори: 1) Земля 

погрожує злим зорям п’ястуками букiв; 2) а бук до бука, мов бики печернi, в лютi 

скачуть, / коли багрова плахта сонця кров у них роз’ятрить [504, с. 178]. Перший 

з них породжує метафоричний образ, другий – розгортає його за допомогою 

повтору (бук до бука) i порiвняльної конструкцiї (мов бики…), а поетичний смисл 

вiрша має опертям паронiмiчну близькiсть слiв, обраних для озаглавлювання. 

Таким чином, пряму взаємодiю заголовок – текст виявляє контекст-

актуалiзатор або узгодженi мiж собою контексти-актуалiзатори, що роз’яснюють 

вибiр iменi, з’ясовують сутнiсть тексту, унаочнюють iнтеграцiю текстових 

елементiв у цiлiсне утворення через формально-смислову зв’язнiсть. 

 

4.1.4 Регулярнi та унiкальнi засоби вираження кореляцiï текст – 

заголовок. Взаємопритяжiння тексту ↔ його назви завжди унiкально. Намiтити 

прийоми актуалiзацiï та iнтенсифiкацiï можливо, тому що зв’язнiсть iменi – 

тексту забезпечується рiзними типами повтору. Авторська iндивiдуальнiсть 

виявляється, швидше, не рiзноманiтнiстю засобiв поетики, спектр яких є хоча й 

широким, але обмеженим, а контекстним розподiлом iнструментарiю, що 

пiдвищує енергетичний потенцiал заголовка.  

Оповiдання «Круг» (В. Н.) вiдкривається логiко-синтаксичною аномалiєю: 

Во-вторых, потому что в нем разыгралась бешеная тоска по России. В-

третьих, наконец, потому что ему было жаль своей тогдашней молодости <…> 

[572, с. 407], яку пояснює кiнцiвка: А было ему беспокойно по нескольким 

причинам. Во-первых, потому что Таня оказалась такой же привлекательной, 
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такой же неуязвимой, как и некогда [572, с. 417]. Умисне порушення 

послiдовностi викладу (во-вторых, в-третьих,…во-первых) повертає до початку, 

вiдкриваючи суть заголовка, обраного для вiдображення композицiї. «Така 

кiльцева побудова тексту, – пише Н.А. Нiколiна, – змушує читача <…> з’єднати 

“розiрване” складне синтаксичне цiле, спiввiднести причини й наслiдки» [277]. 

Допомiжними засобами динамiки тексту ↔ iменi є повтори слова круг у прямому 

i переносному значеннi (дождь, расходясь по воде взаимно пересекающимися 

кругами; сила ощущения как бы выносила его из круга сна [572, с. 411]); образи 

округлоï форми (монета, що влипає ребром в глину; жестянка из-под монпасье; 

статуя – сахарно-белая ягодица с ямкой; собака, який пiдстрибує за мокрым 

мячиком) [572, с. 408–414]); образи уявлення, що мiстять сему ‘круг’ “не тiльки 

як диференцiйну, але й як периферiйну чи асоцiативну” (Гармониками 

отражались сваи в воде, свиваясь и развиваясь; <…> здесь как бы соединялись 

кольцами липовой тени люди разбора последнего) [277]. Збагачений 

контекстними смислами заголовок «Круг» – унiверсальний символiчний код 

творчостi В. Набокова, втiлений в iдеї володiння Часом, що вiдроджується 

Пам’яттю: Спираль – одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и раскрывшись, 

круг перестает быть порочным, он получает свободу [577, с. 553]. 

Якщо до заголовка винесено прiзвисько персонажа, перифраза чи iнший 

елемент парадигми особового iменi, зв’язок бiблiопоетонiм ↔ текст ↔ 

антропоетонiм встановлюється й iнтенсифiкується через низку повторiв 

(тотожних i / або синонiмiчних). Подвiйна назва драми М. Кропивницького 

«Глитай, або ж Павук» вiдображає домiнантнi ознаки прозвання лицемiрного i 

пiдступного Йосипа Степановича Бичка. Головну характеристику подано в рiзних 

контекстних ситуацiях i з рiзних персонажних позицiй, що розкривають i 

аргументують сутнiсть образних iменувань Глитай ‘Багатий власник, перев. 

селянин, який визискує батраків і бідняків’ [335, с. 86] i Павук. Пор. : [Олена:] 

Куди ж це мати пiшла? Певно, до глитая! [552, с. 188]; [2-й чоловiк:] <…> 

посредник совiтував обiбрати глитая за старшину; А як припаде тобi саме до 

скруту, от тодi той глитай i притириться в гостi<…>; [1-й чоловік:] Павук, 
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одне слово – павук! Скрізь навкруги розкидав павутиння<…>; [2-й чоловік:] 

<…> люди й кинуться до нього за тією позикою, <…> а йому цього й треба, тут 

він і розкида павутиння! [552, с. 214–215]; [1-й чоловік:] Павук, одно слово – 

павук!..; [2-й чоловік:] А як ловко те павутиння розкида, так навдивовижу; [2-й 

чоловік:] І Мартин Хандоля горілки не вживав, а як піймався у лапи глитаєві, 

розпився і звівся нінащо! [552, с. 213]. Сукупнiсть прийомiв: тотожний повтор 

прозвань Глитай i Павук, повтор-паралелiзм (Павук, одно слово – павук!), 

мотивацiйнi вiдношення павук – павутиння виводять образну характеристику в 

заголовну позицiю, завдяки чому парадигму антропоетонiма очолює еквiвалентне 

заголовку Глитай / Павук. Вкупi з назвою твору антропоетонiм забезпечує 

означування нового суспiльного типу лиходiя – гнобителя бiдних селян: «Завдяки 

Кропивницькому слово “глитай” <…> стало назвою для цього типу» [350, с. 12]
1
 i 

трансформується в УКЛА2 (↓)
2
 ‘Пан, помiщик, багач’ [229, с. 125]. 

Розгалужену парадигму оцiнних iменувань iз зневажливими, лайливими 

тощо конотацiями має поетонiм Федько (В. В. Федько-халамидник). Заголовок, 

вмотивований особовим iм’ям i негативно конотованою характеристикою 

денотата, актуалiзовано в першому i роз’яснено в наступних реченнях: Це був 

чистий розбишака-халамидник. Не було того дня, щоб хто-небудь не жалівся 

на Федька <…> Наче біс який сидів у хлопцеві! і т.д. [516, с. 184]. Взаємодія 

заголовок – текст здійснюється за рахунок тотожного, синонімічного i 

словотвірного повтору компоненту-прикладки. Семантична структура ВІ Федько-

халамидник – «Федько-халамидник» розвивається синхронно, з накопиченням 

іменувань, що поширюють парадигму, конструюють інтегральну сему 

‘халамидник’ “розм., зневажл. бешкетник, пустун” [339, с. 13] і формують 

експресивно-емоційне забарвлення образу. Архісему виявляє повтор домінантної 

лексеми і синонімічних одиниць: халамидник: Дорослі легше зітхають і, 

хитаючи головами, лають Федька-халамидника [516, с. 196], А йому було цікаво 

подивитись, як будуть ховати Федька-халамидника [516, с. 202]) та iн.; 
                                                 
1
 Пор.: “Взагалi автор постарався зобразити в драмi похмурими фарбами становище селянина, обездолюваного з 

одного боку невiдповiдними до його справжнiх прибуткiв податками, а з другого – нещадними утисками глитаїв” 

[197, с. 507– 508]. 
2
 (↓) – конотацiя, що пригасає. 
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розбишака “Той, хто любить бешкетувати, пустувати” [337, с. 609], шибеник 

“розм. Те саме, що бешкетник” [339, с. 449]: Шибеник чортів, навчив хлопця та й 

утік [516, с. 198] та iн.; пробийголова “відчайдушний бешкетник, призвідник 

сварок” [337, с. 116]: – Ну й пробийголова… Ач яке виробляє! [516, с. 195]; 

зайдиголова “Неврівноважена людина, вчинки якої позбавлені розсудливості, 

здорового глузду” [336, с. 133]: Але не лають і не сердяться – що говорити 

такому зайдиголові! [516, с. 196]; Соловей-Розбійник: Федько сидить у себе на 

воротях, як Соловей-Розбійник на дереві, і дивиться [516, с. 185].  

Конотативний план імені-образу складають негативнооціннi номiнування: 

халамидра “мерзота” [19, с. 154]: – Халамидро! Ну, не попадайся ти на нашій 

вулиці! [516, с. 186]; сибіряка “Лиходій, харцизяка, вража душа” [338, с. 153]: І за 

що мене бог покарав такою сибірякою… [516, с. 187–188] та ін. Широкий спектр 

нецензурних (переважно лайливих) номінацій так чи так пов’язано з пригодою на 

рiчцi та покаранням невинного Федька: паршивець, сукин син, собака, чортове 

хлопча, стервин син, iроде, люципере, iдоляко [516, с. 195–200]. 

Суттєво, що текст розпочинається роз’ясненням заголовного слова 

халамидник, але у фiналi оповiдач, проникаючись спiвчуттям до благородного й 

вiдчайдушного хлопчика, настiйливо повторює iм’я: Але Федько й на цей раз 

навiть не скрикнув. <…> батько кинув ремiнь i нахилився до Федька. Федько 

вже нiчого не чув i не бачив i т.д.), що стає останнiм словом тексту: Цього чижика 

вiн сказав Федьковiй матерi вiддати йому, бо вiн його виграв у Федька [516, 

с. 202]. Динамiку iменi аргументовано перетворенням негативних характеристик 

на позитивнi, що й зазначено втратою прiзвиська у фiналi.  

“Дiяльнiсть” назви «Человек в футляре» (А. П. Ч.) зароджується в розповiдi 

про людей, самотнiх по натуре, асоцiативно пов’язаноï з образом Беликова: 

[Мавра] <…> в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам 

выходила на улицу [613, с. 222]. Інтегральну сему ‘самотнiсть’ формує порiвняння 

как рак-отшельник или улитка, фразеологiзм рос. уйти в скорлупу i ототожнення 

образiв згадуваноï i головноï дiйовоï особи з погляду оповiдача Буркина: Людей, 

одиноких по натуре, которые как рак-отшельник или улитка, стараются уйти 
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в свою скорлупу, на этом свете не мало. <…> такие люди, как Мавра, явление 

не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий 

Беликов, учитель греческого языка<…> И зонтик у него был в чехле и часы в 

чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить 

карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в 

чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник [613, с. 222]. Ядрова 

сема ‘захист’ об’єднує в синонiмiчний ряд словоформи скорлупа, чехол i похiдне 

чехольчик, а багаторазовий повтор (чехол) деталiзує свiт речей i зовнiшнiсть 

персонажа. Внутрiшню сутнiсть Беликова, який вiдгороджується вiд 

действительной жизни, утворюють контекстнi синонiми оболочка i футляр: 

Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое 

стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, 

который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний [613, с. 222]. 

Експлiкуючи формально-смисловий зв’язок iз заголовком, слово футляр 

повторюється, щоб обґрунтувати психологiю персонажа, чий страх перед життям 

тягне за собою нечутливiсть думки: И мысль свою Беликов также старался 

запрятать в футляр [613, с. 223]. Одночасно в семантицi антропоетонiма i 

заголовка накопичуються спiльнi компоненти ‘страх’, ‘смуток’, ‘недовiрливiсть’, 

‘душевне омертвiння’, передпосланi домiнантою футляр i футлярный: А на 

педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, 

мнительностью и своими чисто футлярными соображениями <…> [613, с. 223].  

З онiмноï перифрази человек в футляре починається вiдкрита взаємодiя 

iменi ↔ тексту, що поширює семантичний об’єм еквiвалентних одиниць: И этот 

учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, 

едва не женился [613, с. 225]. Заголовок абсорбує асоцiативно-образну 

iнформацiю, втiлену в семi ‘укриття’ (пор.: Спальня у Беликова была маленькая, 

точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой 

<…> [613, с. 224–225]; Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал <…> 

[613, с. 232]). Ідеальним футляром для Беликова стає гроб, що завершує ряд 

контекстних синонiмiв скорлупа, чехол тощо: Теперь, когда он лежал в гробу, 



285 

выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что 

наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет [613, 

с. 232]
1
.  

Перифраза у множинi: И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще 

таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет! [613, с. 232], 

iронiчно знижуючи образ, спричиняє розпiзнавання в Беликове типових ознак 

росiйського обивателя, нечутливого до життя
2
. Полiденотатнiсть пророкує 

метафоричний (жартiвливий, зневажливий i под.) вираз человек в футляре
3
, що 

увiйшов до iнтралiнгвального фонду: “людина боязка, яка боïться негоди, 

протягiв, неприємних зовнiшнiх впливiв” [425]. Плюральна форма пiдсилює 

значимiсть частковоï втрати iменi як руйнування духовноï “будови” особистостi.  

Смисловi межi заголовка поширює поняття футляр (футлярность), 

перенесене на пустий i вульгарний спосiб життя суспiльства: А разве то, что мы 

живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, – 

разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, 

сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не 

футляр? [613, с. 233]. Отже, енергiя назви «Человек в футляре» концентрується 

завдяки тотожному, синонiмiчному, словотвiрному повтору; взаємно-

еквiвалентним формам ВІ; вживанню перифрази, iдентичноï заголовку, у 

множинi; вiдтворенню домiнанти футляр у позицiï кiнцiвки. 

У романi «Дар» (В. Н.) прийоми реактуалiзацiï заголовка визначають 

взаємодiю з текстом та iнтертекстом. Припущення О. Долiнiна, що заголовок 

полемiчно перегукується з пушкiнським «Дар напрасный, дар случайный…» [114] 

пiдтверджують iншi авторитетнi дослiдження (див. [59], [71]). Узгодженi 

фрагменти, що прогнозують назву, розширюють поняття дар у художнiй 

                                                 
1
 Пiдбiр художнiх засобiв (футляр, чехол, гроб) для втiлення “футлярностi” побуту i буття Беликова можна 

простежити в записах А. П. Чехова: “Людина в футляре, в калошах, парасолька в чехле, годинник в футляре, нiж у 

чехле. Коли лежав в гробу, то здавалося, посмiхався: знайшов свiй iдеал” (Зап. кн. I, с. 86) [406].  
2
 Уже в перших критичних вiдгуках на оповiдання характеристика росiйського обивателя дається за допомогою 

чеховського слова: це i згадка про “футлярне iснування”, i вживання прiзвища у множинi: “Вся сила Беликова <...> 

в навколишньому середовищi, в його слабкостi, в розпливчастостi моральних i всяких iнших засад, у несвiдомiй 

пiдлостi, що складає суспiльнi пiдвалини того життя, де процвiтають Беликовы” [55]. 
3
 Пор. лист А.П. Чехова: “Листопадовi вiтри дмуть несамовито, свистять, рвуть дахи. Я сплю в шапочцi, в туфлях, 

пiд двома ковдрами, з закритими вiконницями – человек в футляре” [425]. 
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концепцiï В. Набокова. Творчий дар спiввiдноситься з Федором Годуновым-

Чердынцевым, його батьком i поетом Кончеевым. Перша згадка про дар виникає 

як передчуття Годуновым-Чердынцевым лiтературного визнання: он никогда и не 

сомневался, что <…> мир, в лице нескольких сот любителей литературы, 

покинувших Петербург, Москву, Киев, немедленно оценит его дар [566, с. 10].  

Контексти, якi iнтенсифiкують заголовок, мiстяться у “вставленому” вiршi, 

що твориться “на очах” у читача, повторюється в найрiзноманiтнiших варiацiях i, 

нарештi, пiсля напруженого воодушевления и вслушивания, дозрiває в хорошие, 

теплые, парные стихи: Благодарю тебя, отчизна, за чистый… Это, пропев 

совсем близко, мелькнула лирическая возможность. Благодарю тебя, отчизна, за 

чистый и какой-то дар <…> Благодарю тебя, Россия, за чистый и… второе 

прилагательное я не успел разглядеть при вспышке – а жаль. Счастливый? 

Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры. Латы [566, с. 28]; 

<…> уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом 

прокатилось “Благодарю тебя, отчизна…”, и тотчас, обратной волной: “за 

злую даль благодарю…”. И снова полетело за ответом: “…тобой не признан… 

[566, с. 50]; Благодарю тебя, отчизна. / За злую даль благодарю! / Тобою полн, 

тобой не признан, / И сам с собою говорю <…> [566, с. 52]
1
. Вслухування в 

звукову тканину наполегливого благодарю з даром всерединi здобуває iмплiцитнi 

смисли з лексем-домiнант: благодарность за дар життя i творчостi. «Дар» 

“виявився книгою про РАДости життя, благоДАРностью йому”, – пише 

І.М. Сухих, видiляючи iснування Годунова-Чердынцева в самой гуще счастья, в 

очiкуваннi “чудовоï подiï” [357, с. 228]. Передчуття дара втiлюється в блаженне 

вiдчуття його бремени (<…> уже искал сознания чего-то нового, еще 

неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя 

чувствовал в себе [566, с. 85]), а ближче до фiналу дар творчостi поєднується з 

даром любовi: возмужание дара, предчувствование новых трудов и близость 

полного счастья с Зиной [566, с. 294–295].  
                                                 
1
 О. Долiнiн вважає, що вiрш вводить одну з головних тем роману – “тему благоДАРности за ДАРы (видiлено 

автором – Е. К.), якi посилає доля”, та явно полемiзує з поетичним “анти-благодарением” – «Благодарностью» 

М.Ю. Лермонтова [114, с. 153]. Статус текстовоï домiнанти (вiрш Чердынцева) пiдтверджує назва роману Вадима 

Вадимовича «Подарок отчизне» (В. Н. Look at the Harlequins!) – пародiйне “вiдображення” «Дара» i «Подвига».  
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Життя усвiдомлюється як безцiнний подарунок вiд Невiдомого: Куда мне 

девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня – и только 

меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления 

практического руководства: “Как быть Счастливым?” Или глубже, дотошнее: 

понять, что скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным, зеленым 

гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть! И хочется благодарить, а 

благодарить некого [566, с. 295]. Концептуальне розходження з О.С. Пушкiним 

(Дар напрасный, дар случайный / Жизнь, зачем ты мне дана?) полягає в 

осмисленнi життя-дара як щасливого вiзерунка долi i творчостi-дара як гри (я хочу 

все это держать как бы на самом краю пародии [566, с. 180]). Пронизливо 

щасливе вiдчуття Дара життя звучить в унiсон О. Мандельштаму, є своєрiдним 

вiдгуком на питання: За радость тихую дышать и жить / Кого, скажите, мне 

благодарить?  

Спiвпричетний Дару батько Федора Годунова-Чердынцева – знаменитий 

мандрiвник i дослiдник, вчений-ентомолог, в якого, задумавши книгу про батька, 

перевтiлюється головний герой. Крилатий дар батька (Оттуда и теперь занимаю 

крылья [566, с. 104]) сповнений радощiв вiдкриття: Чердынцев-старший был 

счастлив среди недоназванного мира, в котором он при каждом шаге безымянное 

именовал [566, с. 108]. Подяка за ладнiсть буття прозирає в смiшних вiршиках, 

складених разом з Федором, де дар Борея римується з arborea – назвою 

вiдкритого Чердынцевым-старшим метелика; в описi рiдкiсного випадку: 

ненароком вошел в основу радуги <…> и очутился в цветном воздухе, в играющем 

огне, будто в раю [566, с. 70], де радуга анаграматично “перевертає” дар.  

Якщо С голосом Пушкина сливался голос отца, ритм пушкинского века 

мешался с ритмом життя Чердынцева-молодшого [566, с. 88], то образ поета 

Кончеева спiввiдноситься з О.С. Пушкiним через конструкцiю дар Изоры, 

запозичену з «Моцарта и Сальери»
1
. При першiй зустрiчi з Кончеевым Федор 

вiдчуває себе лише його сучасником, про поета ж говорить як про людину, 

                                                 
1
 Пор.: “Вот яд, последний дар моей Изоры”; “Тогда не пропадешь ты, дар Изоры”; “Теперь – пора! заветный дар 

любви, Переходи сегодня в чашу дружбы” [592, с. 362–363]. 
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таинственно разраставшийся талант которого только дар Изоры мог бы 

пресечь [566, с. 59]. У пушкiнському контекстi дар Изоры прочитується як яд, що 

виявляється ще одним приводом для гри в гармонiйнi спiвзвуччя: наповнює 

домiнанту iнверсiєю смислiв (дар – яд) i встановлює пародiйний зв’язок Кончеев – 

Моцарт, Годунов-Чердынцев – Сальери (обманний хiд В. Набокова).  

Наполегливе дар i його звукосемантичне “оточення” подарок – радость – 

благодарить – радуга – яд спiвiснують з антонiмiчним повтором, який формує 

ключову опозицiю дар – бездарнiсть. Коментуючи фрагмент <…> в нем росла 

смутная, скверная, тяжелая ненависть к неуклюжей медлительности этого 

бездарнейшего из всех способов передвижения <…> [566, с. 72], Б. Бойд пише, 

що слово бездарнейший, застосоване до трамваïв, заряджене особливим смислом, 

тому що «цей перевертень є парадигмою всього “Дара”» [59, с. 26–27].  

Обдарованим персонажам протиставляється паноптикум фiгур 

емiгрантськоï лiтератури, але уособленням бездарностi стає головний герой 

«Жизни Чернышевского», написаноï Годуновым-Чердынцевым. Трагiфарсова 

бiографiя Чернышевского трактується як вiдплата долi за бездарнiсть (пор.: 

Некрасов с вялой улыбкой заступался за “дельного малого” (…), признавая, что 

тот успел наложить на “Современник” печать однообразия, набивая его 

бездарными повестями о взятках и доносами на квартальных <…> [566, с. 225]; 

Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно пытался выразить 

бездарный беллетрист” [566, с. 248]). Спiльно з В. Набоковим Годунов-

Чердынцев звинувачує духовного вождя революцiонерiв-шiстдесятникiв у 

поганому лiтературному смаку, пристрастi до полiтичноï лiтератури, 

в мучительной обстоятельности слога [566, с. 196], який в романi «Что 

делать?» смахивает не то на солдатскую сказку, не то на … Зощенко [566, 

с. 247].  

У колi бездарностей перебувають лiтературний дилетант Буш, чия 

философская трагедия викликає звiрячий смiх слухачiв, i паризький критик 

Христофор Мортус (карикатура В. Набокова на Г.В. Адамовича). Персонажi, 

позбавленi Дара життя i творчостi, вiдмiченi фiзичною вадою, спотворенням 
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буття: Чернышевский – короткозорий (його непрозорлива бездарнiсть контрастує 

з художньою зiркiстю Чердынцева) i недорiкуватий, Мортус страдает 

неизлечимой болезнью глаз [566, с. 151], член Товариства Росiйських Лiтераторiв у 

Нiмеччинi Пышкин (“реiнкарнацiя” О.С. Пушкiна) вимовляє “Я не дымаю” и 

“Сымасшествие”, – словно устраивая своей фамилии некое алиби [566, с. 289], 

литератор-середняк Ширин (пародiйний двiйник В. Сiрiна-Набокова) слеп как 

Мильтон, глух как Бетховен и глуп как бетон [566, с. 282]. Список iмен 

бездарностей можна продовжувати, однак обмежимося висновком, важливим для 

розумiння сутностi заголовка. Оригiнальний “хiд” В. Набокова полягає у 

сполучуваннi смислiв опозицiï дар – бездарнiсть, яка облаштовує двi 

протиставленi макросистеми ВІ персонажiв-антиподiв.  

В iнтенсифiкацiï заголовка бере участь граматичний повтор, який роз’яснює 

iм’я тексту. Побудова вiрша А. Гуницького «Деепричастное» з iдентичних форм 

(“у восьми чотиривiршах репрезентовано дiєприслiвниковi звороти, i тiльки в 

останньому рядку тексту з’являється дiєвiдмiнювана форма” [278, с. 150]) 

визначає граматичну домiнанту, актуалiзовану анафорою i позицiєю заголовка: 

Сдерживая слезы с трудом /<…>/ Спрашивая прохожих / Про мятежную 

сущность природы / Требуя сатисфакции / И почтительного отношения / 

Удивляясь подаркам / Присланным из Австралии i т.д. [Цит. за : 278, с. 150]. 

Твiрною основою оказiональноï назви «Деепричастность» (В. Строчков) 

стає абстрактний iменник, похiдний вiд деепричастный. Текст конструйовано з 

послiдовно розмiщених (контактних i дистантних) дiєприслiвникiв (38 форм): 

Засыпая и просыпаясь; засыпая, / просыпаясь и засыпая; просыпаясь, / как 

песок между сонных пальцев; вытекая, / как вода между мокрых пальцев; 

проникаясь / состояньем сыпучим песка меж пальцев сонных; / состояньем 

текучим воды меж пальцев волглых; / превращаясь в песчинки, пески, мириады, 

сонмы; / растворяясь в каплях, струйках, потоках, волнах; / засыпая собой 

города, берега, пустыни; / заполняя собою моря, океаны, воды; / преломляясь в 

спектре сплошной желтизной и синью; / превращаясь в сухую и мокрую часть 

природы; / исчезая и возникая; исчезая, / возникая и исчезая; возникая; / то 
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глубины, то дали смыкая и разверзая; / то барханы, то волны воздвигая и 

размыкая; / путешествуя, странствуя, двигаясь, простираясь; / разбиваясь о 

камни, пенясь; рассыпаясь и иссыхая; / просыпаясь и засыпая; просыпаясь, / 

засыпая и просыпаясь, / засыпая [278, с. 150]. Зiставлення вiршiв 

«Деепричастное» i «Деепричастность» свiдчить про наполегливу iнтенсифiкацiю 

семантики останньоï назви. По-перше, автор використовує лексико-синтаксичний 

паралелiзм
1
, обрамляючи початок – кiнець тексту тотожними структурами з 

iнверсiєю компонентiв-антонiмiв засыпая / просыпаясь: Засыпая и просыпаясь; 

засыпая, / просыпаясь и засыпая; просыпаясь / – просыпаясь и засыпая; 

просыпаясь, / засыпая и просыпаясь, / засыпая. По-друге, центральна частина 

тексту доповнюється аналогiчним розмiщенням повторюваних антонiмiв: исчезая 

и возникая; исчезая, / возникая и исчезая; возникая. “Деепричастность” твору 

насичують контактнi дiєслiвнi форми, що створюють контекст одного вiрша 

(путешествуя, странствуя, двигаясь, простираясь; разбиваясь о камни, 

пенясь; рассыпаясь и иссыхая) – трьох вiршiв (просыпаясь и засыпая; 

просыпаясь, / засыпая и просыпаясь, / засыпая). 

Для актуалiзацiї заголовка роману Г.К. Честертона «The Man Who Was 

Thursday» використано еквiвалентну назву глави, де йдеться про вибори одного з 

членiв Central European Council анархiстiв, яких названо по днях тижня. Анархiсти 

затверджують нового Thursday. Спочатку ця конспiративна кличка спiввiднесена з 

колишнiм Thursday, який раптово помер. Рада вiдхиляє кандидатуру Comrade 

Gregory, i посаду Thursday займає Mr. Gabriel Syme, агент Secret Police Service, 

який прикидається анархiстом. Фiктивне iм’я Thursday повторено в рiзноманiтних 

граматичних конструкцiях, пов’язаних з розвитком подiй (вiд висунення до 

вiдхилення кандидатури Comrade Gregory), що iнтенсифiкують внутрiшньо- i 

надтекстовий заголовки. Схрещення елементiв тексту – його назви виникає у 

передмовi головуючого: Upon you, comrades, it devolves this evening to choose out of 

the company present the man who shall be Thursday [617]. Настанова зi смисловим 
                                                 
1
 Такий паралелiзм можна назвати симетричним, маючи на увазi його повноту. Погодимося з думкою 

Д.М. Шмельова, який вважає, що поняття симетрiï “не означає статичноï рiвноваги: всяке повторення тотожних 

елементiв в художньому текстi, якщо це тiльки не аморфна тавтологiя, здiйснюється за контрастом з якимись 

вiдмiнностями, отже, само стає фактом посилення” [418]. 
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вiдтiнком наказа (модальне дiєслово shall) переходить у пропозицiю a large old 

man: I move that Comrade Gregory be elected Thursday [617]. Публiчний виступ 

Gregory, якому вiдомо, що Syme є шпигуном, викликає незадоволення виборцiв, i 

Syme вiдхиляє кандидатуру Gregory, висуваючи натомiсть свою. Заголовок 

iнтенсифiковано заперечними формами not fit / unfit ‘непридатний, нездатний’, що 

акцентують невiдповiднiсть посади (Thursday) i претендента (Comrade Gregory): 

The man who is fitted to make a good curate is not fitted to make a resolute, forcible, 

and efficient Thursday; <…> Comrade Gregory is unfit to be Thursday for all his 

amiable qualities. He is unfit to be Thursday because of his amiable qualities [617]. 

Спроба Gregory застерегти Раду вiд парадоксального вибору виявляється 

безуспiшною: “And you are not Thursday” [617]. За результами виборiв 

конспiративне iм’я присвоюється Mr. Gabriel Syme, отже, перифрастична 

конструкцiя The Man Who Was Thursday управляє парадигмою антропоетонiма i 

контекстом глави, формуючи текст як цiлiснiсть.  

Здiйснений аналiз дозволяє встановити стандартний (типовий) набiр 

прийомiв, що забезпечують формально-смислову зв’язнiсть заголовок – текст: 

1) точний повтор назви в основному текстi (l’áme enchantée ↔ «L’âme 

enchantée»); 2) синонiмiчний повтор (розбишака, пробийголова, сибіряка та iн. ↔ 

«Федько-халамидник»); 3) антонiмiчний повтор (опозицiя дар – бездарность ↔ 

«Дар»); 4) словотвiрний повтор (павутиння ↔ «Глитай, або ж Павук»); 

5) граматичний повтор (засыпая, просыпаясь, вытекая i т.д. ↔ 

«Деепричастность»). Вибiр i органiзацiя рiзних 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. 

 

4.1.5 Зв’язок внутрiшнiх заголовкiв з компонентами тексту i 

складниками поетонiмосфери. Крім надтекстового (зовнішнього) заголовка у 

художніх творах наявні внутрішні або, за визначенням А.П. Загнітка, проміжні 

заголовки (назви книг, глав тощо), які “актуалізують категорію членованості 
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тексту, полегшують сприйняття твору й актуалізують певну структурну частину, 

вирізняючи її як підтему загальної будови” [132, с. 793]. Кореляція внутрішній – 

зовнішній заголовок аналогічна співвідношенню частини до цілого. Якщо 

зовнішній заголовок становить собою згорнутий текст (цілісність), то внутрішній 

– 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» (гл. 18) ↔ «The 

Storming of the Castle in the Air» (гл. 19) ↔ «Introduces the next» (гл. 20) ↔ «The 

History of a Self-Tormentor» (гл. 21) i т.д. [620]; «How to Live Well on Nothing a 

Year» (гл. 36) ↔ «The Subject Continued» (гл. 37) ↔ «A Family in a Very Small Way» 

(гл. 38) ↔ «A Cynical Chapter» (гл. 39) ↔ «In Which Becky is Recognized by the 

Family» (гл. 40) ↔ «In Which Becky Revisits the Halls of Her» (гл. 41) i т.д. [658]. На 

поетику заголовка “працює” широкий спектр прийомiв, якi зв’язують онiми в 

пiдсистему i формують когерентнiсть. Сильна позицiя заголовкiв, iнтегративних 

елементiв тексту, забезпечує ïм статус домiнанти – “фокусувального компоненту” 

[429, с. 59] лiтературного твору.  

Взаємопритягнення iмен як елементiв поетонiмосфери i взаємообмiн 

iнформацiєю внутрiшнiй заголовок – текст здiйснюється винесенням у заголовну 

позицiю ВІ рiзних розрядiв (частiше антропонiмiв i топонiмiв на позначення 

дiйових осiб / мiсця дiї). Назву глави актуалiзовано сильними позицiями першого 

речення та / або заключної фрази
1
. Пор. : «Chiswick Mall» (гл. I): While the present 

century was in its teens, and on one sunshiny morning in June, there drove up to the 

great iron gate of Miss Pinkerton’s academy for young ladies, on Chiswick Mall <…> 

(початок глави); The world is before the two young ladies; and so, farewell to 

Chiswick Mall (фiнал) [658]. Такий прийом використовується й тодi, коли на роль 

заголовка висунуто словосполучення, номiнативне речення тощо. Першi фрази 

                                                 
1
 Л.С. Канiболоцька дослiджує поетику заголовкiв i рамкових компонентiв твору, стверджуючи, що в оповіданнях 

В. Підмогильного початок i фiнал “функціонально важливі як жанроутворюючі елементи” [159, с. 35].  
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корелюють з назвою в такий спосiб: закрiплюють експозицiю, наголошують на 

основнiй подiї, прогнозують майбутнє, роз’яснюють логiку заголовка тощо: 

«Death of Aunt Ann» (гл. IX): There came a morning at the end of September when 

Aunt Ann was unable to take from Smither’s hands the insignia of personal dignity. 

After one look at the old face, the doctor, hurriedly sent for, announced that Miss 

Forsyte had passed away in her sleep [626]; «The Progress of an Epidemic»: That it is 

at least as difficult to stay a moral infection as a physical one; that such a disease will 

spread with the malignity and rapidity of the Plague i т.д. [620].  

Колообертання смислiв iм’я ↔ текст – характерна ознака роману 

«Петербург» (А. Б.). “Замикання” тексту главки її назвою на зразок «Точно 

плакался кто-то»: И тогда опять сильней задилинькал звоночек. Точно 

плакался кто-то [506, с. 191] формує ритмоутворення i втiлює iдею кругообiгу 

як “натяку на можливiсть деякого повернення” [300, с. 208]
1
. Ідеальне коло 

утворює глв. «Странные свойства», “вiдкрита” багаторазовим повтором 

компонента странные: Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков 

отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно странными 

свойствами <…> [506, с. 38]. Далi “аура” заголовка поширюється на лексему 

обстоятельство, посилену триплiкацiєю слова странный, яке анафорично (все 

теми же) пов’язується iз заголовним складником: Приняв во внимание это 

странное, весьма странное, чрезвычайно странное обстоятельство <…> 

праздные мысли оказались у этого незнакомца; и те праздные мысли обладали 

все теми же свойствами [506, с. 38]. Завершує конструкцiю останнє речення 

главки – повернення до назви: Cтранные, весьма странные, чрезвычайно 

странные свойства! [506, с. 40]. 

Останнє речення може узагальнювати не лише змiст глави (пор. ще: Such 

symptoms, when a disease of the kind is rife, are usually thesight of sickening ↔ «The 

Progress of an Epidemic»), але й цiлiсностi. Так, у циклi «The Forsyte Saga» 

надтекстовий заголовок першої книги «The Man of Property» пiдтримано 

                                                 
1
 «Ми мислимо контрастами, – говорить А. Бєлий у статтi «Круговий рух». – Думка про лiнiï викликає в нас думку 

про круг: в круговому русi неправда – не все: i тут правда i брехня перемiшанi» [36, с. 53]. 
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внутрiшньотекстовою назвою другого роману «In Chancer»: «His» (гл. XLII), що 

корелює з кiнцiвкою: By God! This – this thing was his! By God! this – this thing was 

his! [626], де вiдображено сприйняття Сомсом Форсайтом довгоочiкуваного 

народження дочки – його власностi. 

Поступовий розвиток сутностi проміжного заголовка засвiдчено 

контекстами-актуалiзаторами. У романi-антиутопiï «Мы» (Є. З.) озаглавлювання 

“конспекту” довiряється героєвi-оповiдачу Д-503, який роз’яснює подiï 

планетному читателю. Автор обирає форму трифразового ВІ на зразок «Дикарь с 

барометром. Эпилепсия. Если бы». Потрiйна структура зумовлює кiлькiсть 

актуалiзаторiв, ґрунтованих на рiзноманiтних типах повтору. У першому 

узгодженому з заголовком «Квадрат. Владыки мира. Приятно-полезная функция» 

фрагментi повторюється словотвiрна пара квадрат i квадратный, призначена 

пояснити вiдсторонення вiд читача, який перебуває в iншому часопросторi: Вот 

что: представьте себе – квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо 

рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете – квадрату меньше всего пришло 

бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже 

просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все 

время в этом квадратном положении [542, с. 41]. У другому, пов’язаному з 

компонентом “Владыки мира”, контекстi соположення iменного та дiєслiвних 

словосполучень дає тавтологiю овладеть владыками мира: Любовь и голод 

владеют миром. Ergo: чтобы овладеть миром – человек должен овладеть 

владыками мира [542, с. 41]. Останнiй мотивацiйний контекст пояснює “наступ” 

Единого Государства против другого владыки мира – против любви, зведеноï до 

приятно-полезной функции организма [542, с. 42].  

У «Блакитнiй дитинi» (А. Д.) герой-оповiдач використовує “конспективну” 

форму озаглавлювання, спiввiдносну з викладенням подiй: «Микола Васильович 

Гоголь, вода й тополька», «Атос, Портос, Арамiс, парашут, ракета й потяг», 

«Трiшки про алгебру, “товарiщей” та Галину Іванiвну» та iн. Кожна з лексем-

мотиваторiв (ВІ чи ЗН) зберiгає послiдовнiсть, улаштовану назвою. Пор. «Микола 

Васильович Гоголь, вода й тополька»: 1) Ох, Гоголь, Гоголь! Микола 
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Васильович! та iн.; 2) Стежити за тим, щоб у відрах завжди була вода, – один із 

моїх обов’язків та iн.; 3) Нам дісталася тендітна тополька з набубнявілими 

бруньками на гілочках <…> [530, с. 319–324]. Назва гл. XIV «Soames discovers 

what he wants» («In Chancer») пiдсумовує мiркування Сомса Форсайта щодо 

можливостi мати сина вiд Ірен (законної дружини) чи Аннет. Вагання героя 

вiдображено в контекстi: He got out of the cab in a state of wary anger –with himself 

for not having seen Irene, with Jolyon for having seen her; and now with his inability to 

tell exactly what he wanted [626]. Оскiльки indecision in desire є новим для Сомса 

почуттям, вiн зустрiчається з Аннет i розумiє, що не має до неї такого потягу i 

пристрастi, як до Ірен. Остаточний вибiр Сомса (рiшення повернути дружину) 

вiдбиває фраза, узгоджена з назвою глави: I know now what I want most [626]. 

Складники або лексеми-актуалiзатори внутрiшнього заголовка 

“розсiюються” (вiдокремлюються дистанцiєю) або “зосереджуються” в текстi. 

Вихровий рух “розпорошених” смислiв у заголовку «Было сплошное бессмыслие» 

(А. Б.)
1
 породжує метафоричний контекст, ґрунтований на повторi, єднаннi та 

“круговоротi” антонiмiв смысл – бессмыслие: Вихри мыслей и смыслов обуревали 

его: или даже не вихри мыслей и смыcлов: просто вихри бессмыслия; <…> если 

бы мы хоть на миг задержали крутящийся бессмысленный вихрь в голове 

Аблеухова, то бессмыслие это разрядилось бы бурно вспухшими мыслями i т.д. 

[506, с. 497]. Тотожний до заголовка контекст, з’являючись у фiналi, узагальнює 

змiст (хаос i бессмысленный кипяток в голове Николая Аполлоновича): Ах, все 

спуталось: вихри мыслей крутились с нечеловеческою быстротою и шумели в 

ушах, так что мыслей и не было: было сплошное бессмыслие [506, с. 498].  

Внутрiшнi онiми виконують проспективно-ретроспективну функцiю, 

корелюючи з передтекстом i пiслятекстом. Формально-змiстове пiдґрунтя назви 

«Полёт» формується в гл. «Крем Азазелло», де створюється вiдповiдна сюжетна 

ситуацiя i “готуються” дiєслова словотвiрного гнiзда летать: вылетайте, 

пролетать, полетайте, вылетела, улетаю ( – Пора! Вылетайте, <…> когда 

                                                 
1
 “Все переходить у все, все перемiшується i провалюється, – пише М.О. Бердяєв у статтi «Астральний роман», – 

починається кружляння слiв i спiвзвуч i в цьому вихорi словосполучень розпорошується буття, змiтаються всi 

гранi” [47, с. 434]. 
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будете пролетать над воротами, крикните: “Невидима!”; – Я улетаю, – 

кричала Маргарита, заглушая вальс [511, с. 226] та iн.). Фiнал «Крем Азазелло» 

насичується спiльнокореневими одиницями: <…> перелетев ворота, вылетела в 

переулок. И вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс [511, с. 227]; 

останнє дiєслово, словотвiрна пара до полёт, вирiшує “долю” назви наступноï 

глави. Глв. «Топотали их туфельки» (А. Б.) вiдкриває тему балу в пляшущем 

доме Николая Петровича Цукатова, якого называли Коко. Самооцiнка Коко (мне 

говорят, будто я сам протанцевал свою жизнь [506, с. 184]) зумовлює назву 

глв. «Дотанцовывал», присвяченоï легковажному життю Цукатова. 

Спiльнокореневi слова, що нарощують змiстову сторону солодкаво-приторного 

антропоетонiма Цукатов i заголовка, “нагромаджуються” в контекстi 

глв. «Дотанцовывал». Осмислена циркуляцiя мотиватора дотанцовывал, 

сукупнiсть похiдних протанцевал, дотанцовывал, вытанцовывалось, затанцевал, 

танцевал, танцор, натанцевались, вытанцевался, протанцевал, протанцевавши, 

танцевал, вытанцовывались, танцевалось, лексико-семантична спiльнiсть (бал, 

отплясывать) створюють рух персонажа у часi (теперiшнiй – минулий – 

теперiшнiй)1, передпосилаючи завершення життєвого циклу i “круга” главки: Он 

теперь дотанцовывал сам себя [506, c. 186].  

Унiкальний зв’язок iз дистантним контекстом виявляє назва «Шизофрения, 

как и было сказано». Анафорична конструкцiя как и было сказано вiдсилає до 

сцени ‘розмова Бездомного з Воландом’ (гл. «Никогда не разговаривайте с 

неизвестными»): Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что 

такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него, Иван Николаевич! 

[511, с. 17]. Дiагноз, поставлений Бездомному дияволом, пiдтверджують у 

                                                 
1
 Пор.: “Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь; теперь уже Николай Петрович эту жизнь 

дотанцовывал; дотанцовывал легко, безобидно, не пошло <…> Все ему вытанцовывалось. Затанцевал он 

маленьким мальчиком; танцевал лучше всех; и его приглашали в дома, как опытного танцора; к окончанию курса 

натанцевались знакомства; к окончанию юридического факультета из громадного круга знакомств вытанцевался 

сам собою круг влиятельных покровителей; и Николай Петрович Цукатов пустился отплясывать службу. К тому 

времени протанцевал он имение; <…> пустился в балы; а с балов привел к себе в дом с замечательной легкостью 

свою спутницу жизни Любовь Алексеевну; совершенно случайно спутница эта оказалась с громадным приданым; 

и Николай Петрович с той самой поры танцевал у себя; вытанцовывались дети; танцевалось, далее, детское 

воспитание, – танцевалось все это легко, незатейливо, радостно” [506, с. 186]. 
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психiатричнiй клiницi: – Двигательное и речевое возбуждение… бредовые 

интерпретации <…> Шизофрения, надо полагать” [511, с. 71].  

Зiставлення заголовка й основного тексту дозволяє помiтити вiдмiнностi 

(змiна синтаксичноï позицiï компонентiв, структури речення, особових 

займенникiв та iн.). Компресiя текстового фрагмента в заголовок полягає в 

спрощеннi структури речення (пор. : Это я-то, которого любили домашние 

хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина – зубной техник 

(складнопiдрядне речення) → «Его любили домашние хозяйки, домашние 

работницы, вдовы и даже одна женщина – зубной техник» (просте речення) [545, 

с. 592–594]) або в ущiльненнi – вмiщеннi того ж самого обсягу iнформацiї в 

бiльш стислу форму за рахунок скорочення (пор. : <…> he ought to go and see for 

himself → «James goes to see for himself»). Інодi заголовок, навпаки, доповнюється 

актуалiзаторами персонажного рiвня, хронотопу тощо. Наприклад, назва 

«Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции» виражає внутрiшню 

позицiю персонажа, який розмiрковує про доленосний шлях росiйського 

iнтелiгента: <…> продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и 

близкой теме: “Васисуалий Лоханкин и его значение”, “Лоханкин и трагедия 

русского либерализма”, “Лоханкин и его роль в русской революции” [545, с. 412]. 

Автор обмежується однiєю темою честолюбного Лоханкина, посилюючи комiчну 

образнiсть поетонiма винесенням у заголовну позицiю, де претензiйне iм’я 

поєднується з iронiчно “промовистим” прiзвищем.   

Проспективно-ретроспективний зв’язок внутрiшнього заголовка з 

попередньою i наступною назвою мотивує виокремлення *мiкросистеми 

пропрiальних одиниць, рухливiсть яких залежить вiд самоплину i саморуху 

(поняття А.П. Загнiтка) тексту. Синтезуючи змiст певного фрагмента, промiжний 

заголовок може зазнавати 1) лексико-граматичної трансформацiї, 2) скорочення, 

3) доповнення, 4) ущiльнення складникiв основного тексту. 

 

4.1.6 Перетворення заголовка в iндивiдуально-авторський символ. 

Символ неоднозначно iнтерпретується в працях класикiв фiлософiï, фiлологiï та в 
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сучасних дослiдженнях (див. [235], [51], [440], [494], [283], [186]). Г. Клочек 

поєднує поняття символ і знак: “У кожній національній літературі є знакові 

письменницькі імена. Шекспір, Шевченко, Пушкін, Міцкевич, Петефі і т.д. <…> 

Знакові імена як свого роду національні символи із виразною та глибокою 

змістовністю наділені націєоб’єднуючою функцією” [178, с. 33]. В.М. Лесин 

трактує символ як “предмет чи слово, що умовно виражає сутність якогось 

явища” [211, с. 200]. В.М. Жирмунський визначає символ як “особливий тип 

метафори – предмет або дiю зовнiшнього свiту, якi позначають явище свiту 

духовного чи душевного за принципом подiбностi” [131]
1
. Згiдно з 

О.П. Квятковським, символ “будується на паралелiзмi явищ, на системi 

вiдповiдностей; йому властивий метафоризм, що має мiсце в поетичних тропах, 

але в символi вiн збагачений глибоким задумом” [174]. К.Ф. Тарановський 

визначає символи як “метафори i метонiмiï, навантаженi якимсь абстрактним 

смислом” [360, с. 319]. Д. Дроздовський трактує назву роману М. Матiос «Майже 

нiколи не навпаки» як “метафору-символ” [118, с. 19]. У широкому розумiннi 

абсолютно всi фiгури мовлення розглядають як “рiзновиди метафори” [466, p. 2], 

виокремлюючи замкнуту [456, p. 500] i незамкнуту метафору. До другого 

рiзновиду уналежнюють метафору-символ (метафоричний символ), що позначає 

“абстрактне поняття” [252, с. 322]. І.В. Арнольд підкреслює, що «Терміни 

“метафора”, “образ”, “символ” мають чимало спільного, але їх потрібно 

розрізняти. Метафора – спосіб вираження образу, і при тому не єдиний. Словесні 

образи можуть бути також виражені метонімією, синекдохою, гіперболою та 

іншими засобами <…>. Образ може бути чисто описовим або символічним. 

Символ, отже, є особливим видом образу» [14, с. 118]. Приєднуючись до думки 

І.В. Арнольд, ставимо за мету з’ясування найхарактернiших диференційних ознак 

метафори і символа.  

Мiсце символа в системi сумiжних категорiй є спiрним. О.Ф. Лосєв 

стверджує нез’єднуванiсть символа з тропом: “якщо символ не є метафора, то вiн 

                                                 
1
 До речi, Х. Ортега-І-Ґассет зауважує, що “схожiсть, на яку спирається метафора, завжди неiстотна з погляду 

реальностi” [481] (Цит за : [173, с. 434]). 
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не є також i метонiмiя i синекдоха, i взагалi вiн не є троп” [216, с. 156]. Концепцiя 

О.Ф. Лосєва стала вихiдною точкою постулату Є. Курганова про неприпустимiсть 

зближення символа з метафорою: “символ будується зовсiм не на перенесеннi 

значень, тому що внутрiшнi смисли починають вiдкриватися в самому об’єктi 

<…>” [203, с. 114]; “В символi всi головнi рухи вiдбуваються всерединi нього 

самого – звiдси й походить явна i послiдовна антитропна спрямованiсть символу” 

[203, с. 117]. На розумiннi символу як “вищого типу знака” (О.Ф. Лосєв), 

побудованого на русi смислiв, що вiдкриваються в самому об’єктi, ґрунтується 

аксiома нескiнченноï смисловоï валентностi поетонiма: “Всяке власне iм’я може 

мати нескiнченну кiлькiсть значень, тобто перетворитися в символ” [151, с. 116].  

Перетворення iменi в метафору / конотонiм / символ пов’язане, в першу 

чергу, з семантичною аурою, що оточує iм’я до того, як воно з’явилось в текстi 

(наявнiстю / вiдсутнiстю iнтер-, iнтралiнгвальних сем, конотацiй, алюзем), з 

контекстними умовами, дiєю найближчого – поширеного контексту поетонiма та 

iншими, ще не вивченими чинниками. Взаємовплив iменi – тексту забезпечує 

рiзнi “маршрути” реформування, хоч iснують тотожнi / аналогiчнi ознаки, що 

визначають можливiсть синхронного перебування iменi в статусi символу i 

конотонiма (пор., наприклад, взаємно-еквiвалентнi за формою iм’я-символ i 

конотонiм Дон-Жуан, Отелло, Дон-Кiхот). До таких iнтегративних характеристик 

належить привiлей виходу за “фiзичнi” межi тексту з метою концентрацiï та 

збагачення змiсту в широкому культурному просторi. Ім’я “приживається” в 

iнших художнiх свiтах, де реалiзує якiсь компоненти значення, накопичує новi, 

збiльшуючи семантичний об’єм i поширюючи сферу впливу. Ймовiрно, iнобуття 

онiма, тобто його “життя” в чужому текстi (текстах) визначає схильнiсть до 

символiзацiï. Ця гiпотеза ґрунтується на положеннi С.С. Аверiнцева про 

сумiжнiсть категорiй символу i образу: “Всякий символ є образ (i всякий образ є, 

хоча б в деякiй мiрi, символ); але якщо категорiя образу передбачає предметну 

тотожнiсть самому собi, то категорiя символу робить акцент на iншiй сторонi тiєï 

ж сутi – на виходженнi образу за власнi межi, на присутностi якогось смислу, 

iнтимно злитого з образом, але йому не тотожного” [2, с. 155].  
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З думкою С.С. Аверiнцева пов’язане i поняття стадiя символiзацiï [2, 

с. 157], спiввiдносне з насиченiстю семантичноï структури ВІ. Здатнiсть до 

перевтiлення в символ виявляють у першу чергу iмена-образи головних дiйових 

осiб лiтературних творiв i заголовки художнiх текстiв, яким властива 

“багатошаровiсть структури значення” i “динамiчнiсть змiстовоï перспективи” 

[145, с. 47]. Умови символiзацiï заголовка стали одним iз аспектiв дослiдження 

Т.В. Чуб, присвяченого впливу поетонiмогенезу на образнi можливостi 

пропрiальноï лексики: “Умова перетворення заголовка в символ – поява в 

семантиці ідеоніма компонентів із символічним мотивуванням, значення яких 

встановлюється із співвіднесеності ідеоніма з рядом слів найближчого та 

широкого контексту, пов’язаних асоціативно та формуючих ті або інші образні 

комплекси” [407, с. 16]. Т.В. Чуб називає заголовки-символи невід’ємним 

елементом ідиостилю, розмежовуючи традиційний та індивідуально-авторський 

символ. Традиційний символ, “виношений культурною свідомістю народу”, 

навантажений усіма відомими асоціаціями, використовується поетами часто як 

готовий образ: лебідь – символ вірності; береза – символ руськоï землі 

(див. наприклад, [451], [472], [475]). В індивідуальному заголовку-символі 

“відбувається тимчасове, обмежене рамками контексту, зрушення в його значенні, 

яке підкреслюється рядом словесних асоціацій, що відносяться до слова-символу і 

входять з ним в один символічний комплекс” [409, с. 355].  

З урахуванням поширення загальнокультурні (в термінах Т.В. Чуб 

традиційні) імена-символи можна розмежувати на інтерлінгвальні (міжмовні) і 

інтралінгвальні, що існують у рамках однієï мови або близькоспоріднених мов. 

Інтерлінгвальні імена-символи мають узуальний характер, інтралінгвальні, 

подібно конотонімам, бувають як загальновідомими (узуальними), так і 

індивідуально-авторськими (оказіональними). Грань між узуальними – 

індивідуально-авторськими інтралінгвальними символами хистка, доцільніше 

говорити про ступінь символізаціï та різну семантичну місткість імен-символів у 

комплексному тексті автора.  
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У філологічних працях склалося трактування Петербурга як символу-

домінанти однойменного роману А. Бєлого. У широкому історико-культурному 

контексті Петербург А. Бєлого сполучається з Петербургом О.С. Пушкіна, 

М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського в “сукупний” Петербурзький текст російськоï 

літератури [222]. Його основними мовними “прикметами” В.М. Топоров вважає 

характеристики внутрішнього стану, природи, культури тощо, стверджуючи, що 

монолітність (єдність і цілісність) смислового установлення (ідеï) визначає 

єдиний принцип відбору “субстратних” елементів, які включаються в 

Петербурзький текст [367]. У той же час В.М. Топоров говорить про 

“достоєвсько-образні” тексти (фрагменти), що існують як особливий клас 

всередині “усуспільненого” тексту [367]. Очевидно, Петербурзький текст 

російськоï літератури акумулює смисли “багатоликого” образу Петербурга 

О.С. Пушкіна, М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського і т.д., ґрунтовані на збігу, 

перетині, взаємному “відштовхуванні” та “тяжінні”. У межах індивідуально-

авторськоï картини світу ім’я-образ Петербург “зростає” до оказіонального 

символу. Поетонім Петербург, що функціонує в цілісному Петербурзькому 

тексті, є інтралінгвальним узуальним символом, який перебуває в динамічному 

стані, оскільки має можливість накопичувати семантику в нових творах, 

поглиблюючи символічне значення (“символ тим змістовніший, чим більше він 

багатозначний” [2, с. 157]). Індивідуально-авторські ВІ-символи як “складники” 

інтралінгвального – повноцінні, самодостатні, але статичні структури в тому 

випадку, коли комплексний текст автора “нерухомий”, незмінний і не має 

перспективи збільшення.  

Спробуємо обґрунтувати перетворення в індивідуально-авторський символ 

внутрішнього заголовка. Взаємодія назви твору з текстовими домінантами 

(предтечею символічних комплексів) і узгодженими контекстами визначає 

нескінченність, невичерпність і непізнаваність (тобто відкритість для 

інтерпретацій) сутності ім’я – текст
1
. Домінанти, що конституюють символічне 

значення, можуть розташовуватися в підсистемі внутрішніх назв. Зміст 

                                                 
1
 “Символ передбачає вiру, що в свiтi йде таємне перекликання смислiв”, – говорить В.В. Бiбiхiн [51, с. 179]. 
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еквівалентних поетонімів «Петербург» (заголовок) і Петербург (топонім) 

актуалізують назви главок – зчеплення наскрізних просторових образів: 

«Петербург ушел в ночь», «Летний сад», «Учреждение», «Кариатида» та ін. 

У праці «Символізм як світорозуміння» А. Бєлий пише: “<…> символ 

зображується умовними образами; в поняття про нього необхідно вводиться 

образний зміст за допомогою засобів художньоï зображуваності; Символ не може 

бути даним без символізаціï, ось чому ми уособлюємо його в образі; образ, що 

уособлює Символ, ми називаємо символом у більш загальному сенсі цього слова 

<…>” [41, с. 59–60]. Ф. де Соссюр вважає, що символ “не до кінця довільний; він 

не цілком порожній, в ньому є рудимент природного зв’язку між означальним і 

означеним” [348, с. 69]. Подібне твердження знайдено в працях П. Флоренського, 

який розрізняє “символiзоване” і “символізувальне” (тобто означене (зміст) і 

означальне (вираження) стосовно до знаку в семіотиці) та вказує на узгодженість 

між цими сторонами символу [144, с. 339].  

Інтерпретуючи символ як “результат органічного з’єднання чого-небудь з 

чим-небудь”, А. Бєлий наводить положення: “Символ – єдність емблем”, “Символ 

розкривається в емблематичних рядах пізнання та творчості”, “Ці ряди суть 

емблеми (символи в переносному значенні)”, “Символ пізнається в емблемах – 

образних символах”, “Символ розкривається в символізаціях; там він і 

утворюється, і познається” [41, с. 75], які обґрунтовують допустимiсть з’єднання 

образних символів (емблем), позначених ім’ям, у збірний символ Петербург. 

Одночасно кожне ім’я-емблема “переживає” власне втілення в символ, 

спричинене багаторазовим повтором слів-домінант та іншими засобами.  

Розглянемо перетворення домінанти кариатида / Кариатида / 

«Кариатида» в індивідуально-авторський символ роману «Петербург». Першою 

стадією символізації є введення розгорнутого метафоричного образу кариатиды
1
. 

Просторово-часовий образ кариатиды з’являється у глв. «Аполлон Аполлонович 

вспомнил»: Подойдя к окну, можно было видеть кариатиду подъезда: каменного 

                                                 
1
 Таке розумiння збiгається з трактуванням метафори i метонiмiï як фiгур переносу, що “вводять символ” [435; 252, 

с. 554]. 
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бородача. Как Аполлон Аполлонович, каменный бородач приподымался над 

уличным шумом и над временем года: тысяча восемьсот двенадцатый год 

освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал под ним 

толпами; проходила толпа и теперь – в девятьсот пятом году. Пять уже лет 

Аполлон Аполлонович ежедневно видит отсюда в камне изваянную улыбку; 

времени зуб изгрызает ее [506, с. 59]. Отже, розвиток образу-символу 

зачинається перифразою каменный бородач, уподібненням живого об’єкта 

неживому (‘мертвотність’ сенатора Аблеухова) і метафоричним описом 

кариатиды, підвладноï безжально-руйнівному часу (времени зуб изгрызает ее).  

На другій стадії символізації виникає супряжність: кариатида – Николай 

Аполлонович Аблеухов – Аполлон Аполлонович Аблеухов, спрямована на зближення 

образів батька й сина. У глв. «Письмо» туманне бачення кариатиды 

співвідноситься з образом Николая Аполлоновича Аблеухова, враженого вимогою 

завершити предприятие, застосувавши бомбу. В сплошном темном сне, в 

сплошной темной слякоти Николай Аполлонович помічає, як из тумана в пятно 

сверху мертвенно пала кариатида подъезда над острием фонаря; в круговороті 

пустих думок Аблеухов-молодший намагається цепляться за внешности: <…> вон 

– кариатида подъезда; ничего себе: кариатида… И – нет, нет! Не такая 

кариатида – ничего подобного он никогда не видал; виснет над пламенем [506, 

с. 224]. У збудженій свідомості Николая Аполлоновича мертвотна кариатида 

(другий натяк на уподібнення живого неживому), панувальний образ, приймає 

фантасмагорично страхітливий вигляд (виснет над пламенем). “Місто 

перетворюється на привид; будинки насідають на Николая Аполлоновича своïми 

каріатидами, лякають ліпними грифонами на під’ïздах”, – пише В.Ф. Ходасевич, 

підкреслюючи манію переслідування персонажа: “переслідуємий Николай 

Аполлонович тінями” [402]. У контактній глв. «Попутчик» бачення кариатиды 

відтворюється з погляду сенатора: Аполлон Аполлонович увидел: вон – кариатида 

подъезда; ничего себе: кариатида. И – нет, нет! Не такая кариатида – ничего 

подобного во всю жизнь он не видел: виснет в тумане [506, с. 232]. У потоці 

свідомості Аблеуховых виявляються спадкові риси: коли батько і син 
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соприкасались друг с другом психически, то они являли подобие двух, друг к другу 

повернутых мрачных отдушин в совершенную бездну <…> [506, с. 132]. 

Спорідненість персонажів передається спільним “з’ясуванням” образу каріатиди 

за посередництвом повторюваних конструкцій (вон – кариатида подъезда; ничего 

себе: кариатида…і т.д.) із заміною (виснет) над пламенем – в тумане.  

Наступна стадія розвитку символу – надання статусу назви главки 

«Кариатида» і розгортування метафоричного контексту, який “працює” на 

символізацію взаємозалежних образів кариатида – учреждение: <…> каменно 

принависла там кариатида подъезда. Учреждение возвышалось оттуда <…>. 

Есть предел осени; и зиме есть предел: самые периоды времени протекают 

циклически. И над этими циклами принависла бородатая кариатида подъезда; 

головокружительно в стену вдавилось ее каменное копыто; так и кажется, что 

вся она оборвется и просыплется на улицу камнем. <…> То же, чтó видит она 

под ногами, как и она, – неизменно: неизменно течение людской многоножки по 

освещенной панели; или же: как теперь, – в мрачной сырости; мертвенно 

шелестение пробегающих ног <…> [506, с. 325–326]. Наведений контекст виявляє 

четверту стадію перетворення образу кариатиды / «Кариатиды» в символ: 

метафоричне оживлення мертвого каменю (бородатая кариатида подъезда – 

видит рух людской многоножки у порочному часовому колі). Витончення межі 

‘реальне – потойбічне’ реалізується мотивами омертвіння людини, підміни 

живого неживим і, навпаки, контрастним оживленням мертвого. У цьому сенсі 

образ кариатиды набуває подібності з Медным Гостем, який перевтілюється в 

Петра Первого. Загрозі металевого Всадника (Я гублю без возврата) відповідає 

відчайдушне презирство кариатиды до циркуляціï мертвотноï людськоï юрби, але 

помста старого изваяния залишається ілюзією, праздной мозговой игрой: Но 

циркуляция не нарушилась: монотонно, медлительно, мертвенно еще текли 

котелки под ногами кариатиды. Серая кариатида нагнулась и под ноги себе – 

смотрит: на все ту же толпу; нет предела презрению в старом камне очей; 

пресыщению – нет предела; и нет предела отчаянию. И, о, если бы силу! 

Распрямились бы мускулистые руки на взлетевших над каменной головою 
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локтях; и резцом рассеченное темя рванулось бы бешено; в гулком реве в 

протяжно-отчаянном реве, – разорвался бы рот; <…>; как из свистка паровоза, 

паром обдало б улицу; привскочил бы над улицей ею оторванный от стены сам 

балконный карниз; и распался б на крепкие громко-гремящие камни (…); 

каменным градом на улицу оборвалося бы старое изваяние это, описавши в 

мрачнеющем воздухе и стремительную, и ослепительную дугу; и кровавясь 

осколками, улеглось бы оно на испуганных котелках, проходивших здесь – 

мертвенно, монотонно, медлительно [506, с. 326–327]. А. Бєлий навмисно 

використовує форму умовного способу (распрямились бы, рванулось бы тощо): 

розправі кариатиды не дано збутися в невських просторах, як немислимо 

здійснитися батьковбивству.  

Метафора ‘оживлення’ каменного бородача відіграє провідну роль у 

створенні символу, поданого взаємно-еквівалентними одиницями кариатида – 

«Кариатида», у глв. «Будешь ты, как безумный»: Застывая года над подъездом 

черно-серого, многоколонного дома, та же все повисает кариатида подъезда: 

густобородый каменный колосс. С грустною тысячелетней усмешкою, с 

темною пустотою день проницающих глаз повисает года он <…> упадает сто 

лет карниз балконного выступа на затылок бородача и на локти каменных 

рук<…> Старый, каменный бородач! <…> Лето, осень, зима: снова – лето и 

осень; тот же он <…> его минуют года. Самое время по пояс кариатиде. Из 

безвременья, как над линией времени, изогнулся он над прямою стрелою 

проспекта. <…> Каменный бородач, поднятый над вихрем событий, дни, 

недели, года подпирает подъезд Учреждения [506, с. 429]. Крім перифраз і 

художніх дескрипцій (густобородый каменный колосс; старый, каменный 

бородач), у творчій символізаціï беруть участь метафоричні характеристики 

‘позачасовості’ або навіть ‘надчасовості’ кариатиды. У “коловороті” 

повторюваних засобів розвиваються ‘непорушність’ каменного бородача, 

непідвладного часу, і ‘сокровенне всезнання’ (посилення: помнит і никому, 

никогда не расскажет): Подлетела карета к кариатиде подъезда, а кариатида 

– не двинулась: бородач – старый, каменный, подпирающий подъезд 
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Учреждения <…> Каменный бородач! Все бывало под ним и все под ним быть 

перестало. То, что он видел не расскажет он никому. <…> Имя то утаит 

бородач, подпирающий карниз балконного выступа; каменный бородач и доселе 

знает то имя. Но о нем не расскажет он. <…> Бородач его знает; и – помнит; 

но рассказать – не расскажет – никому, никогда! Помнит каменный бородач. 

Из безвременья, как над линией времени, изогнулся он над прямою ль стрелою 

проспекта, иль над горькой, соленой, чужой – человеческою слезой? [506, с. 433–

434]. Символічне буття імені «Кариатида» досягається “о-душевленням” 

мертвого каменя в фіналі главки (остання стадія символізації). “Вбудовуючись” в 

ієрархічну систему символів «Петербурга», заголовок «Кариатида» може 

отримувати нові інтерпретаціï, в тому числі як структуроутворювальний елемент 

Петербурзького тексту російськоï літератури, але залишається індивідуально-

авторським символом роману А. Бєлого, засвідчуючи тезу П. Рикьора: “Символ є 

там, де мова створює складно організовані знаки і де смисл, не задовольняючись 

вказівкою на предмет, тут же вказує на інший смисл, здатний розкритися тільки 

всередині й тільки через посередництво першого смислу” [486, p. 25]. 

Можна стверджувати, що наскрізне ім’я-символ забезпечує зв’язність 

елементів поетонімосфери (наприклад, заголовок «Кариатида» корелює з 

поетонімами Аполлон Аполлонович Аблеухов, Николай Аполлонович Аблеухов, 

Медный Гость, «Учреждение») та актуалізує образотвірні потенції тексту. 

Обґрунтування руху імені-образу до символізації аргументує розрізнення понять 

метафора і символ, оскільки метафоризація слугує засобом перетворення 

поетоніма в індивідуально-авторський символ.  

 

4.2 Контактний i дистантний повтор iменi в текстi 

 

4.2.1 Посилення й амплiфiкацiя. І.П. Гальперiн визначає рiзноманiтнi 

функцiï повтору в художньому текстi: посилення, наростання, об’єднання, 

вираження тривалостi дiï та iн. Напруженiсть висловлювання i поступове 

збiльшення сили емоцiй дає навiть просте повторення iменi: I answer to all these 
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questions – Quilp – Quilp, who deludes me into his infernal den, and takes a delight in 

looking on and chuckling while I scorch, and burn, and bruise, and maim myself – 

Quilp i т.д. (Ч. Д.) [86, с. 262]. Значнi можливостi повтору, його полiфункцiйнiсть, 

з’єднання рiзних типiв повтору в найближчому контекстi, трактування повтору як 

образотвiрного та текстотвiрного засобу (див. [85]) пiдводять до вивчення 

проблеми спiльноï, “на рiвних”, участi повторюваного iменi та його “оточення” в 

створеннi художньоï образностi.  

Амплiфiкацiєю називають «Фiгуру розлогого мовлення, що складається з 

повтору, “повтору з додаванням деталей” (див. [491], [464], [473]) або варiювання 

номiнативних засобiв» [252, с. 82]; ряд прийомiв, пов’язаних iз “повтором i 

варiюванням засобiв висловлення думки” [471]. Проводиться амплiфiкацiя 

шляхом “нагромадження однорідних мовних засобів – синонімів, епітетів, 

порівнянь, антонімічних протиставлень тощо” [215, с. 60] з метою експресивного 

посилення мовлення. Клас фiгур “нарочитого багатослiв’я” було виявлено 

Аристотелем [252, с. 83]. У «Риторицi» Аристотеля обговорюється питання щодо 

безсполучникового з’єднання частин висловлювання, яке мiстить амплiфiкацiю : 

Нирей из Симы, / Нирей от Аглаи рожденный, Нирей прекраснейший из всех [11, 

с. 985]. За Цицероном, за допомогою подвiйноï i комбiнованоï фiгури, анафори i 

роздiлення, Гомеру вдається возвеличити Нирея, “<…> особистiсть незначну, i 

його воєннi кошти, що були досить мiзерними – три кораблi та небагато людей” : 

Три корабля соразмерных приплыли от острова Симы, / Вслед за Ниреем, 

потомком Хирона царя и Аглаи, / Вслед за Ниреем, который из греков, 

пришедших под Трою, / Всех был прекрасней лицом, кроме славного сына Пелея. 

І далi: «Анафора iменi висуває Нiрея, а розчленування справляє враження безлiчi 

засобiв, хоча вони складаються всього з двох чи трьох предметiв. Незважаючи на 

те, що вiн згадує в своïй поемi Нiрея тiльки один раз, ми пам’ятаємо його не 

гiрше, нiж Ахiлла або Одiссея, якi згадуються чи не в кожному вiршi. Причина 

цього – сила фiгури» [Цит. за : 9]. Амплiфiкацiя i анафоричний повтор 

перетворюють незначного Нiрея у важливу персону, i досягається це поєднанням 

художнiх засобiв, сконцентрованих навколо iменi. 
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Слiдом за В.М. Калiнкiним, амплiфiкацiєю в онiмному “середовищi” 

називаємо “засiб виразностi, який полягає в повторюваннi одного й того ж 

власного iменi в рiзних формах” (пор. : Катерино Михайлiвно, панно Катрусю; 

Катерино Михайлiвно, панно Катрусенько; Наташечка, Наталочка, Наталiя! 

– / Ти вертикальним левам до плеча); “у вибудовуваннi онiмних рядiв для 

посилення експресивностi провiдного поетонiма” (пор. : Зиновiй-Зенобiй, Теодор, 

Богдан (П. Загребельний); “Ло! Лола! Лолита!” – слышу себя восклицающим с 

порога в солнечную даль [573, с. 226]); “у поширеннi асоцiативно-алюзивноï сфери 

поетонiма за рахунок застосування рiзних засобiв образностi; у використаннi 

поетонiмiв разом iз перифразами i т.д.” [151, с. 360]. Зазвичай на поетику iменi 

впливає кiлька засобiв, як, наприклад, в поезiï «Бабусенцiя»: Аж зiмлiє бабусина 

хата, ойойой, / Хата, хатуся, хатинонька, / Хатусенька, Хата Стрiхiвна, ой 

[537, с. 35]. Апелятивно-онiмний ряд ґрунтується на амплiфiкацiï, але бiльш 

вагомий засiб образностi – онiмiзацiя за допомогою узуальних суфiксальних 

морфем (хатусенька / Хатусенька) i патронiма Стрiхiвна.  

Поряд з амплiфiкацiєю використовується контактний (подвiйний, потрiйний 

або багаторазовий) повтор ВІ (повна гемiнацiя, усугублення, суб’юнкцiя, 

епiзевксис), що виконує функцiю посилення (пор. парцельованi конструкцiї: <…> 

ми мчимо автобаном з Мюнхена у Венецію. З Мюнхена. У Венецію [502, с. 23]), 

яка може поєднуватися з умовно-кличною: “Смотри, смотри, вон Чичиков, 

Чичиков пошел!” И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное 

званию и летам, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: 

“Чичиков! Чичиков! Чичиков!” [519, с. 257]. 26 глава «Lolita» репрезентує 

щоденниковий запис Гумберта, який вiдступає вiд викладення подiй, щоб вилити 

тугу, повторюючи заповiтне iм’я: Don’t think I can go on. Heart, head – everything. 

Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita, Lolita. Repeat till the page is full, 

printer [636, c. 119]. У п’єсi «Candida» (Б. Ш.) Marchbanks оголошує, що всi вiдомi 

йому слова, крiм iменi Candida, – some attitude: Candida, Candida, Candida, Candida, 

Candida. I must say that now, because you have put me on my honor and truth; and I never 

think or feel Mrs. Morell: it is always Candida [650]. У «Перверзiї» (Ю. А.) градацiйний 
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ряд iмен композиторiв завершується найвеличнiшим Моцарт, тричi повторюваним 

(прийом клiмаксу): Россiнi, Вердi, Леонкавалльо, Донiцеттi, Пiнцеттi. А також 

Моцарт, Моцарт, Моцарт, який насправдi мусив бути iталiйцем, ну хоч би 

наполовину [502, с. 32–33].  

Дистантний повтор спостерiгається при незначному “розривi” мiж 

повторюваним iм’ям в контекстi простого / складного речення або двох послiдовних 

фраз. Пор. : <…> эта Лолита, моя Лолита, так обособила древнюю мечту автора, 

что надо всем и несмотря ни на что существует только – Лолита [573, с. 40]; <…> 

мене, виявляється, всі чекають у Венеції, всі просто люрають без мене у тій 

Венеції, всі просто пошаліли і сказилися без мене, і вся Венеція скандує “Пер-фе-

цький! Пер-фе-цький!” – так хочуть мене помацати в тій Венеції [502, с. 36]; 

You have Jack Dunois at the head of your troops in Orleans: the brave Dunois, the 

handsome Dunois, the wonderful invincible Dunois, the darling of all the ladies, the 

beautiful bastard [652]. Найменш уживаним є поєднання контактного й 

дистантного повтору: <…> he saw Fleur Fleur in the moonlit orchard, Fleur in the 

sunlit gravel-pit, Fleur in that fancy dress, swaying, whispering, stooping, kissing his 

forehead [626]. Слiд наголосити, що повтор далеко не завжди “обмежується” 

видiленням, посиленням тощо, спiльно з контекстом вiн може стати засобом 

експлiкацiï “iдеï” iменi, його таємницi та сутностi, як вiдбувається, наприклад, в 

«The Real Life of Sebastian Knigh» (В. Н.), де взаємозамiна I – Sebastian: I am 

Sebastian, or Sebastian is I, or perhaps we both are someone whom neither of us knows 

[641] служить пiдказкою до iнтерпретацiï образу героя: Sebastian Knight – 

анаграма фрази “Knight is absent”, тобто Найта немає [20, с. 32]. 

Якщо повторюване iм’я не “зосереджене” в якомусь “вiдрiзку” тексту 

невеликоï протяжностi, треба встановити, забезпечує контекст когезiю (тобто є 

пiдтримувальним) або формує змiстовно-концептуальну iнформацiю. Наприклад, 

у романi «Война и мир» (Л. М. Т.) створено сюжетну ситуацiю, де iм’я Натали / 

Nathalie (Наташи Ростовой) вперто повторює Анатоль Курагин, хоча повтор 

переривається коментарем оповiдача:  
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 – Я не могу к вам ездить, но неужели я никогда не увижу вас? Я безумно 

люблю вас. Неужели никогда? <…>. 

 – Натали?! – прошептал вопросительно его голос, и кто-то больно 

сжимал ее руки. 

 – Натали?! 

“Я ничего не понимаю, мне нечего говорить”, сказал ее взгляд. 

<…> 

 – Un mot, un seul, au nom de Dieu
1
, – говорил Анатоль. 

Она остановилась. Ей так нужно было, чтобы он сказал это слово, 

которое бы объяснило ей то, что случилось и на которое она бы ему ответила. 

 – Nathalie, un mot, un seul, – всё повторял он, видимо не зная, что сказать и 

повторял его до тех пор, пока к ним подошла Элен [603, с. 351–352]. 

Психологiчний стан Наташи, яка мучиться нерозв’язним питанням, кого вона 

любить, князя Андрея чи Анатоля, передає контекст, але повторення iменi героïнi 

набуває значущостi для створення (i розумiння) образу Анатоля. Звертаючись на 

iм’я, Курагин не чекає вiдповiдi, оскiльки не знає, що говорити i як вести себе, 

щоб не “спугнути” Наташу.  

В.М. Топоров простежує iсторiю “iм’яспiлкування” Лизы i Эраста 

(М. М. К.), зазначену нескiнченно повторюваними iменами [365, с. 130]. Перша 

зустрiч проходить безiменно: “Лiза не могла запитати його iменi, вiн не встиг 

цього зробити – йому бiльш важливо було спитати, де ïï дiм”, друга зустрiч 

«пройшла б безiменно, якби не знання Лiзиною матiр’ю етикету»: “Да как же нам 

называть тебя, добрый, ласковый барин?” – “Меня зовут Эрастом” <…>, и как 

эхо, сначала двойное, а потом пятикратное: “Эрастом, – сказала тихонько 

Лиза, – Эрастом!” Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь 

затвердить его [365, с. 130]. “Вiдкриття iменi сталося, греблю безiменностi 

прорвано, – пише В.М. Топоров, – i в наступне побачення <…> вже само 

називання один одного на iм’я робило обох закоханих щасливими, i це називання 

несло в собi головний сенс зустрiчi – душевного прориву-проникання один до 

одного” [365, с. 130]. Душевне “проникання” втiлює повтор iмен у супроводi 

iнтимно близького милая та бiльш стриманого любезная: “Милая Лиза! – сказал 

Эраст, – Милая Лиза! Я люблю тебя!” <…> “Ах, Эраст! – сказала она. – Всегда 

                                                 
1
 Одно слово, только одно, ради Бога (фр.). 
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ли ты будешь любить меня?” “Всегда, милая Лиза, всегда!” <…> “Могу, 

любезная Лиза, могу!” <…> “Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь 

бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?” – “Нельзя, нельзя, милая Лиза!” [546, 

с. 29]. «Щастя “iм’яспiлкування” триває i пiд час третьоï зустрiчi. Але пристрасть 

вже виробляє в ньому свою руйнiвну роботу, i в ще повторюваних обома iменах 

починає звучати якась нервово-напружена нота»; “поганий знак” для Лизы в тому, 

що iм’я Эраст звучить частiше [365, с. 131]. Пор. : “Лиза, Лиза! Что с тобою 

сделалось?” – “Ах, Эраст! Я плакала!”; “<…> Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь? 

Боже мой! Что такое?” Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся 

задрожала. “Эраст, Эраст! <…> Мне страшно!” “Ах, Эраст! Уверь меня, что 

мы будем по-прежнему счастливы!” – “Будем, Лиза, будем!” [546, с. 31–32].  

Щасливе зачарування iм’ям переходить у “заспокiйливо-вiдчужене” 

(В.М. Топоров) називання – стримано-сухе одноразове Лиза або етикетне 

любезная Лиза: “Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться<…>”; “Смерть за 

отечество не страшна, любезная Лиза” [546, с. 33–34]. Пiд час останньої 

зустрiчi iм’я звучить цiлком офiцiйно: “Лиза! Обстоятельства переменились; я 

помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое <…>” [546, с. 35]. 

Эраст поспiшно йде, не давши Лизе схаменутися, але бедная Лиза вже й не 

посмiє назвати коханого Эрастом. Ім’я замовчується навiть у думках: “Он, он 

выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!”, скорочується до криптонiма Э. 

(<…> я таила от нее любовь к одному жестокому человеку, – к Э.) i втрачається 

з усвiдомленням зради: На что знать его имя? [546, с. 36]. Шлях вiд 

безiменностi до безiменностi Эраста i динамiка “iм’яспiлкування” стають “<…> 

дiагностично важливим i психологiчно точним знаком мiнливих вiдносин мiж 

двома головними персонажами повiстi” [365, с. 132]. 

Навантаження повтору (посилення, амплiфiкацiя та iн.) власного iменi в 

найближчому – поширеному контекстi не обмежується текстотвiрною функцiєю, 

оскiльки онiмний повтор може слугувати провiдним засобом конструювання 

певного образу та iдейно-художньої образностi, отже, розцiнюється як показник 

текстової когерентностi. 



312 

4.2.2 Повтор-паралелiзм конструкцiй з онiмами в поезiï та прозi. 

Повторюване iм’я може концентруватися в контекстi, який, по сутi, 

“споруджується” iм’ям, оточеним однорiдними структурами. У «Майстерностi 

Гоголя» А. Бєлий пише: “<…> паралелiзм, що лежить зерном у повторi, в свою 

чергу – зерно майбутньоï смисловоï тенденцiï”; гоголевський повтор “зрощений з 

паралелiзмом; паралелiзм у ньому – то симетрiя граматичних форм, то – повтор 

<…> частин певного шуканого цiлого” [37, с. 238]. “Словесним повтором-

паралелiзмом” А. Бєлий називає дев’ятиразовий повтор особового iменi Чичикова, 

покликаний висловити захоплення обивателiв: Павел Иванович! Ах, боже мой, 

Павел Иванович! Любезный Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! 

Душа моя, Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот он, наш Павел 

Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда, вот 

я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича! [519, с. 168]. Мету 

багатоголосого повтору-звертання виявляє контекст, де задiяний не тiльки 

синтаксичний паралелiзм (або навiть умисний синтаксичний плеоназм), але й 

амплiфiкацiя у виглядi епiтетiв i присвiйних займенникiв, що “викривають” 

спорiдненiсть Чичикова мертвым душам (любезный – почтеннейший – душа моя; 

наш Павел Иванович – мой дорогой Павел Иванович) i (в широкому сенсi) 

ознаменовують перетворення Чичикова, незначительного червя мира сего [519, 

с. 13], в “значного” i страшного червя [37, с. 82]. 

Паралелiзм залучається для створення єдиного образу двiйникiв Ивана 

Ивановича Перерепенко та Ивана Никифоровича Довгочхуна, заданого взаємно-

еквiвалентними особовими iменами, рiзними патронiмами i суперечливими за 

формою прiзвищами. Порiвняння двох почтенных мужей Миргорода 

актуалiзовано тотожними чи подiбними за змiстом та / або вираженням 

конструкцiями, що перетворюють “паралелiзм подiбностi в паралелiзм контрасту” 

[37, с. 241]. У “рекомендацiï” Ивана Ивановича бере участь потрiйний повтор-

паралелiзм, розсiяний у першiй главi та, одночасно, зосереджений, оскiльки 

еквiвалентна синтаксична форма з iменем тричi починає нову надфразну єднiсть – 

комiчний ескiз “свiтового мiщанина” (А. Бєлий), вiдомого 1) своïм домом: 
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Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде! [522, 

с. 193]; 2) любов’ю до динь: Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень 

любит дыни. Это его любимое кушанье [522, с. 194] i 3) знайомством з комiсаром: 

Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает и комиссар полтавский! [522, 

с. 194]. Доповнивши “оду” викликом: А какой богомольный человек Иван 

Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь [522, 

с. 195], оповiдач проводить “пунктирну лiнiю” мiж головними героями, 

використовуючи анафоричний компонент также: Очень хороший также человек 

Иван Никифорович [522, с. 195], бiльш стримано, з прохолодцею, вiдзиваючись 

про сусiда Ивана Ивановича. Пiсля комiчних згадок про неподiбнiсть приятелiв 

(побудованих за принципом контрастного паралелiзму) оповiдач повiдомляє про 

схожiсть, використовуючи iдентичнi структури как…, так и; ни…ни: Как Иван 

Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох; и оттого ни Иван 

Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жида с товарами, чтобы 

не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых <…>, 

укладаючи главу сентенцiєю, що “обертається” до розповiдi про чудовi 

властивостi Ивана Ивановича: Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как 

Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные люди [522, с. 197–198].  

Паралельнi конструкцiї з iменами використано в «Перверзiї» (Ю. А.). За 

допомогою триразового повтору досягнуто надлишкове представлення осiб, яким 

належить особлива роль у долi Перфецького. У першому реченнi повiдомлено: Ïї 

звати Ада Цитрина, а його Янус Марiя Рiзенбокк [502, с. 23]; на незначнiй 

вiдстанi, пiсля повiдомлення про рiзницю мiж подiями – їх викладенням, мiсце 

притулку (позавчора, 3 березня; кав’ярня «Люїтпольд») i лiричного вiдступу 

(вiдчув, що починається весна…), оповiдач повертається до сказаного, але 

скорочує друге iм’я та доповнює бiографiчнi даннi: Ïї звати Ада Цитрина, а його 

доктор Рiзенбокк, приватна урологiя в Поссенгофенi [502, с. 24]. У фiналi 

колообертання до початку супроводжувано роз’ясненням ситуацiї ‘повернення зi 

сну’: Годину тому я прокинувся… Разом з однiєю подружньою парою. Ïї звати 

Ада Цитрина, а його Янус Марiя Рiзенбокк i навмисним застереженням, щоб 
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читач не пропустив демонстрування прийому: Я, здається, десь уже казав про це 

[502, с. 294]. Буває, що власнi iмена, пiдiбранi з опертям на звукоподiбнiсть, 

зумовлюють синтаксичний паралелiзм: У шахтарськiй Макiївцi ховають 

мертвих. На пiвнiчному заходi Македонiї убивають живих [547, с. 127]. Лексична 

антонiмiя (мертвий – живий) “знiмається” контекстом, де виникає семантичний 

зв’язок “рiзномасштабних” топонiмiв, заданий звуковою анафорою.  

Дж. Гопкiнс розглядає повторнi граматичнi та звуковi фiгури як 

“основоположний принцип вiрша” [428, с. 462]. І.Р. Гальперiн звертає увагу на 

використання повторiв (у тому числi з iменами) з метою стилiзацiï народно-

пiсенноï поезiï: My heart’s in the Highlands, my heart is not here, My heart’s in the 

Highlands a-chasing the deer. Chasing the wild deer and following the roe, My heart’s 

in the Highlands wherever I go (Р. Бьорнс) [86, с. 259]. Р. Якобсон аналiзує 

росiйську повiсть i пiсню про Фому та Ерему, де “ланцюг парних фраз, що 

пародiюють паралелiзм” дає “уявно розрiзнювальну, а насправдi тавтологiчну 

характеристику двох горе-богатирiв шляхом зiставлення синонiмiчних виразiв або 

ж паралельних посилань на тiсно сумiжнi та близько схожi явища” [430]: Ерему в 

шею, а Фому в толчки! / Ерема ушел, а Фома убежал, / Ерема в овин, а Фома под 

овин, / Ерему сыскали, а Фому нашли i т. iн. Зрозумiло, що “вiдмiнностi мiж 

порiвнюваними виступами обох братiв позбавленi значущостi” [430], попри 

протиставну конструкцiю. Але слiд врахувати участь у створеннi паралелiзму 

повторюваних iмен. Завдяки анафоричнiй позицiï ВІ Ерема i фiксованiй – Фома 

виникає тiсне зближення мiж онiмами: а Фома [ʌфʌмá] отримує трискладову 

структуру, аналогiчну iменi Ерема. 

Аналiзуючи пiвнiчноросiйську баладу «Василий и Софья», Р. Якобсон 

називає пружиною драматичноï дiï бiнарний граматичний паралелiзм: зчеплення 

долi брата i сестри (ïх кровозмiсний зв’язок, втручання матерi-лиходiйки) 

закрiплено повторним хiазмом: “Ты, Васильюшко, пей да Софеи не давай, / А 

Софеюшка, пей, Василью не давай”, / А Васильюшко пил и Софеи подносил, / А 

Софеюшка пила и Василью поднесла [430], який реалiзується перестановленням 

компонентiв онiмноï пари з вiдповiдною замiною суфiксальноï морфеми: 
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Васильюшко – Софея, Софеюшко – Василий. Р. Якобсон доводить, що поезiя, 

“накладаючи схожiсть на сумiжнiсть, зводить еквiвалентнiсть у принцип 

побудови сполучень. Симетрична повторнiсть i контраст граматичних значень 

стають тут художнiми прийомами” [430], [467]. Безумовно, що власнi iмена, вжитi 

в паралельних конструкцiях, надають поетичному твору семантичної вагомостi та, 

в свою чергу, набувають статусу текстових домiнант. Вважаємо доцiльним 

розпочати дослiдження онiмного повтору в поетичному мовленнi з виявлення 

регулярних позицiй ВІ в текстi та встановлення показникiв взаємовпливу iм’я – 

текст. 

 

4.2.3 Позицiйний повтор iменi у вiршованому мовленнi. Залежно вiд 

позицiï видiляють такi типи повтору, як анафора, епiфора, симплока, пiдхват 

та iн. Повтор слiв, словосполучень i речень, розташованих на початку вiдрiзкiв 

мовлення, носить назву анафора (єдиноначаття, скреп); повтор в кiнцi речення 

(абзацу i т.д.) – епiфора (кiнцiвка). Якщо “одиниця, що повторюється (…), 

знаходиться на початку i в кiнцi уривка, утворюючи своєрiдну рамку”, повтор 

називають кiльцевим [86, с. 260]. Якщо слово, яким “закiнчується речення або 

короткий вiдрiзок мовлення, повторюється на початку наступного речення або 

вiдрiзка мовлення”, повтор позначають термiном анадиплосис (пiдхват або стик) 

[86, с. 261]. Рiзнi види повторiв у поетичному текстi вивчалися 

В.М. Жирмунським, який видiлив повторюванi елементи: 1) на початку кожного 

ряду (анафора); 2) в кiнцi кожного ряду (епiфора); 3) в кiнцi першого ряду i на 

початку другого (епанастрофа); 4) на початку першого i в кiнцi другого 

(епаналепсис або анадиплосис, кiльце) [130, с. 19]. В.М. Жирмунський першим 

встановив, що “разом iз повторенням словесним з’являється синтаксичний 

паралелiзм, бiльш або менш повний, супроводжуваний паралелiзмом ритмiчним 

(синтаксично паралельнi слова на ритмiчно паралельних мiсцях)” [130, с. 20].  

В.М. Калiнкiн зазначає висунення власних iмен у сильну поетичну позицiю 

за рахунок анафори
1
 i синтаксичного паралелiзму. Cтверджуючи, що “впливова 

                                                 
1
 Пор. : анафора – початковий “повтор одного чи ряда слiв” [449, p. 48], “повтор слова або фрази” [438, p. 44]. 
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сила онiмноï анафори набагато вище апелятивноï”, вiн пов’язує “наполегливе 

повторення” Ипполит (М. Ц. Жалоба) з iдейним змiстом вiрша, де iм’я звучить 

“не скаргою, а молитвою i заклинанням”: Ипполит! Ипполит! Болит! <…> 

Ипполитом опалена! Ипполитом клянусь и брежу! i т.д. [151, с. 362]. Пошуки в 

цьому напрямку повиннi бути продовженi: для опису взаємодiï iм’я ↔ поетичний 

текст треба визначити позицiю повторюваних онiмiв у “вiдрiзках” рiзноï 

протяжностi. “Дiяльнiсть” повтору поширюється на вiрш: Хрущов – ура! І не 

Хрущов – ура! [548, с. 166]; Ye race of Frederic! – Frederics but in name [616, 

p. 270]; Gulnare – Gulnare – I never felt till now [616, p. 340] → два i бiльше вiршiв: 

Зовуть Галайдою… / Галайдою Яремою [614, с. 101]; Бути Грушевською родом – 

уже-бо незмивна пляма, / Бути Грушевською духом – грiх, непростимий вовiки 

[540, с. 70]; → строфу (з iнтегрованим значенням [228]): Гамалiю, серце млiє: / 

Скутар скаженiє! / “Рiжте! бийте!” – на фортецi / Кричить Гамалiя [614, 

с. 152] → завершений твiр:  

1 рядок Етель i Лiлiан – iм’я не для старої,  

2  Етель i Лiлiан… Етель i Лiлiан… 

9  Етель i Лiлiан…Труну звезуть на лiфтi, 

10  Етель i Лiлiан…Ногами уперед. 

16  – Ти впiзнаєш мене, Етель i Лiлiан? 

20  – Невже це ти, Етель? Етель i Лiлiан? –  

24  Етель i Лiлiан… Етель i Лiлiан…[548, с. 235]; 

Yonnondio – I see, far in the west or north, a limitless ravine, with plains and 

mountains dark, /<…>/ Yonnondio! Yonnondio! – unlimn’d they disappear <…> 

[660]; Porlock! thy verdant vale so fair to sight, / Thy lofty hills which fern and furze 

imbrown, / The waters that roll musically down / <…> / Porlock! I shall forget thee not 

[655] тощо.  

Слiд встановити найбiльш активну позицiю (позицiï) поетонiмiв у 

розгорнутому текстi, оцiнити внесок повтору в цiлiсний змiст, описати 

комбiнацiю прийомiв i засобiв художньоï виразностi, якi поглиблюють 

змiстовнiсть. Так, анафора iменi та синтаксичний паралелiзм можуть з’єднувати 

два пiввiршi: Пушкин – тога, Пушкин – схима [611, с. 302]; два вiршi: Егор, моя 

утробушка! / Егор, ребро от ребрышка! [611, с. 129], Mally’s meek, Mally’s sweet, / 
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Mally’s modest and discreet (Р. Бьорнс); два перiоди: Петербург! я еще не хочу 

умирать! / У тебя телефонов моих номера. // Петербург! У меня еще есть 

адреса, / По которым найду мертвецов голоса [556, с. 164]. Епiфора i стик 

реалiзуються в контекстi двох i бiльше вiршiв: Печуть менi Крути, / стоять менi 

Крути (О. Максимейко); She replied: “Ulalume-Ulalume! – /“This the vault of thy lost 

Ulalume!” [644]; Не муштрувались! О Нероне! / Нероне лютий! <…> [614, 

с. 429]; Il neige, le décor s’écroule, Lolita! / Lolita, qu’ai – je fait de ta vie? [636, 

с. 246]. Кiльце утворює повтор онiма на початку i в кiнцi вiршового ряду чи 

строфи: Марковi що? Є скрипка у Марка [548, с. 87]; ‘Gulnare!’ – but she replied 

not – ‘dear Gulnare!’ [616, с. 346] або повтор рядка з iменем у першому i 

заключному вiршi: Росте Антонич, i росте трава [504, с. 186]; В маєтку 

гетьмана Івана Сулими… [548, с. 314]. Контактний повтор, кiльце i стик 

“працюють” у контекстi двох вiршiв: “Руан, Руан! Шкода тебе, Руан!” / Руан, 

Руан… Така висока вежа [548, с. 255]; епiфора i стик закрiплюють зв’язок твiрне 

– похiдне ВІ – iсторичне джерело топонiма: І пропливав старий рибалка Трухан. / 

Труханiв острiв…острiв Тугорханiв [548, с. 71] i т. iн. 

Повтор-рефрен з онiмом зазвичай структурує завершений текст: Ночной 

зефир / Струит эфир. / Шумит, / Бежит / Гвалдаквивир. / Вот взошла луна 

златая, / Тише…чу… гитары звон…/ Вот испанка молодая / Оперлася на балкон. / 

Ночной зефир / Струит эфир. / Шумит, / Бежит / Гвалдаквивир <…> [594, 

с. 244]; В Петрополе прозрачном мы умрем, / Где властвует над нами 

Прозерпина. /<…>/ В Петрополе прозрачном мы умрем, / Здесь царствуешь не 

ты, а Прозерпина [556, с. 104]; <…> Так вiриться, що ми прийдем / Стояти знов 

пiд лiхтарем, / Як вперш, Лiлi Марлен./ <…> / Хай бачать всi, як ми прийдем / І 

станемо пiд лiхтарем, / Як вперш, Лiлi Марлен [538, с. 160]; I have reached these 

lands but newly / From an ultimate dim Thule /<…>/ I have wandered home but newly 

/ From this ultimate dim Thule [644]; Know I not whom thou mayst be / Carved upon 

this olive-tree, – / “Manuela of La Torre,” – / For around on broken walls / Summer 

sun and spring rain falls, / And in vain the low wind calls / “Manuela of La Torre” 

[628]. Зазвичай рефрен з ключовим поетонiмом формує композицiйну структуру й 
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акцентує тему твору: рядок Woe is me, Alhama! повторено наприкiнцi кожної з 23 

строф [616, с. 225–230]; Oh Thomas Moore / Which, Thomas Moore – тричi у двох 

строфах [616, с. 239] тощо.  

Оцiнити узгодженiсть i подати результат взаємодiï можна тiльки пiсля 

виявлення повного поетичного iнструментарiю, спрямованого на розвиток 

змiстовностi онiма ↔ тексту. Таку спробу робить М.В. Буєвська, простежуючи 

етапи поетонiмогенезу Крути у вiршi «Крутянська пiсня» (Б.-І. А.). Домiнантним 

прийомом дослiдниця називає анафору поетонiмiв (однорiднi структурнi елементи 

– сiм пар дубльованих iмен Крути! Крути! i генетивна конструкцiя слава 

Крутiв), яка створює вiдчуття вiйська, що марширує, та виконує 

текстоутворювальну функцiю [69, с. 68]. Топопоетонiм Крути накопичує семи 

‘твердокам’яна стiйкiсть’, ‘мужнiсть, безсмертя i вiрнiсть’ та iн. Фiнальною 

“стадiєю” поетонiмогенезу М.В. Буєвська називає символiчне втiлення заклику до 

руху в майбутнє (Крути! Крути! Горда i завзята / кличе пiсня i веде вперед) [69, 

с. 69]. Позицiя дослiдницi щодо “контекстноï омонiмiï” Крути в межах 

поетонiмосфери [69, с. 68] здається принципово невiрною, оскiльки семи i 

конотеми, сформованi контекстом, створюють багатопланове полiсемантичне 

iм’я-образ. Небезсуперечне й твердження з приводу повтору Крути, який 

“вибудовує амплiфiкацiю” [69, с. 68], тому що у вiршi нагнiтаються не однорiднi 

за формою / змiстом, а тотожнi, позбавленi варiацiй, одиницi. Семантику 

поетонiма Крути збагачують контексти, абсорбує i засвоює повторюване iм’я, а 

цiлiсний змiст вiрша виникає внаслiдок взаємодiї онiм – текст. 

Очевидно, що подання результату спiвпрацi iменi з текстом неможливо без 

виявлення звукової спорiдненостi, спрямованої на єднiсть смислу. Оскiльки 

поетонiм породжується в текстi, щiльно пов’язаний iз контекстним середовищем, 

слiд вiдстежити смисловi вiдношення, зумовленi формальною зв’язнiстю.  
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4.3 Звукосмисловий зв’язок iм’я – текст у поезiї 

 

4.3.1 Суголосся звучання i значення поетонiма у вiршованому мовленнi. 

У поетичному творi iм’я, висунуте в анафоричну або iншу позицiю, iм’я, 

повторюване в iдентичних синтаксичних конструкцiях, зазвичай “не 

задовольняється” цими прийомами, тому що зв’язуванням значень тут керує ритм: 

“Слова у вiршах як би випирають, виходять на перший план <…>. Те, що 

мовлення виникає не суцiльно, а рядами, бiльш або менш iзольованими, створює 

особливi асоцiацiï мiж словами одного ряду чи мiж симетрично розташованими 

словами паралельних рядiв. Значенням i зв’язуванням значень керують ритмiчнi 

вiдповiдностi <…>” [362, с. 66]. У працях Ю.М. Тинянова “змiсту вiршованого 

слова” придiлено особливу увагу: саме в “тiснотi вiршового ряду”
1
 слова 

змiнюють забарвлення i вiдтiнки смислiв, дотримуючись умов ритмiчного ряду 

[373]. Ю.М. Лотман пише: «У вiршах: Я утром должен быть уверен, / Что с вами 

днем увижусь я слова “утром”, “уверен”, “увижусь” перебувають в певному 

зв’язку, який не залежить вiд звичайних синтаксичних або iнших, суто мовних 

зв’язкiв» [225]. Повторення звуку у «змушує видiлити його в свiдомостi мовця як 

якусь самостiйну одиницю. При цьому фонема “у” усвiдомлюється i як 

самостiйна, i як несамостiйна вiдносно слова “утром”. Будучи вiдокремлена i не 

вiдокремлена, вона отримує семантику вiд слова “утром”, але потiм повторюється 

ще в iнших словах ряду, отримуюючи новi лексичнi смисли. Це приводить до 

того, що слова “утром”, “уверен”, “увижусь”, якi в непоетичному текстi 

утворювали б самостiйнi та неспiвставленi одиницi, починають сприйматися в 

семантичному взаємонакладаннi» [225]. Своєрiдне ототожнення цих слiв 

породжує нову одиницю змiсту – «результат нейтралiзацiï слiв “утро”, “уверен”, 

“увижусь”, ïх “архiсему”, що включає перетин ïх семантичних полiв» [225]. 

А.П. Загнiтко слушно зауважує, що на звуковому рiвнi органiзацiï вiрша повтор 

окремих елементiв або ïх сполук “виступає текстотвiрним засобом, який 

                                                 
1
 Головне твердження Ю.М. Тинянова полягає в тому, що “подiл вiршованого тексту на рядки накладає на нього 

поверх членування синтаксичного членування специфiчно вiршоване, i воно часто виявляється сильнiшим за 

синтаксичне<…>” [92, с. 350]. 
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концентрує навколо себе всi iншi компоненти” [132, с. 440; 135, с. 203–206]. 

Г.М. Сюта пiдсумовує, що в українськiй поетичнiй мовi другої половини XX ст. 

звук (“самодостатній формант поетичного текстотворення”) актуалізовано “як 

засіб версифікації та евфонії (системні асонанси та алітерації, звукоповтори 

творять і сенс, і ритм, і мелодику віршів), а також як одиницю змістоутворення, 

встановлення оказіональних семантичних відношень між неконтактними в 

узуальному вживанні лексемами” [358, с. 87]. 

Наведенi вище тексти О.С. Пушкiна, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвоï та iн. 

пiдтверджують смисловi “перегуки”, що випливають iз спiвзвуччя iменi – тексту, 

“стискаючи” змiст поетичного твору (Ю.М. Лотман говорить, що “вся звукова 

система вiрша виявляється полем складних спiввiднесень” [219]). Анафора i 

синтаксичний паралелiзм керують обладунком двох вiршiв Пушкин – тога, 

Пушкин – схима i т.д.; а повтор-посилення iменi в третьому рядку керує вiршем 

Площадную – попугаи, надаючи “привiлей” звукам п, ш и н i упереджаючи 

фiнальне Пушкин:  

“Пушкин – тога, Пушкин – схима, 

Пушкин – мера, Пушкин – грань...” 

Пушкин, Пушкин, Пушкин – имя 

Благородное – как брань 

Площадную – попугаи. 

             – Пушкин? Очень испугали! [611, с. 302]. 

Аналiзуючи вiрш «Психея», О.Г. Ревзiна називає фонетичний вигляд iменi 

Пушкин “центром звуковоï органiзацiï тексту”, наближеним до анаграми: “Всi 

ситуацiï у вiршi описано так, що в означальне неодмiнно включено звук П, а 

також Ш, Щ, Н” [315, с. 174]. Єднiсть iменi – тексту виникає з чергування 

звукосполук пнш – пн – пнш – пшкн – пнш – пнк – пшш – пнш, асонанса у та 

додаткових алiтерацiй п, к, ч: 

Пунш и полночь. Пунш – и Пушкин, 

Пунш – и пенковая трубка 

         Пышущая. Пунш – и лепет <…>  

В «Испанском романсе» (О. С. П.) римованi дiєслова повтору-рефрену 

(струит, шумит, бежит) “утворюють вiдчуття проточноï води”, а рима зефир – 
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эфир – Гвалдаквивир i переливне -вивир “передають звуки швидкоï рiчки” [322, 

с. 178]. Рефрен В Петрополе прозрачном мы умрем (О. М.) 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), про який писав О. Мандельштам [236], народжується i живить “сплетiння” 

iмен Петрополь – Прозерпина – Афина – Петрополь – Прозерпина в суголосному 

контекстi.  

Ще І.О. Бодуен де Куртене помiтив, що “зближується за змiстом те, що є 

близьким за формою” [57, с. 226]. Коментуючи специфiчнi риси поетики 

футуризму, І.П. Смирнов пише: “Cлова, якi звучать близько або однаково, але 

розведенi за значенням, вважалися тавтологiчними” [345, с. 107], покликаючись 

на «Сдвигологию» О. Кручених: “Слова, що звучать однаково, в поезiï 

рiвнозначнi й за змiстом (Терентьєв); так, легкий за звучанням парашут дорiвнює 

пюпiтру, Юпiтеру <…>” [Цит. за: 345, с. 107]. Ю.М. Тинянов вбачає суть теорiï 

В. Хлєбнiкова (далi В. Х.), який називав себе “вiчним в’язнем спiвзвуччя”, не в 

утвореннi беззмiстовного звукомовлення, але в переносi “центру тяжiння з питань 

про звучання на питання про смисл”; “Вiн оживляв у смислi слóва його давно 

забуту спорiдненiсть з iншими, близькими, або приводив слово в спорiдненiсть з 

чужими словами” [377, с. 180]. У рядках Парусом песен, / Пламенной палкой 

питая / Пасть пустоты, / Пирующий пламенем, / Праведный парень, / Пылкий 

Перун (В. Х.) “послідовний пiдбiр слiв, що починаються з одного й того ж 

приголосного, – вiдзначає І.П. Смирнов, – наводить на думку про усвiдомлення 

цього принципу семантико-звуковоï селекцiï як лiтературного прийому” [345, 

с. 185]. Однак не тiльки єдиноначаття “оточення” створює звукосмислове “поле” 

поетонiма Перун. Особливої енергiї набувають звукосполуки: пр – частково 

вiдтворює форму iменi (парусом, пирующий, праведный), пл – своєрiдно 

контрастує з ним (пламенной, палкой, пламенем, пылкий), прн – ототожнюється з 
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iм’ям у консонантному складi (парень). На поетику мiфопоетонiма Перун впливає 

також епiфорична позицiя, асонанс у (пирующий), “контурне” п…н (пр…н) у 

словах песен, пламенной, праведный та iншi прийоми, синтез яких дозволить 

побачити, як “через слюду буденного смислу просвiчує iнший сенс” [Цит. за : 

210]. Саме так у поезiї «Ідилiя» (Б.-І. А.) художнiй образ Горацiя зачинається та 

збагачується завдяки єдиноначаттю супутнiх апелятивiв на гр- / грц (гривою – гори 

– горбок – грань – Горацiй – грацiй): На побережжi рiки отара овець 

бiлоснiжних, / вiтер торсає хмарами, бiлою гривою неба, / поки сивої мряки 

туманiв, мов жито, не вижне, / облий облак на облаз гори присiдає, мов лебiдь. / 

Плоский горбок, злотолускi рибоньки плюскають в ровi. / Де є дiйсностi грань, де 

уяви є свiт non est certum:/ в Тускулюм добрий Горацiй на рундуку мармуровiм / 

пише поему до грацiй i слухає… радiоконцерту [504, с. 74], а поетична образнiсть 

мiфонiма Ікар виникає iз зосередження наближених за звучанням → значенням 

лексем: Ікар – крилах – криштально – крил – кров – вiдкрило [504, с. 290].  

На смисловому зв’язку власного iменi iз спiвзвучним апелятивом, який 

“виражає характеристику поетоніма чи описуваних подій”, наголошує 

І.В. Хлистун: О ніжний Ніжине, я знов сюди прийшла (Л. Забашта); Голосить в 

Голосієві земля (Д. П.) [401]. Додамо, що в наведених прикладах актуалізовано 

псевдоетимологічний зв’язок (пор. : ойконім Ніжин < лімнонім Ніжин, Ніжень 

[379]; Ніжин < Нежатина Нива < нежатий [140]; Голосіїв < прізвищева назва 

Голосій [129]), оскільки апелятив “опрозорює” поетичну семантику поетоніма. У 

«Symphony in Yellow» О. Вайльда вiзуальнi образи жовтої гами (omnibus, схожий 

на yellow butterfly, barges full of yellow hay та iн.) набувають “озвучення” не тiльки 

з появою синестетичного образу (The yellow leaves begin to fade / And flutter …), 

але й через звукову потужнiсть онiмної пари Temple – Thames. Взаємодiю 

поетонiмiв улаштовують звукова анафора й алiтерацiя сонорного m, а 

спiввiдношення ВІ з контекстом строфи утворює фоносемантичну єднiсть 

(формосмисл) за рахунок алiтерацiй pl, ms i римованостi: Temple – pale ‘блiдий, 

тьмяний’ – rippled ‘дзюрчати, стуменiти’; Thames – elms ‘в’яз’. Пор.: The yellow 
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leaves begin to fade / And flutter from the Temple elms, / And at my feet the pale green 

Thames / Lies like a rod of rippled jade [661]. 

Ще опоязiвцi в раннiх працях задавалися питанням: “Треба знайти смисл 

цих [звукових] повторiв – але де його шукати?” (Б.М. Ейхенбаум) [102]. 

Очевидно, слiд виходити з твердження Р. Якобсона: “Еквiвалентнiсть в областi 

звучання неминуче тягне за собою семантичну еквiвалентнiсть” [428, с. 218] i 

починати пошук звукосмислових зв’язкiв iм’я – текст у мiнiмальному контекстi, 

поступово розширюючи його границi до цiлiсного твору. 

 

4.3.2 Онiмна рима як особливий звуковий повтор. Проблема звукового 

повтору в поетичному текстi нерозривно пов’язана з поняттям рими (“спiвзвуччя 

двох слiв у кiнцi вiрша” [361, с. 406]), яке досi не отримало однозначного i 

несуперечливого визначення. Безумовно те, що рима як зовнішня ознака 

віршованих текстiв є ядерним компонентом і центровою зоною техніки їхнього 

творення (Ю. Мінералов) [204, с. 10]. Р. Веллек та О. Воррен називають три 

семантичнi функцiї рими: вона поєднує, зв’язує i протиставляє слова [384, с. 175]. 

Коментуючи позицiйнi та функцiйнi дефiнiцiï рими
1
, В.П. Москвiн називає 

актуальною проблемою розведення рими i звукових повторiв [252, с. 522]. 

Оскiльки рима може представляти собою не тiльки звукову тотожнiсть, але й 

“звукову подiбнiсть” (С.І. Берштейн), ïï можна класифiкувати за ступенем 

подiбностi (або “римованостi” [500, с. 535]). В.П. Москвiн зазначає, що в римi 

мають мiсце: 1) звуковi невiдповiдностi, 2) рiзниця в звуковому обсязi, 3) рiзниця 

в порядку послiдовностi звукiв, пiдкреслюючи, що розроблення критерiïв звуковоï 

подiбностi є “однiєю з найскладнiших i поки що невирiшених проблем 

вiршознавства” [252, с. 524–525]. Недостатньою визнається типова дефiнiцiя 

рими: “звуковий повтор в кiнцi вiдповiдних ритмiчних груп (вiрша, пiввiрша, 

перiоду), який грає органiзацiйну роль у строфiчнiй композицiï вiрша” [131, с. 91], 

                                                 
1
 Пор.: “Рима є звуковим збiгом слiв або ïх частин в кiнцi ритмiчноï одиницi при смисловiй розбiжностi” [219, 

с. 72]; Рима – “продукт високоусвiдомленоï <…> поведiнки, нацiленоï на створення особливих виражальних 

ефектiв” [463, с. 605]. 
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тому що пiд це поняття пiдводиться точна i неточна рима, будь-якi звуковi 

повтори та iн.  

Слушною є думка, що “розмiщення поетонiмiв у римованих позицiях, часто 

посилене внутрiшнiми римами”, характерне для сучасноï поезiï [151, с. 312]. 

Пор. : Колись були Орфеї, а тепер корифеї <…> [548, с. 539]; а другi – як бiднi 

Мiньйони. /<…>/ А хто – i за мiльйони [548, с. 34]; як десь ламає пальцi 

вiртуоз…/<…>/ Вiн сам собi Шопен i Берлiоз [548, с. 58]; В моїх садах мелодiї 

Провансу /<…>/ за неї лицар гинув без авансу [548, с. 80]; Це ж треба мати в 

голові олію, /<…>/ Хотів Рахіль – тобі підсунуть Лію [548, с. 191]; ... Що ж, 

одроблю сім літ і не оглянусь. /<…>/ А інтересно, як цілує Янус [548, с. 191]; 

Пливи Трiстане, тобi стане; Пливи, Колумбе, твоï румби; Та все ж пасу, бо ж iз 

Ламанчi / Прибитись може Дон-Кiхот, / Попросить соку з помаранчiв / І щоглу 

на дiрявий бот <…> [537]; Тiльки натовпу гук од намiсницьких лине палат 

/<…>/ Справа, зрештою, в iншiм, а в чiм – то не знає й Пiлат [540, с. 92]; І 

стало в горлi слово “Україна”, /<…>/ Його одмiв, як з пiджака пiр’їну [540, 

с. 134]. Прагнення уникнути банальностi рим (Колумбе – румби, скелети – з Лети 

– бронежилети
1
, Україна – змiїна

2
, Ростана – розтанув

3
, оглянусь – Янус) не 

тiльки iлюструє висновок Р. Якобсона: “У слов’янському римованому вiршi ми 

спостерiгаємо або капiтуляцiю перед граматичною римою, або опiр ïй: байдужiсть 

до граматичного аспекту рими виключено” [432, с. 28], а й “ставить перед 

дослiдниками перспективну проблему вивчення поетики онiмiв в позицiï рими як 

в нацiональнiй лiтературi, так i в планi порiвняльному” [151, с. 312–313]. 

Поетонiми в позицiях кiнцевоï, внутрiшньоï, анафоричноï рими, рiзнi iншi види 

звукових повторiв “<…> амплiфiкують прийом звукового впливу поетичним 

мовленням”; “накладання схожостi на сумiжнiсть” (Р. Якобсон), що виникає як 

результат функцiонування фонетичних еквiвалентностей, тягне за собою 

“появлення або закрiплення зв’язку звучання – значення” [151, с. 327]. “<…> 

                                                 
1
 Пор. : “Ідуть, немов скелети з Лети, / Одягненi в бронежилети” [588]. 

2
 Пор. : “Єднала щирiсть, доля, Україна… / Але з-пiд маски появився плаз, / Як льотне полум’я, злоба змiїна” 

[588]. 
3
 Пор. : “Було кохання фатальне, / майже з драми Ростана… / Я тільки сніг пам’ятаю, / отой, що давно розтанув” 

[548, с. 126]. 
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спiввiдносячи слова, що виражають рiзнi поняття, пов’язуючи їх у нашiй 

свiдомостi звуковою подiбнiстю, рима сприяє вираженню основних думок тих чи 

iнших строф”, – стверджують автори пiдручника «Версифiкацiя: теорiя i практика 

вiршування» [326, с. 130]. Актуальним сьогоднi є дослiдження римових пар i 

ланцюгiв з iменами, яке здiйснює Л.В. Мовчун, зiставляючи римопари з 

компонентом Україна в текстах українських поетiв XIX – початку XXI ст. [249, 

с. 509–518]. На особливу увагу заслуговує проблема розмежування рим за 

“ступенем оригiнальностi”. Л.В. Мовчун пропонує розрiзняти абсолютно 

оригiнальнi та вiдносно оригiнальнi рими, зазначаючи, що “Визначення рими як 

абсолютно оригiнальної є об’єктивним i обґрунтованим протягом певного часу, 

доки таку риму не почнуть використовувати iншi поети”. І далi: “Оригiнальнiсть 

рими певною мiрою втрачається, якщо пара стає типовою для римостилю поета; 

так П. Кулiш не раз звертався до римопари Україна – пучина; Олександр Олесь – 

до пари Українi – Муссолiнi <…>” [249, с. 516–517]. Цілком слушною є думка 

дослідниці про те, що “особливості авторського римарію помітні лише на тлі 

широкого літературного контексту<…>” [249, с. 516], але показники 

оригінальності / банальності рими в 1) індивідуальному римостилі, 2) 

найширшому культурному просторі залишаються не виявленими.  

Статус рими (в тому числі онімної рими) слід з’ясовувати: 1) у контексті 

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

загалом. У конкретному творi можна розрізняти неповторюванi – повторюванi 

римопари. Так, у поемi П. Кулiша «Маруся Богуславка» неповторюваними 

римокомпонентами хоронiма Україна / Вкраїна є такі: безвинний [553, с. 165], 

впин [Там само, с. 150], голубиний [с. 141], доктрина [с. 63], долина [с. 56], 

дружина [с. 68], єдиний [с. 67], загинув [с. 124], кедрина [с. 98], людина [с. 109], 

милостиня [с. 140], пучина [с. 119], руїна [с. 146], сiно [с. 138], хатина [с. 52], 

чужина [с. 121]. До другого типу вiдносяться лексеми: година [с. 46; 58; 84; 121; 

139; 178], дитина [с. 59; 84], домовина [с. 112; 121], пустиня [с. 49; 151], родина 

[с. 34; 121; 165]. Очевидно, що неповторюванi компоненти мають бiльший вплив 
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на створення образностi поетонiма – тексту, повторюванi – набувають стутусу 

текстових домiнант i реактуалiзують змiст цiлiсностi. 

Для повноцiнного аналiзу iндивiдуального стилю треба виявити репертуар 

рим комплексного тексту, розмежовуючи: 1) унiкальнi (одиничнi, що утворюють 

одну римопару), 2) оригiнальнi (поширенi в двох-трьох текстах), 3) типовi 

(поширенi в чотирьох текстах), 4) банальнi / шаблоннi (поширенi в багатьох 

текстах). Наприклад, у контекстi поетичної творчостi П. Кулiша рими до Україна / 

Вкраїна / україна / україни мають рiзний ступiнь регулярностi:  

1) унiкальнi: безвинний («Маруся Богуславка»); вершина («Великi 

проводи»); героїня («Цар Наливай»); господиня («Сторчкак i сторчачиха»); 

гостиний («Настуся»); данина («Петро Сагадашний»); доктрина («Маруся 

Богуславка»); долина («Маруся Богуславка»); драбина («Гiмн єдиному царевi»); 

дрючина («Великi проводи»); дубина («Гiмн єдиному царевi»); займанщина 

(«Настуся»); зернина («Петро Сагадашний»); жупанина («Яка панi, такi й санi»); 

картина («Абадонна»); кедрина («Маруся Богуславка»); Люблiн («Яка панi, такi 

й санi»); Материзна («Кулiш у пеклi»); Орина («Сторчкак i сторчачиха»); 

Палестина («Магомет i Хадиза»); покинути («З-за Дунаю»); Польщизна («Цар 

Наливай); порошина («Петро Сагайдашний»); пташиний («Байда, князь 

Вишневецький»); ринути («Великi проводи»); самотина («Магомет i Хадиза»); 

сіно («Маруся Богуславка»); скриня («Сторчкак i сторчачиха»); cтаринний 

(«Великi проводи»); тичина («Великi проводи»); хмелина («Великi проводи»); 

2) оригiнальнi: безталанний («Настуся», «Слово правди»); Волинь 

(«Сторчкак i сторчачиха», «Цар Наливай»); впин («Маруся Богуславка», «Цар 

Наливай»); дiвчина («Великi проводи», «Настуся»); Катерина («Кулiш у пеклi», 

«На незабудь року 1847», «Петро да Катерина»); линути / полинути («З-за 

Дунаю», «Україна»); милостиня («Маруся Богуславка», «Петро Сагадашний»); 

половина («Байда, князь Вишневецький», «Цар Наливай»); пучина («Байда, князь 

Вишневецький», «Маруся Богуславка», «Цар Наливай»); святиня («Абадонна», 

«До Шевченка»); спина («Великі проводи», «Вельможнiй покозащинi»); хвилина 

(«Благословляю час той, i годину…», «Народе мiй! що нам тепер почати?»); 
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3) типовi: гинути / загинути / загин («Байда, князь Вишневецький», 

«Маруся Богуславка», «Настуся», «Цар Наливай»); голубиний («До братiв на 

Вкраїну», «Магомет i Хадиза», «Маруся Богуславка», «Настуся»); домовина 

(«Байда, князь Вишневецький», «До землячки», «Маруся Богуславка», «Слово 

правди»); дружина («Великi проводи», «Настуся», «Пасiка», «Петро 

Сагайдашний»); родина / рiд-родина («Байда, князь Вишневецький», «Кулiш у 

пеклi», «Маруся Богуславка», «Настуся»); хатина («Великi проводи», «Маруся 

Богуславка», «Сторчкак i сторчачиха»); 

4) банальнi: година («Благословляю час той, i годину…», «Давнє горе», «До 

братiв на Вкраїну», «Маруся Богуславка», «Настуся», «Петро Сагайдашний», 

«Слово правди», «Солониця», «Цар Наливай»); дитина («Давнє горе», «До братiв 

на Вкраїну», «До пекельного наплоду», «Маруся Богуславка», «Настуся», 

«Покора», «Рiдне слово»); єдиний («Байда, князь Вишневецький», «До кобзи», 

«Кулiш у пеклi», «Маруся Богуславка», «Настуся», «Петро Сагайдашний», 

«Святиня», «Цар Наливай»); людина («Благословляю час той, i годину…, «Кулiш 

у пеклi», «Маруся Богуславка», «Муза»); пустиня («Анахорет», «Байда, князь 

Вишневецький», «Маруся Богуславка», «Петро Сагадашний», «Сторчкак i 

сторчачиха», «Стою один», «Титани»); руїна («До рiдного народу», «Кулiш у 

пеклi», «Кумейки», «Маруся Богуславка», «Нацiональний iдеал», «Петро 

Сагайдашний», «Сторчкак i сторчачиха», «Цар Наливай»); син («Байда, князь 

Вишневецький», «Великi проводи», «Кулiш у пеклi», «На чужiй чужинi», «Петро 

Сагайдашний», «Цар Наливай»); чужина («До землячки», «З-за Дунаю», «Маруся 

Богуславка», «Народна слава», «Одвiдини»);  

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 



328 

з’ясовувати ступiнь регулярностi тiєї чи тiєї рими порiвняно з римостилем iнших 

митцiв слова.  

Залучивши данi зведеної таблицi римокомпонентiв, що утворюють пари i 

ланцюги з онiмом Україна, зафiксованi в текстах Т.Г. Шевченка, О. Олеся, 

М. Рильського. В. Сосюри, Д. Павличка (див. [249, с. 512–513]), можна 

припустити, що П. Кулiш використовує рими, якi в контекстi української поезiї 

набули вiдповiдного статусу: 1) абсолютно унiкальнi: *безвинний, *героїня, 

*данина, *доктрина, *драбина, *дрючина, *дубина, *займанщина, *зернина, 

*жупанина, *кедрина, *Люблiн, *Материзна, *Орина, *Палестина, *Польщизна, 

*порошина, *пташиний, *ринути, *самотина, *сіно, *cтаринний, *тичина, 

*хмелина; 2) вiдносно унiкальнi: *безталанний, *Волинь, *впин, *господиня, 

*гостиний, *дiвчина, *Катерина, *картина, *милостиня, *половина, *пучина, 

*скриня; 3) оригiнальнi: *покинути, *святиня, *спина, *хвилина; 4) типовi: 

*вершина, *голубиний, *людина, *пустиня, *чужина, *домовина, *дружина, 

*родина, *хатина; 5) банальнi: гинути / загинути / загин, година, дитина, долина, 

єдиний, линути / полинути, руїна, син. За винятком банальних, усі типи рим лише 

претендують на уналежнення до типових / оригінальних / унікальних. Остаточний 

статус рими потребує доведення: по-перше, підключення і зіставлення даних 

індивідуальних римаріїв, по-друге, встановлення хронологiчної послідовності 

виникнення тiєї чи тiєї рими.  

Варто підкреслити, що характеристика рими, в тому числі онімної, за 

ступенем регулярності певною мірою пов’язана з інтерпретацією тексту 

(римопара як мінімальний контекст поетоніма). Впливова сила рими на контекст 

рядка, строфи тощо залежить від багатьох чинників, серед яких 

найактуальнішими є: 1) регулярність / нерегулярність римопари в найширшому 

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
1
: Україна – 

                                                 
1
 Сила рими – «ïï “звучнiсть” [43, с. 89], потужнiсть, яку визначає кiлькiсть складникiв ïї звукових одиниць». 



329 

данина, Палестина, жупанина тощо. Низьку та середню потужнiсть, зумовлену 

“меншою гнучкiстю англiйськоï алiтерацiï” та ïï “меншою здатнiстю до взаємодiï 

з римою в поетичнiй строфi” [395], мають онімні рими в англомовнiй поезiї: How 

royally show off in proud Madrid / His goodly person, from the South long hid! [616, 

p. 279]; And not be always thieving on the main; /<…>/ And so he hired a vessel come 

from Spain [616, p. 396]; (Particularly seen from a balcony, /<…>/ And there, just like 

a heroine of Goldony [616, p. 371]; He was a merchant trading to Aleppo, / His name 

Giuseppe, cald more briefly, Beppo [616, p. 374], що нiяк не знижує смислової 

іррадіації римокомпонентів на цілісний зміст тексту. З іншого боку, смисловий 

зв’язок слів-римантів зміцнюється завдяки співзвуччю (тотожності чи подібності 

звуків і звукосполук): Україна – скриня, кедрина, Катерина; Contra-Alto – Rialto 

[616, p. 376]
1
 тощо. 

Сильного естетичного ефекту поетичний текст досягає завдяки поєднанню 

елементiв поетичної технiки (римоутворення, алітерації й асонанси, контактне 

розміщення суголосних слів та ін.). Наприклад, на поетику фрагмента (i тексту в 

цiлому) «The Age of Bronse» (Дж. Б.) впливають такi образнi засоби, як: 1) повтор 

звукосполуки pl (Poles – Poland); 2) контактна позицiя суголосних ЗН – ВІ 

(pleasant Pulks); 3) зближення спiльнокореневих слiв (Greeks – Greece) у контекстi 

рядка; 4) римопари “онiм + апелятив” (Madrid – hid) i “онiм + онiм” (Ukraine – 

Spain); 5) актуалiзацiя онiмних рим. Пор. :  

How well the imperial dandy prates of peace! 

How fain, if Greeks would be his slaves, free Greece! 

How nobly gave he back the Poles their Diet, 

Then told pugnacious Poland to be quiet! 

How kindly would he send the mild Ukraine, 

With all her pleasant Pulks, to lecture Spain! 

How royally show off in proud Madrid 

His goodly person, from the South long hid! [616, p. 278–279].  

Отже, незважаючи на дискусiйний характер, “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 

                                                 
1
 Пор.: “Soprano, Basso, even the Contra-Alto, / Wished him five fathom the Rialto” [616, p. 376]. 
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смислопородженнi i виконують роль вiршемаркувального i текстотвiрного засобу; 

2) звуковi повтори зустрiчаються в позицiï анафори, епiфори, епанастрофи 

(пiдхоплення [115, с. 104]) та iн.; 3) повторюванi звукосполуки характернi для 

точної рими i полiфонiï. Звукову тотожнiсть можна виявити: 1) в контактних / 

дистантних словах одного вiрша; 2) на початку i в кiнцi ряду або на початку 

одного вiрша i в кiнцi наступного, 3) в кiнцi вiрша i на початку наступного, 4) на 

початку сумiжних рядкiв, 5) у кiнцi кiлькох вiршiв. Звуковi повтори є бiльш 

широким 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.  

 

4.3.3 Звуковi повтори онiм ↔ апелятив i онiм ↔ онiм. Перше детальне 

дослiдження звукового повтору належить О.М. Брiку, який назвав iнструментовку 

поетичного мовлення “складним продуктом взаємодiï загальних законiв 

благозвуччя” [66]. Суть звукового повтору полягає в тому, що “деякi групи 

приголосних повторюються один або кiлька разiв, в однаковiй чи змiненiй 

послiдовностi, з рiзним складом супутнiх голосних” [66]. О.М. Брiк роздiлив 

повтори на: 1) двозвучнi, тризвучнi та багатозвучнi; 2) простi та багаторазовi, 

тобто такi, що повторюють приголоснi 1, 2, 3 i бiльше разiв; 3) повтори, якi 

вiдтворюють приголоснi в рiзному порядку. Позначивши опорнi консонанти 

знаками А, В, С i т.д., вiн зафiксував повтори на зразок ВА (простий i 

двозвучний), АСВ (простий i тризвучний), АВ – АВ (подвiйний i двозвучний), 

АВС – ВСА – САВ (потрiйний, тризвучний, з рiзним чергуванням приголосних) 

[66]
1
.  

Очевидно, що хитання, трансформацiя, сумiщення значень, поетична 

етимологiя та iншi явища, що виникають з особливих взаємин слiв у вiршi… – 

                                                 
1
 Оскiльки приголосний, повторюючись, може переходити в iнший приголосний звук “у межах своєï акустичноï 

групи”, О.М. Брiк виключив вiдмiннiсть мiж дзвiнкими i глухими, твердими i м’якими приголосними [66]. Таке 

трактування дозволяє розширити етимологiю поетонiма, паронiмiчно зближеного з апелятивом, наприклад, 

конокрад – Сократ (“Що ж, коли не скрипаль, то бодай конокрад!.. / З кольорової глини вдавай амазонок – / щось 

горить над чолом (а чолом як Сократ)” [501, с. 76]). Проте твердiсть – м’якiсть приголосних може бути єдиним 

формальним показником вiдмiнностi апелятив – власне iм’я. Пор. оказiоналiзм чингизхань, похiдний вiд iсторико-

культурного онiма Чингизхан: “Усадьба ночью, чингизхань!” (В. Х.). 
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строфi… – текстi, в певнiй мiрi залежать вiд належностi до класу власних – 

загальних назв, оскiльки iм’я в поезiï є “осереддям i серцем всiєï речi” [391, 

с. 452]. “Хiба не природно, – говорить П. Флоренський, – щоб властивiсть iменi, 

яка аналiтично витiкає з нього, – i звуком виражалася б схожим на звук самого 

iменi. Було б навiть дивно, якщо б тотожне не могло бути виражене спiвзвуччям” 

[391, с. 467]. Дослiдження сукупної семантики iменi – тексту, спрямоване на 

виявлення iнтерпретативного потенцiалу, належить розпочинати з 

розмежовування сполук, ґрунтованих на звуковому повторi: 1) онiм ↔ апелятив; 

2) онiм1 ↔ онiм2. Припускаємо, що сила i результат координацiï у слiв, що 

належать до одного (ВІ) / рiзних (ВІ i ЗН) розрядiв, неоднаковi i заслуговують на 

спецiальнi розвiдки. Перший “хiд” до встановлення взаємодiї iм’я ↔ текст – 

виявлення звуковоï тотожностi у контекстi, що розгортується.  

4.3.3.1 Онiм ↔ апелятив у контекстi вiрша. Значний обсяг 

проаналiзованого iлюстративного матерiалу доводить розмаїтiсть i семантичну 

вагомiсть спiвзвуч, що народжують поетонiм – квiнтесенцiю поетичного тексту. 

Пор. : АВ: Вяз – яростный Авессалом (М. Ц.); Справлялись Мина именины 

(В. Х.); Приходит соболь из Сибири (М. З.); Санки по Фонтанке (М. Асеєв); 

Сердце седой Прозерпины (О. Шварц); Убив старого Рогволода; На базарi – про 

Лазаря; Огонь Рогнiда розвела (Т. Ш.); Блискоче нiч перлиною Растреллi; Люблю 

Мадлен, далеку i святу; з чужої муки i з чужої Мекки (Л. К.); На Оболонi, в 

самiм лонi (І. Д.); Уci Грицьки й Гергепи бiднi (Є. Маланюк); Урвалося танґо 

Мiлонґа (О. З.); Будда споглядав будякiв цвiтiння (С. Ж.); The groves of Granta, 

and her Gothic halls; Led their vassals from Europe to Palestine’s plain; Shakespeare 

described the sex in Desdemona (Дж. Б.); That Persian Sindbad saw; What! snarling, 

my Carlo! So even dogs may (Ф. Б. Гарт; далi Ф. Б. Г.); Old Zembla’s fields where my 

gay stubble grows (В. Н.); ВА: И пленниц берегов Салгира (О. С. П.); И птицы 

Хлебникова пели у воды (М. З.); Бори, снiги i Єнiсей… (Т. Ш.); Дорога йшла 

кудись на Овруч в лiсах i травах до колiн (Л. К.); Що, як Сталiн i Гiтлер померли 

в дитинствi; Тридцять рокiв спльовую – всi верблюди Аравiї (О. З.); He left this 



332 

Adriatic Ariadne (Дж. Б.); Ithaca’s cliff, Lycaon’s snowy peak (О. В.); My dark 

Vanessa, crimson-barred, my blest (В. Н.); 

АВС: И гадость сделает Гадес (А. Б.); А та, соломинка – быть может, 

Саломея (О. М.); Умру в багнi, воскресну в Богунi (Л. К.); Втонули їхнi дзвони у 

озерi Севан; В чiм порятунок? Гумор – не Гомер (Л. К.); College astronomer 

Starover Blue (В. Н.); АСВ: Предубежденному Петру (О. С. П.); ВАС: Коли 

помер кривавий Торквемада (Д. П.); ВСА: Танцює Харкiв – мiсто байстрюкiв 

(С. Ж.); And one Sir Edmund in columned gloom (Т. Хардi; далi Т. Х.); 

АВ – АВ: Мазурка – море – смерть – Марина (М. Ц.); повiр, що навряд чи 

то буде Варшава (С. Ж.); Mars glowed. Shahs married. Gloomy Russians spied 

(В. Н); АВС – ВА: Україна ж – це країна барокко (Ю. А.); .СВА – ВС – СВ: в 

ризы зарев разодетых Лазарей! (В. М.); АСВ – СА: While sate the catholic Moloch, 

calmly cruel (Дж. Б.). 

Звуковi повтори видiляють слова, пiдвищуючи ïх запам’ятовуванiсть i 

вiдтворюванiсть, внаслiдок чого узгодженi в ПВ i ПЗ компоненти вiршового ряду 

набувають тенденцiї до перетворення в домiнанти. Виразнiсть фонетично 

пов’язаних слiв посилюється при контактному розташуваннi (снiги i Єнiсей, 

танґо Мiлонґа, Adriatic Ariadne), внутрiшнiй римi (Санки по Фонтанке; На 

Оболонi, в самiм лонi), єдиноначаттi (соболь из Сибири), кiльцевому розмiщеннi 

суголосних слiв (Вяз – яростный Авессалом), кiльцевiй побудовi звукоряду 

(верблюди Аравiї), повторi звукосполук у сумiжних словах, що не перериваються 

iншими приголосними (Мина именины, старого Рогволода, Persian Sindbad).  

Обмежена кiлькiсть слiв у вiршi створює експлiцитнi семантичнi зв’язки, 

заданi звуковою формою (Севан – дзвони, Vanessa – crimson-barred тощо). У 

поезiï «Соломинка» (О. М.) лексичний i словотвiрний повтор (соломинка, 

соломка) розвивається в паронiмiю сломалась – соломинка – Саломея, а 

спiвзвуччя вiрша Не Саломея, нет, соломинка скорей породжує поетичну 

етимологiю поетонiма, спiввiднесеного з реальним денотатом
1
. Видiлившись iз 

“тiсноти вiршового ряду”, соломинка набуває ознаки блаженного слова серед 

                                                 
1
 Вiрш звернено до вiдомоï петербурзькоï красунi Саломiï Миколаïвни Андрониковоï. 
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“царствених” iмен (Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита), стає, на думку 

М.Л. Гаспарова, одним iз ключових (Соломинка, бессонница i жалость) [89]. 

Контекст рядку И гадость сделает Гадес (А. Б.) “працює” на паронiмiю iменi – 

апелятиву i реетимологiзацiю мiфонiма Гадес, внаслiдок чого iронiчнi конотацiï 

поширюються на попереднiй вiрш И ненароком Брюсов адит (оказiоналiзм вiд 

ад). Звукова еквiвалентнiсть бгн i асонанс у вiршi Умру в багнi, воскресну в Богунi 

(Л. К.) утворюють внутрiшню риму, а антонiми умереть – воскреснуть 

протиставляють рiзнокореневi паронiми (багнi – Богунi) i розвивають в 

антропоетонiмi новi семи. У поезiï «Уедешь в дальние края…» (М. Ц.) 

багаторазовi повтори мр передпосилають iм’я Марина, яке осмислюється як 

предикат – узагальнений змiст спiвзвучного ряду мазурка – море – смерть. 

Фiнальна позицiя iменi у вiршi в ризы зарев разодетых Лазарей (В. М.) 

забезпечує йому ранг домiнанти, заради якоï створюється звукообраз контексту 

рз-зр-рз-зр.  

4.3.3.2 ВІ ↔ ЗН у контекстi двох вiршiв. У контекстi двох рядкiв 

семантичне зближення iменi й апелятиву здiйснюється за допомогою двозвучних, 

тризвучних i багатозвучних простих i багаторазових повторiв: АВ: дворец 

угрюмый опустел, / его опять Гирей оставил; так поведали бы миру / Гезиод или 

Омир; гяуру сердце отдала? / нет, жены робкие Гирея; Услышу ль вновь я ваши 

хоры? / Узрю ли русской Терпсихоры; Все тот же друг мосье Финмуш, / И тот 

же шпиц, и тот же муж (О. С. П.); Товарищ, винтовку держи, не трусь! / 

Пальнем-ка пулей в Святую Русь (О. Блок); Сарру-заповедь и Агарь-/ Сердце – 

бросив... (М. Ц.); Подняв ресницы в поздний час, / Кровавый Марс из бездны синей 

(М. З.); And now I’ve got to Mrs. Fraser, / Perhaps you think I mean to praise her 

(Дж. Б.); ВА: Хотелось вроде мне Альбана / Бал петербургский описать 

(О. С. П.); Отдыхал, и светлый Нил, / Словно выпуклая линза (М. З.); Though far 

from Albion’s craggy shore, / Divided by the dark-blue main; And wild Remorse to rage 

succeeding. / Oh, Mariamne! where art thou?; From Elba to Lyons and Paris he goes, / 

Making balls for the ladies, and bows to his foes (Дж. Б.); 
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АВС: я знаю, нежного Парни / перо не в моде в наши дни; К Talon 

помчался: он уверен, / Что там уж ждет его Каверин (О. С. П.); Шла дорога 

милого / через Драгомилово (В. М.); Черномор – / это черные клочья 

туманности (С. Кiрсанов); Русявокосi Берегинi / позолотили береги (Л. К.); (цей 

шестирукий Серафiнi, / мов шестикрилий серафим…) (Ю. А.); все, що не описати 

пером, / навiть просяклим чорним Днiпром (В. Неборак); “The poet-priest Milman / 

(So ready to kill man); The knife of Arragon, Toledo’s steel; / The famous lance of 

chivalrous Castile (Дж. Б.); АСВ: Что пирует царь великий / в Петербурге 

городке (О. С. П.); ВСА: Вона в Прибалтицi пройде, / Зачепить бiлоруса (Д. П.); 

САВ: І кавкання чайок звiстує ранок, / І юний воїн – з бомбою й Кораном (О. З.); 

АСВС: Whose skill, Ariste, only imaged thee. / Ill-fated artist, doomed so wide to seek 

(Р. С.); АВСD: А де могили тих у мiстi Лева, / Що розтоптала їх стопа сталева 

(Д. П.); Ти вийдеш – до Фортiнбраса / І жестом пловчинi (брасом!); Розбитись 

на гiрському поворотi / В машинi, де спiває Павароттi (О. З.); АВСDA: Of 

accidents and possibilities. / Stormcoated, I strode in: Sybil, it is (В. Н.); 

АВ – АВ: Жил огненно-рыжий художник Гоген, / Богема, а прошлом – 

торговый агент (А. В.); Останок славного Богдана? / Де Остряницина стоïть 

(Т. Ш.); А вчителька вергае ось, мінометна, / Аж детонується збуджена Етна 

(І. Д.); Коли аж ген – iде абориген. / Сидить на бочцi скiфський Дiоген; не 

сходить сонце – тільки кар та кар. /<…>/ в траві лежить березовий Ікар (Л. К.); 

Wear, Fingal, thy trapping! O’Connell, proclaim / His accomplishments! Hist!!! and 

thy country convince (Дж. Б.); ВА – ВА: легион Галилеев / елозит по звездам в 

глаза телескопов (В. М.); No more doth old Robert, with harp-stringing numbers, / 

Raise a flame, in the breast, for the war-laurell’d wreath (Дж. Б.); ВА – АВ: Шумит 

под Кесарем заветный Рубикон, / Державный Рим упал, главой поник закон 

(О. С. П.)
1
; A dream of gauze and jasmine, to that dance. / We sent her, though, to a 

château in France (В. Н.); 

                                                 
1
 Римопара законом – Рубiконом у вiршi Л. Костенко (пор.  <…> котра охороняється законом, – / палеолiт, 

печерна цитадель – була мiж нами рiчка Рубiконом) звертає до проблеми зiставного вивчення оригiнальних, 

типових i шаблонних рим з поетонiмами в росiйськiй та українськiй поезiї.  



335 

АВ – АВА: А Петербург неугомонный / Уж барабаном пробужден 

(О. С. П.); АВ – АВ – АВ: А мокра, то це вже найтяжча покара, – / Не била по 

крилах малого Ікара (І. Д.); ВА – ВА – АВ: Вдруг загорелся, как смерть в 

одиночке, / Выстрел в грудь Берга, мертвой (В. Х.); ВА – ВА – ВА – АВ: 

Прорубане вікно – з укропу у Європу. / В Європі вже був млин, двигучий, паровий 

(Л. К.); АСВ – ВС: Стамбул для сладостей порока / мольбе и сабле изменил 

(О. С. П.); АВС – АВС: І сонце – найвищий Коран / І крона – найкраща корона 

(Л. К.); ВАС – ВАВС – АВС – АВС: Сломалась милая соломка неживая, / Не 

Саломея, нет, соломинка скорей! (О. М.). 

“Розширюючись” до двох вiршiв, контекст розосереджує повтори, i 

спiвзвуччя iменi – апелятива породжує явну або ледь уловиму смислову сув’язь: 

Стамбул – мольба, сабля (О. С. П.); Павароттi – поворотi (О. З.), Castile – steel 

(Дж. Б.) i т.д. Звукосемантика iменi Гирей визначає лейтмотивну iнструментовку 

тексту (поняття Г.А. Шенгелi)
1
 через вiдношення з угрюмый i гяур; останнє 

контрастує з поетонiмом за змiстом, розвиваючи тему зради Гирею з гяуром 

(невiрним, немусульманином)
2
.  

Взаємодiя онiм – апелятив(-и) може затвердити за iменем положення 

домiнанти (Гирей), пiдсилити виразнiсть метафори (Подняв ресницы … Марс), 

семантизувати, етимологiзувати або реетимологiзувати онiм (Черномор – черные 

клочья туманности; Серафiнi – серафим), актуалiзувати єднiсть заголовок – 

текст («Пир Петра Великого»: Что пирует царь великий / в Петербурге 

городке), урiзноманiтнити звукопис (А Петербург неугомонный / Уж барабаном 

пробужден). Інодi багаторазовий звуковий повтор “зачинається” в контактних 

апелятивах, вiддiляється дистанцiєю, щоб сконцентруватися в словосполученнi з 

iменем: Вдруг загорелся, как смерть в одиночке, / Выстрел в  г р у д ь Б е р г а. 

Або навпаки, “згущений” смисл конструкцiï легион Галилеев розсiюється в 

алiтерацiях гл, з / с i асонансi о (елозит по звездам в глаза телескопов).  

                                                 
1
 Суть ïï в тому, що “звуки якогось важливого за змiстом слова повторююються в навколишнiх словах, щоб, по-

перше, нагадати про це слово, бiльш глибоко впроваджуючи його в свiдомiсть, а по-друге, щоб пiдкреслити 

внутрiшнiй зв’язок або, навпаки, протилежнiсть тих чи iнших понять” [413]. 
2
 У розширеному контекстi до звукоряду iменi примикають гордый, грозный, гарем та iн. 
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Звукосполуки розташованi в словах, що займають рiзнi позицiï: кiльце 

(гяуру… / Гирея), епанастрофа (Альбана / Бал), анафора (Сарру-заповедь / 

Сердце). Особливо помiтним є схрещення звукосмислiв у позицiï епанастрофи, що 

з’єднує кiнцiвку однiєï ритмiчноï одиницi (поетонiм) з початком другоï 

(апелятивом): Парни / перо не; Коран / І крона. Найбiльш активнi в 

смислопородженнi слова, що римуються. Сумiжнiй римi за участю суголосних ВІ 

– ЗН зазвичай забезпечено новизну i свiжiсть. Римована пара має середню i 

високу потужнiсть: три (dance – France), чотири (хоры – Терпсихоры), п’ять 

(уверен – Каверин
1
), шiсть одиниць (милого – Драгомилово). Звукова тотожнiсть 

фрагментiв римованих слiв iнтенсифiкується за допомогою повтору опорних 

приголосних, алiтерацiй i асонансiв, що беруть участь в iнструментуваннi тексту: 

…Рубикон, / Державный Рим упал, главой поник закон (кон-ник-кон; асонанс о); 

Жил огненно-рыжий художник Гоген, / Богема, а прошлом – торговый агент 

(огнен-н-гоген-ге-го-ген).  

У позицiï кiнцiвки може статися “перетiкання” онiмного фрагменту в 

повноцiнне слово, нерiдко налаштоване на ехоподiбний ефект (Финмуш → муж, 

Берегинi → береги, Песталоццi → оцi)
2
. “Нарощування” фонетичноï структури 

онiма (хоры → Терпсихоры, милого → Драгомилово)
3
 пiдтримує iдею “бiльшого 

значення” власного iменi
4
. Будучи матерiальним елементом поетонiма, загальна 

назва розцiнюється як його внутрiшня форма: апелятив у складi ВІ узгоджує 

словá, не пов’язанi за межами контексту. Наприклад, у вiршах так поведали бы 

миру / Гезиод или Омир iронiчнi конотацiï задає паронiмiя мир – Омир 

(О.С. Пушкiн вибирає суголосний контексту варiант iменi Гомера). Обернутий 

прийом присутностi онiма в структурi апелятива поглиблює змiстовий зв’язок 

римокомпонентiв, збагачуючи iм’я образами, “видiленими” з прямого / 

зворотного звукоряду: мінометна – Етна, Нил – линза. Вiдношення формальноï 

еквiвалентностi породжують повну / часткову омонiмiю, передпосилаючи мовну 
                                                 
1
 В. Набоков називає риму уверен – Каверин вiртуозною: “Несподiване для росiйського вуха й ока римування 

чоловiчого прiзвища <…> з предикативним прикметником (…) вражає своєю витонченiстю” [259, с. 75]. 
2
 Пор. : “Чому ми нікчемні такі, Песталоцці? / Чому я ридаю – сльоза кипить в оці” (І. Д.). 

3
 Особливоï виразностi надає граматичний контраст римованих слiв, якi розрiзняються частиномовною 

належнiстю.  
4
 В. Брюсов називав такий тип, улюблений О.С. Пушкiним, “поглинальною” римою [68]. 
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гру: А я, Полiно, / Лише помилка, лише полiно [510, с. 333]; Не всяк Боян, хто пiє 

пiд боян (М. Сом) [229, с. 88].  

4.3.3.3 Онiм ↔ апелятив у розгорнутому контекстi. У розгорнутому 

контекстi звукове iнструментування прагне “до певноï впорядкованостi в 

розмiщеннi звукiв, даючи додаткове задоволення почуттю ритму” [413]. Пор. : 

АВ: Как рыбак из малой Галилеи, /<…>/ Ночь-Фиал, из уст твоей лилеи… 

(М. Волошин; далi М. В.); А десь іржаві бомби рибальські рвали сіті. /<…>/ Було 

їй років вісім, іспанці Карменсіті; І цар персидський на імення Кір. /<…>/ І берег 

грав вогнями, як факір (Л. К.); А тепер пануй над мною, смертi владо, /<…>/ я – 

твiй спадкоємець, сонячна Еладо… (Б.-І. А.); Я теж би хотiла в там-той Тель-

Авiв, /<…>/ Та цвях у к р а ї н с ь к и й в моїй головi…; Здоганяй цi розкiшнi оргiї 

/<…>/ Бо на списах святого Георгiя; Як цвiтом папоротi – Купала, /<…>/ Що до 

колiн тобi упала б (М. М.); Who shot the arrow? /<…>/ “Or Southey, or Barrow” 

(Дж. Б.); The song of the sailors in glee. /<…>/ The comfort o’er dark Galilee 

(Ф. Б. Г.); I was brought up by dear bizarre Aunt Maud, /<…>/ With grotesque 

growths and images of doom (В. Н.); 

АВС: Но уж темнеет вечер синий, /<…>/ Там упоительный Россини 

(О. С. П.); То, Землю древнюю тревожа долгим зовом, /<…>/ Над гневным 

Сурожем и пенистым Азовом (М. В.); Когда случилось петь Дездемоне /<…>/ 

Про черный день чернейший демон ей (Б. Пастернак); Плюньте им в зенки! / 

Будьте в вере крепки / Как Морозенки (В. Х.); Наприклад, їхнiй звичай 

похоронний. /<…>/ Тут, може, треба декiлька Харонiв; А той старий, достоту 

Калiостро, /<…>/ дивився в шкельце, наче кiбець, гостро; Ще будеш і в Мадріді, 

ще будеш в Барселоні. /<…>/ Життя – це і усмішка, і сльози ці солоні; У кожен 

яр шугнуло по Сибiллi. /<…>/ Пасуться в лузi конi, та всi бiлi; Зметнеться вгору 

білочка біженка. /<…>/ І ще вікно світилось у Довженка (Л. К.), Тут dolce 

Буковина. /<…>/ Як натуральнi мурфатларськi вина (М. М.); And wandering 

through the tangled pines /<…>/ Of morning on the Apennines (О. В.); ВАС: А рука 

затремтiла у Чернiвцях, /<…>/ І здалося, що в тiм’я забили цвях (М. М.); СВА: 

Марiє! Мамо! – вп’явши очi, ридма /<…>/ Менi не страшно. Я утiк з Мадрiда 
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(О. З.); АВСD: Вот это, Сонечка, /<…>/ вам на кальсончики... (В. М.); А це 

тупцюють дрібно та борзенько, /<…>/ Хіба Нечай, Богун чи Морозенко; Дуже 

дивний пейзаж: косяками iдуть таланти, /<…>/ При майстрах якось легше. 

Вони – як Атланти (Л. К.); АСВD: Полечу я до Монголiї /<…>/ Бiлого, як цвiт 

магнолiї (Д. П); Вона була красуня з Катеринівки. /<…>/ Купляла вам гостинчика 

за гривенник (Л. К.);  

АВ – АВ: Згадав свою Волинь святую / І волю-долю молодую, / Свою 

бувальщину (Т. Ш.); В таємних кручах давня Лада / ворожить хлопцям молодим. 

/ В церквах горить Христовий ладан (Б.-І. А.); Буде знаний хiба що Вангою / 

Терем, де догорає снiг. / Я цiлую тебе, як ангела (М. М.); And his cohorts were 

gleaming in purple and gold; /<…>/ When the blue wave rolls nightly on deep Galilee 

(Дж. Б.); ВА – АВ: Оно подобно мигу, лето... / Дитя, ты только посмотри: / 

Ведь мухомор – как Риголетто (І. Северянiн); Колись же вони щезнуть, всі 

скрипні всіх Пандор. / Танцюй, танцюй, дитино! Життя – страшна корида, / На 

сотню Мінотаврів – один тореадор (Л. К.); ВА – ВА: “Давай, зупиняйся i 

засинай”. /<…>/ й дивився, як нiч пливе на Синай (С. Ж.); 

АВ – АВ – АВ: Так в ночи вспыхивает магний, / Бьет электрический 

магнит; / И над поклонниками Агни, / Взлетев, из джунглей заогнит (А. Б.); 

гаркаві громи над країною крон. / Ночей чорнокнижжя читаю по буквах, / і сплю, 

прочитавши собі Оріон (Л. К.); ВА – АВ – ВА: Влечет условною красой / 

Желаний своевольный рой. / Люблю ее, мой друг, Эльвина (О. С. П.); АВ – ВА – 

ВА – АВ: We do not curse thee, Waterloo! / Though Freedom’s blood thy plain bedew; 

/ There ’twas shed, but is not sunk – /<…>/ Like the water-spout from ocean (Дж. Б.); 

АВ – АВ – ВА – АВ: лед колотя, / тени по Литейному / дальше летят 

(М. Асеєв); АВ – ВА – АВ – ВА: Рятуйся губ моïх отрутою, /<…>/ Бо наша 

зустрiч – нашi Крути. / Ми завтра згинемо, як снiг (М. М.); АВС – АВС: Випий 

вина, Гертрудо. / В ньому нема отрути. / Це просто пожаливсь труду (О. З.); 

АВС – ВАС: Вiтрiв свавiлля, музика – Севiлья! /<…>/ У нас з тобою не було 

весiлля (Л. К.);  СВ – АВСD – DСВ: Делибаш на всем скаку / Срежет саблею 

кривою / С плеч удалую башку. / Мчатся, сшиблись в общем крике (О. С. П.).  
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Займаючи рiзнi позицiï в ритмiчному рядi, поетонiм змушує звучати в 

унiсон контекст: Влечет условною красой / Желаний своевольный рой. / Люблю 

ее, мой друг, Эльвина (перехресний повтор: вл-лв-вл-лв); лед колотя, / тени по 

Литейному / дальше летят (кiльце: лт-лт-лт-дл-лт); Буде знаний хiба що 

Вангою / Терем, де догорає снiг. / Я цiлую тебе, як ангела (епiфора: нг-нг-нг) i т.д. 

Ім’я-домiнанта визначає лейтмотивне iнструментування тексту, який привносить 

смисли в поетонiм. У контекстi Делибаш на всем скаку / Срежет саблею кривою / 

С плеч удалую башку. / Мчатся, сшиблись в общем крике (О. С. П.) “розсiяне” в 

алiтерацiях бл (саблею), шбл (сшиблись) значення iменi Делибаш “збирається” в 

суголосне словосполучення удалую башку, хоча ця дескрипцiя спiввiдноситься з 

iншим художнiм об’єктом. Подiбне тлумачення знаходимо у Г.А. Шенгелi: 

«Звуки слова делибаш (по-турецьки – ‘шалена голова’, ‘зайдиголова’), група 

[длбш] повнiстю повторюється в словах удалую башку, скрiплюючи подiбнi, але 

протиставленi поняття (удалая башка належить козаковi)» [413]. 

Внутрiшнiй зв’язок звучання – значення допомагає знайти провiдний 

апелятив, який спричиняє поетичну етимологiю поетонiма: Севiлья < свавiлля, 

весiлля; Харони < похоронний; Сибiллi < всi бiлi; Монголiя < магнолiя; Гертрудо 

< отрута, труд; Barrow < arrow ‘стрiла’. У контекстi Я снег твой люблю / и в 

лед твой влюблюсь, / двугорый верблюд, / двугорбый Эльбрус (С. Кiрсанов) 

смисловою домiнантою, “виведеною” з означального, є верблюд ( = Эльбрус). 

Звукосполука бл, зародившись у словотвiрному повторi люблю / влюблюсь, 

доповнюється рбл (верблюд), що чергується iз лбр (Эльбрус). Паронiмiчне 

зближення двугорый – двугорбый, спiльнi семантичнi ознаки, “переставлення” 

епiтетов-означень в образнiй номiнацiï засвiдчують ототожнення двугорый 

верблюд – двугорбый Эльбрус, передпослане спiвзвуччям. 

Зазвичай “дрiмлива паронiмiя” (В.П. Григор’єв) пробуджується в позицiï 

кiнцiвки, де онiм i апелятив вступають у римованi вiдношення (перехресна i 

кiльцева рима). В. Набоков вiдзначає унiкальнiсть рими Россини – синий [259], але 

бiльш важливим є той факт, що рима виникає iз звукового потоку вечер синий, 

тобто iм’я Россини повнiстю вiдтворює консонантний склад “джерела”.  
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У розширеному контекстi простежується звукова тотожнiсть римантiв: 1) 

апелятив (або поєднання апелятива i “фрагмента” слова) звучить “вiдлунням” 

поетонiма: Галилеи – лилеи, Дездемоне – демон ей, Калiостро – гостро, 

Буковина – вина; 2) ВІ нарощує фонетичну структуру загальноï назви додаванням 

звуку (зовом – Азовом, кар – Икар, arrow – Barrow), складу / складiв (оргiї – 

Георгiя, сiтi – Карменсiтi, зенки – Морозенки, лето – Риголетто); 3) ЗН 

примножує план вираження ВІ: Лада – ладан; Кiр – факiр; Азiї – оказiї
1
; 4) онiм 

вилучається з апелятива: засинай – Синай. Взаємодiя римопари онiм – апелятив 

виявляє експлiцитнi та iмплiцитнi смисли завдяки “зiткненню” загальномовноï 

(нормативноï) та поетичноï (iндивiдуальноï) етимологiï. Актуалiзованi повторами 

зв’язки Галилеи – лилеи, зовом – Азовом, gleaming – Galilee породжують 

асоцiативнi ланцюжки, що мають високу здатнiсть запам’ятовуватися i 

вiдроджуватися в iнших художнiх просторах, оскiльки загальнi назви оживлюють 

внутрiшню форму поетонiмiв, будучи засобом своєрiдноï “етимологiчноï пам’ятi 

слова” (О.М. Трубачов). Через актуалiзацiю внутрiшньої форми, що є 

компонентом «поетичного коду, бо в нiй закладена “енергiя” постiйного 

поетичного творення, здатнiсть генерувати рiзнi значення» [99, с. 93], 

звукосмислова сув’язь ВІ – ЗН стає засобом формування образної системи 

поетичного тексту. 

Інодi фонетична еквiвалентнiсть має глибинне змiстовне джерело. 

Наприклад, у «Первом свидании» (А. Б.) iм’я Агни (санскр. ‘вогонь’, лат. ignis, 

рос. ‘огонь’), iндiйського бога вогню, домашнього вогнища, жертовного багаття, 

що видiляється з кожного слова суголосного ряду магний – магнит – заогнит, 

виявляє дiйсну спорiдненiсть iз заогнить, що входить до словотвiрного гнiзда з 

твiрним огонь. У смисловому зв’язку Дездемона – демон (Б. Пастернак), ймовiрно, 

враховується шекспiрiвський текст – погляд Отелло, який побачив у невиннiй 

Дездемонi дияволицю. Паронiмiчне зближення ВІ з “демонiчним” апелятивом 

всерединi стає приводом для винесення слiв у фiнальну позицiю. Взагалi в кiнцi 

вiршового рядку вiдбуваються найбiльш “видовищнi” iгри iменi з апелятивом: 

                                                 
1
 Пор. : “горбате диво, привид Азії, / сумирний жовтий страхолюд, / з якоїсь придбаний оказії” [548, с. 94].  
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утворюються каламбурнi рими з розподiлом iменi на “сегменти”: Наполеон – на 

поле он [285], Плутон – плут он [345, с. 132], використовується прийом 

анаграматичноï “перегонки смислу” (таланти – Атланти), виникає паронiмiя, 

семантизацiя i поетична етимологiя (отрутою – Крути; отрута, труд – 

Гертруда, sober, October – Auber
1
 та iн.). 

Cистема звукових повторiв у поетичному мовленнi виявляє наскрiзний 

зв’язок з поетонiмом (-ами), спрямований на формування єдиного смислу. План 

вираження ВІ спiввiдноситься iз звуковим iнструментуванням тексту, внаслiдок 

чого реалiзуються текстотвiрнi й образотвiрнi потенцiї власного iменi.  

4.3.3.4 Простi повтори онiм1 ↔ онiм2 у мiнiмальному – поширеному 

контекстi. Онiмнi пари, ґрунтованi на звуковому повторi, характеризуються 

меншою частотнiстю у порiвняннi з ВІ ↔ ЗН, однак ïм притаманна бiльша 

художня виразнiсть, образнiсть i вплив на змiстовнiсть. Пор. : АВ: Он Тамерлан, 

иль сам Наполеон (О. С. П.); Кастора – тебя с тобой – Поллуксом; Саламандра и 

Ундина (М. Ц.); В Криму за Украйну (Т. Ш.); На Псло, на Ворсклу, на Сулу 

(М. Вінграновський); І Бєлий, i Блок, i Єсєнiн, i Клюєв (П. Тичина); Scottish or 

Irish, born in Wilts or Wales (Дж. Б.); Певцу Гюльнары подражая, / Сей 

Геллеспонт переплывал… (О. С. П.); поглянь, як нам свiтить зогнила Варшава. / 

Бо сонце щоночi тiка до Європи (С. Ж.); Спитати мудрих, зазирнути в Лету, 

/<…>/ Плутарх, Страбон i Гераклiт з Мiлету (Л. К.); Нефертiтi чи iнша 

Данайя, /<…>/ І тренера мати Дуная (І. Д.); Streams broader than the Mersey; 

/<…>/ For a smile from Lady Jersey (Е. Фiцджеральд); ВА: Марии ль чистая душа / 

являлась мне, или Зарема (О. С. П.); Or Henry trampled on the crest of France 

(Дж. Б.); АВС: Thy Grattan, thy Curran, thy Sheridan, all (Дж. Б.); Нехай зупинить 

вiн легкий каюк Харона, / Щоб довго не возив на той бiк Ахерона (П. К.); Так, 

перед вспыхнувшей Суламифью – / Ахнувший Соломон (М. Ц.); “My own Medora! 

sure thy song is sad – ”/ “In Conrad’s absence wouldst thou have it glad? (Дж. Б.); 

Она любила Ричардсона /<…>/ Не потому, чтоб Грандисона (О. С. П.); Я на 

                                                 
1
 Пор. : “The skies they were ashen and sober; / The leaves they were crisped and sere – / The leaves they were withering 

and sere; / It was night in the lonesome October / Of my most immemorial year; / It was hard by the dim lake of Auber” 

[644].  
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рембовском «Пьяном корабле» /<…>/ Но я “литературностью” Рабле… 

(Н. Матвеєва); АВC: And Pilsdon and Lewsdon to west (Т. Хардi); АСВ: Чтоб в 

Лувр королевский попасть из Монмартра, / он дал кругаля через Яву с Суматрой 

(А. В.); With Socrates and Proust in cypress walks (В. Н.), САВ: Що Синопом, 

Трапезондом (Т. Ш.); АВСВ: Hindbad and Sindbad (Ф. Б. Г.). 

Для поетонiмiв, якi органiзують ритмiчний ряд вiрша, характерне кiльцеве 

розташування (Кастора … Поллуксом), оперiзувальний звукоряд (Марии … 

Зарема), звукова анафора (Wilts or Wales, Суламифь…Соломон). У мiнiмальному 

– поширеному контекстi онiми беруть участь у створеннi внутрiшньої (Hindbad 

and Sindbad), сумiжноï (Монмартра…Суматрой, Харона…Ахерона) i 

перехресноï (Mersey…Jersey, Лету…Мiлету) рими. Коли iмена з’являються в 

ущiльненому (згущеному) контекстi одного / двох вiршiв, ïх потенцiал 

збiльшується за рахунок взаємонакладання звукосмислiв.  

Формальний збiг зумовлює поєднання поетонiмiв з подiбними 

семантичними ознаками в цiлiсну структуру (мiкросистему). Якщо компонентами 

тексту стають iмена iсторико-культурного походження (приклади пiдтверджують 

переважання саме цього “джерела”), намiчається умовна диференцiацiя онiмних 

пар. До першого типу вiдноситься “комплекс” ВІ, якi спiвiснують в єдиному 

географiчному, мiфологiчному, лiтературному i т.д. просторi, що забезпечує 

злагодження смислiв. Гюльнара i Геллеспонт “вписанi” в байронiчний текст; 

Бєлий i Блок – в контекст iнтелектуальноï культури Срiбного столiття; Cоломон i 

Суламифь – в бiблiйний культурний пласт; Харон i Ахерон спiвприсутнi в 

мiфологiчному хронотопi, Ричардсон – Грандисон скоординованi вiдношеннями 

автор – його творiння та iн.  

Імена другоï групи повнiстю “зобов’язанi” сполучуванiстю автору, який 

наповнив спiвзвуччя смислом, поєднавши не пов’язанi в загальномовнiй 

свiдомостi одиницi: Йордан – Майдан, Альдебаран – Коран, Спарта – Бонапарт 

i т. iн. Із звукового збiгу виникає нова семантична “спiльнiсть” Монмартр – 
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Суматра з рiзними “координатами”
1
; порiвняння з позаположеними об’єктами 

використовується для семантизацiï поняття время i забезпечення змiстовоï 

близькостi iменам з еквiвалентним консонантним складом: Подобно Сусанину 

Время нас водит, / Подобно Сусанне блазнит и глумится (О. Шварц) i т. iн. 

Унiкальнiсть звукових повторiв, якi об’єднують iмена, полягає в тому, що вони 

можуть зберiгати в собi “зародок” конотонiмiзацiï. Наприклад, градацiя 

антропонiмiв Тамерлан i Наполеон у контекстi вiрша, наявнiсть конотативних 

значень у ВІ Наполеон, iронiчне ототожнення з двома великими полководцями (А 

стихотворец… с кем же равен он? / Он Тамерлан иль сам Наполеон) розвиває 

схильнiсть до метафоричного осмислення iменi Тамерлан.  

У поєднаннi стихiй ‘вогонь’ – ‘вода’ беруть участь онiмiзованi лексеми: Я 

бы стала в тот же миг /<…>/ В золоте и серебре / Саламандра и Ундина [611, 

с. 40]. Неоднозначнiсть любовного почуття суперечливоï лiричноï героïнi 

передається адекватними мовними засобами: мiфологiчнi образи перетворюються 

в iмена-уособлення: Саламандра – ‘полум’янiсть’, ‘пристрасть’ i Ундина – 

‘плиннiсть’, ‘передчуття втрати’. Подвiйностi героïнi надзвичайно пiдходить 

звукова акцентуацiя нд: Саламандра – Ундина.  

Вигаданi iмена, збiгаючись за планом вираження, знаходяться в близьких 

смислових стосунках, якi роз’яснює розширений контекст твору або комплексний 

текст. Протиставлення грузинки Заремы польськiй княжнi Марии в 

«Бахчисарайском фонтане» (О. С. П.) задають антонiмiчнi семи ‘трагiзм’, 

‘пристрасть’, ‘чуттєвiсть’, ‘мстивiсть’, ‘енергiя, воля’ – ‘мрiйливiсть’, 

‘страждання’, ‘чистота’, ‘цнотливiсть’, ‘cмирення’, ‘пасивнiсть’. Контраст 

ґрунтується не тiльки на протилежностi натур i характерiв, але на глобальному 

протистояннi мусульманський Схiд – християнський Захiд. Мария (полонянка 

мимоволi) вважає за краще смерть, а волелюбна Зарема вибирає неволю, 

приймаючи “свiй образ життя як приречення” [276]. І все-таки контрастнi образи 

Зарема – Мария поєднуються. Крiм спiльних компонентiв, пов’язаних iз 

                                                 
1
 Монмартр – пагорб на пiвночi Парижу; у 1860 р. район став частиною мiста. Суматра – шостий за величиною 

острiв у захiднiй частинi Малайського архiпелагу; частина Індонезiï. 
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положенням невiльниць i трагiчною долею обох пушкiнських героïнь, можна 

угледiти риси одухотворення (у Заремы – чуттєвого) i непокiрностi в Марии i 

Зареме. “Зiткнення” iмен вiдбувається в посланнi «Фонтану Бахчисарайского 

дворца» (О. С. П.), яке мiстить парадокс: «зовсiм забуто, що героïнi поеми – 

суперницi (нехай Мария – суперниця мимовiльна), що образи контрастнi, що ïх 

зрiвняно, причому пiднято на граничний рiвень – “души неясный идеал”» [276].  

У «Татарской песне» Зарема порiвнюється з розой: ïï iм’я злагоджено з роза 

i двiчi зримовано з гарем (перехресна i сумiжна рима). Збiг тим бiльш показовий, 

що в епiфоричнiй позицiï словоформи Зарема – гарема вiдрiзняються одним 

звуком, пiдтверджуючи причетнiсть Заремы (не Марии) ханському гарему:  

“<…> Но тот блаженней, о Зарема, 

Кто, мир и негу возлюбя, 

Как розу, в тишине гарема 

Лелеет, милая, тебя”. 

Они поют. Но где Зарема, 

Звезда любви, краса гарема? – [589, с. 126]. 

У звукозображувальне поле Зарема потрапляють грузинка (<…> Но кто с 

тобою, / Грузинка, равен красотою? [589, с. 127]), роза, краса (красота), гарем 

i… Мария. У фiналi поеми поетонiми Мария … Зарема, розведенi “по краях” двох 

вiршових рядкiв: Марии ль чистая душа / Являлась мне, или Зарема, зближуються 

в питаннi: Скажите мне, чей образ нежный / Тогда преследовал меня [589, с. 136–

137], тобто Мария або Зарема. У поезiï «Фонтану Бахчисарайского дворца» души 

неясный идеал – две розы (Принес я в дар тебе две розы), тобто Мария i Зарема: 

Или Мария и Зарема / Одни счастливые мечты? [594, с. 243]. Єдиний жiночий 

образ, таємничий i гармонiйний, виникає iз спiвзвучноï “плотi” iмен, злагоджених 

за змiстом.  

4.3.3.5 Багатократнi повтори онiм1 ↔ апелятив ↔ онiм2. Зазвичай 

багатократнi звуковi повтори онiм1 ↔ апелятив ↔ онiм2 реалiзуються за 

пiдтримки апелятива, тобто зв’язувальний звукокомплекс ВІ повторюється в ЗН, 

яка заряджає поетонiми смисловою енергiєю: АВ – АВ: Корсет, альбом, княжну 

Алину, / Стишков чувствительных тетрадь /<…>/ Акулькой прежнюю Селину 

(О. С. П.); Мiкро-Содом, зашторена Гоморра, /<…>/ Гули вже сходи маршем 
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Чорномора (Л. К.); АВ – АВ – АВ – ВА – АВ: Вночі скрипів і осипався клен. / 

А вдень був бій. Було не до пленера. / Пахке безсоння пальцями Мадлен / діткнуло 

спраглих вуст Аполлінера (Л. К.); ВА – АВ: Walt Whitman, a kosmos, of Manhattan 

the son; Dwellers in cabins among the California /<…>/ lakes, or on the Columbia 

(В. Вiтмен); АВ – АВ – АВ – АВ: Вже не три днi, не три ночi / Б’ється пан 

Трясило. / Од Лиману до Трубайла / Трупом поле крилось (Т. Ш.); АСВ – ВАС: 

Бувало так на світі, що й Гомера /<…>/ Ревла тогді гарматами Мегера (П. К.); 

СВА – АВС – СА: Помер Неруда. Скрiзь горить Трансвааль. / Що не народ – 

одне й те саме горе (Л. К.); АВС – ВС – АВС: коли буду розплющувать очi; о 

сину Атрея, / так пiд тобою пручалась розпластана Троя, / стрiла поцiляє в 

пругке, i живе, i охоплене тремом (О. З.). Унiкальними засобами побудови є такi: 

1) розмiщення спiвзвуччя на стику двох вiршiв i в останньому словi римованого 

ряду (Но ни Виргилий, ни Расин, / Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека), де повтор 

ВА – ВАВ “зчiплює” три iменi та перший звук ни [н’искот]; 2) угруповання 

суголосних поетонiмiв: Посутенiло. Мiж Днiпром i Доном / Перун 

переморгнувся з Посейдоном [548, с. 448] за рахунок контактного розмiщення ВІ 

в одному рядку (Днiпром i Доном), спiвзвучного посутенiло, звукової анафори 

(Перун переморгнувся) та онiмної пари з “нарощеною” структурою (Доном – 

Посейдоном).  

Поєднання декiлькох поетонiмiв з апелятивами не тiльки створює колоритнi 

поетичнi етимологiї: АВ – АВА – ВА – ВА: В своїм веселiм вертоградi / Вiрсавiя 

купалася, / Мов у раї Єва, / Подружiє Гурiєво, / Рабиня царева [614, с. 316], але й 

систематизує компоненти поетонiмосфери. Так, онiмну сукупнiсть Павло, Сашко i 

Степан (Л. К.) вмотивовано лексемою на позначення особи за родом дiяльностi: 

Троє їх, пастушкiв. Павло, Сашко i Степан, що пов’язана з iменами звуковою 

анафорою (пастушкiв – Павло), консонантним складом (пастушкiв – Сашко) i 

повтором ВСА (пастушкiв – Степан). Через незначну вiдстань останнє в низцi 

iм’я набуває поетичної семантики, перегукуючись iз суголосним степам: А 

степам / Будуть груди пекти тi залишенi в полi гранати [548, с. 32].  
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Звуковi повтори можуть “обмежуватися” грою або висловювати 

концептуальний задум твору. Пародiйний ряд у вiршi «Одiсей i Пенелопа» (І. Д.) 

конструюється з топонiмiв й омонiмiчного одному з них апелятива: Чи то в 

Боннi, в Лiсабонi / Треба якось жити боннi. Внутрiшню онiмну риму доповнює 

“вбудований каламбур”, а словоформа в Боннi (мiсцевий вiдмiнок) римується з 

омонiмом боннi (давальний вiдмiнок). У чотирьох рядках поеми-балади «Скiфська 

Одiссея» (Л. К.) поетонiми Лета – Лiто – Аполлона “встигають” зблизитись мiж 

собою й спiвзвучними апелятивами: Де вічне літо і немає Лети, / звідки родом 

музика й поети, / бо там жила, на вроду еталонна, / богиня Літо, мати 

Аполлона [548, с. 421]. Поетичний сенс виникає iз паронiмiчного зв’язку лiто – 

Лета, онiмiзацiї, етимологiзацiї й семантизацiї мiфонiма, зумовлених суголоссям 

(лiто → Лiто ‘еталонна’) i римованiстю (еталонна – Аполлона).  

Контекст iз наближеними за вираженням Наксосом… кость …Стиксом: 

Раз Наксосом мне – собственная кость! / Раз собственная кровь под кожей – 

Стиксом! (М. Ц.) потребує розширення, оскiльки звукосемантика онiмно-

апелятивного комплексу формує пiдтекстовi смисли. О.Г. Ревзiна вбачає кiлька 

пiдстав для зiставлення кость – Наксос: Наксос – острiв, тверде тiло, “позначає i 

саму подiю, взяту в ïï сутi: вiдмова, втрата, приреченiсть на розрив”, вiдзначаючи 

характерну для М. Цвєтаєвоï тенденцiю: «зробити “фiзику свiту” засобом опису 

духовного свiту, психiчного проявлення людини» [315, с. 184]. Цю тенденцiю 

виявляє i другий мiфологiчний об’єкт, вибраний для порiвняння: … кровь под 

кожей – Стиксом. Входячи до порiвняльного ряду, мiфонiми актуалiзують 

iмплiцитну семантику iнших компонентiв поетонiмосфери i втiлюють iдею 

тексту. Стан лiричноï героïнi – ривок вiд вiдчаю до надiï – передають iмена, 

“обплутанi” складними смислами. Поетонiми зосередженi навколо “концентрiв” 

Расин i Шекспир: беда i терзание (Ни берегов, ни вех!) лiричноï героïнi ширше 

Всего Расина и всего Шекспира! [611, с. 241]. У смисловому полi Расин 

знаходяться знаковi для поетики М. Цвєтаєвоï iмена: Но был один – у Федры – 

Ипполит! [611, с. 241]. В. Швейцер вказує на зумовленiсть формули Всего 

Расина трагедiєю «Федра» i пiдкреслює менш очевидну паралель Всего 
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Шекспира, оскiльки iм’я героïнi «Зимней сказки» з’являється тiльки в п’ятiй 

строфi [411, с. 176]: Не Ариадна я и не ... / – Утрата! [611, с. 242].  

Знаменне зiставлення актуалiзують двi бiнарнi структури: Федра 

(‘пристрасть’) – Ипполит i Ариадна (‘душа’) – Тезей, покликанi передати 

спiвприроднiсть, але нетотожнiсть болю героïнi (Что я в тебе утрачиваю всех / 

Когда-либо и где-либо небывших!) з почуттям Федры i Ариадны, якi втратили 

одного: Плач Ариадны – об одном Тезее! [611, с. 241]. Переживання втрати 

розвиває думку про бiльше напруження почуттiв, нiж любов-пристрасть i любов-

страждання, зображенi у всесвiтнiх трагедiях. Провiдна нитка поезiï – Арiаднина, 

розгорнена в мiкросистему Ариадна – Тезей – Наксос. Арiадна була покинута 

Тезеєм на островi Наксос i знайдена Дiонiсом, який на нiй одружився. Сема 

‘втрати’ присутня в iменах Федра, Ариадна, Утрата; Утрата i утрачиваю – 

слова-домiнанти (поряд з Ариадна i плач / плакали / плачу). В. Швейцер 

припускає, що «Цвєтаєва вiдмовляється ототожнити себе з Арiадною, назавжди 

залишеною Тезеєм на “жертовному” островi Наксос, i волiє бути шекспiрiвською 

Втратою», роз’яснюючи недоговорену фразу з запереченням (Не Ариадна я и не 

…) як роздуми героïнi перед вiдповiддю: “хто ж я?”: – Утрата!, адже “це iм’я 

приховує надiю: в кiнцi казки Втрата повертається в батькiвський дiм” [411, 

с. 176]. У внутрiшньому русi героïнi ми не вбачаємо надiï (завершує вiрш рядок И 

в телеграфный столб упершись – плачу [611, с. 242]). Скорiше, iм’я 

шекспiрiвського прообраза використовується як “промовисте”: вона – не Ариадна 

i не Утрата, але скорботне уособлення Втрати. ‘Приреченiсть’ i ‘безнадiйнiсть’ 

(Какие чаянья – когда насквозь / Тобой пропитанный – весь воздух свыкся! [611, 

с. 242]) посилють мiфотопонiми Наксос – Стикс (останнiй примикає до 

мiкросистеми Ариадна – Тезей – Наксос завдяки спiвзвуччю, зiставнiй семантицi, 

однаковiй синтаксичнiй побудовi i, головне, компоненту ‘морок безвихiдностi’). 

Однак подати остаточне (що вiдображає оригiнально-авторське) тлумачення 

неможливо без проникнення в текстовi та iнтертекстуальнi зв’язки твору. 

Суттєво, що iм’я Тезей i терзание розташованi на стику двох вiршiв рiзних строф 

(…одном Тезее! // Терзание!...), Ипполит римується з болит (“Все плакали, и 
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если кровь болит…” /<…>/ Но был один – у Федры – Ипполит! [611, с. 241], як i 

в поезiï «Жалоба» (Ипполит! Ипполит! Болит! [611, с. 238])
1
. Науково-коректна 

iнтерпретацiя повинна враховувати сукупну поетику циклу «Провода», зокрема 

мiфологiчний пратекст i згадку про Ариадну (В Ариднино: ве – ер – нись [611, 

с. 241]), п’єси М. Цвєтаєвоï «Ариадна» (1924) та iн.  

У цiлому можемо пiдсумувати, що у сполук онiм ↔ апелятив i онiм1 ↔ 

онiм2, ґрунтованих на звуковому повторi, рiвнi шанси, але рiзнi можливостi 

взаємодiï з твором. “Шлейф” алiтерацiй створює апелятивне оточення поетонiма; 

загальнi назви беруть участь у поетичнiй етимологiï онiмiв, але суголоснi iмена 

“очолюють” формування художнього цiлого, оскiльки вихiд “на арену” одиниць, 

заряджених величезним смисловим потенцiалом та ще й подiбних за вираженням, 

притягує “увагу” текстових елементiв i тексту як субстанцiï. Подiбне означальне 

двох (декiлькох) поетонiмiв розширює їх функцiйнi та смисловi ресурси. Зв’язанi 

за вираженням i змiстом одиницi беруть участь в систематизацiї поетонiмосфери i 

тексту загалом, отже, виконують не лише тексто- й образотвiрну, але й 

текстоструктурувальну функцiю.  

 

4.3.4 Звукова тотожнiсть i подiбнiсть iменi – тексту як маркер 

семантичного зв’язку. Контактуючи в контекстi одного, двох i бiльше вiршiв, 

поетонiми здатнi виражати насичений смисл через звукоподiбнiсть, тобто 

неповний (нетотожний) повтор звукосполук. Так, анафора i кiльцеве 

розташування ВІ у рядку Єрусалим мав свого Єремiю (Л. Украïнка) дозволяють 

повнiше “проникнутися” алiтеративною схожiстю (звуки р, м), яка поглиблює 

архiсему iмен бiблiйного походження. У вiршi То ж, что Гомер – в гекзаметре 

[611, с. 287] iлюзiя “перетiкання” консонантiв iменi Гомер (гмр) в апелятив 

г(кз)м(т)р додає ефектностi поетичнiй семантизацiï, яку помiчають у 

“навмисному зближеннi поетонiмiв з близькими за звучанням словами”, мiж 

якими немає (в загальноприйнятому розумiннi) родинних стосункiв [151, с. 314]. 

                                                 
1
 Мiж датами написання вiршiв рiзниця в кiлька днiв: «Жалоба» (7 березня 1923), «Чтоб высказать тебе…да нет, в 

ряды…» (18 березня 1923). 
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Р. Якобсон звернув увагу на зв’язок звучання – значення, прокоментувавши 

звуковий лад заключноï строфи «The Raven» Е. По:  

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting 

On the pallid bust of Pallas just above my chamber door –  

Органiчне цiле сполучення the pallid bust of Pallas (Блiдий бюст Паллади), 

зумовлене парономасiєю, тягне за собою поетичну етимологiю: «Обидва 

зiставляємих слова були вже немовби сплавленi ранiше – в другому епiтетi того ж 

бюста – placid [plesid] ‘спокiйний, безтурботний’
1
, який виступає як своєрiдна 

поетична контамiнацiя» [428, с. 222].  

Фонетична подiбнiсть має не менший (а iнодi бiльший, хоча й пiдспудний) 

вплив, нiж тотожнiсть. Пор. : Неповторимое имя: Марина, / Байрона и болеро 

(М. Ц.); Івась у коники iгрався; Поки огонь не захолонув, / Ходiмо луче до Харона 

(Т. Ш); струнка Дiано з мiсяцем в долонi; бо серед ринку ходить сам Сократ / i 

учням повторяє по сто крат (Б.-І. А.); Таж людськi голови – то не капуста, щоб 

їх рiвняти методом Прокруста (Д. П.); богомилля моїм сльозам! /<…>/ моя душа 

вiдкрилась, як Сезам; Але ж бо й гарнi скiфськi антилопи! /<…>/ Однак любов 

своєї Пенелопи; Ще кожен пальчик сам собi Бетховен, /<…>/ І свiтить сонце 

оком загадковим; в яку б ще міг упертися Антей. / Пелюстки скронь – чавунні, як 

гантелі (Л. К.); По його робiтнi в’ється чорне пiр’я, /<…>/ Музика на ринку. 

Вивiска “Вампiрня” (Ю. А.); В розбитих будинках скалiчений Каїн / шукає вцiлiлi 

речi. Камiнь <…> (С. Ж.); Як Чорне море бiля Варни, / Як Черемош бiля Розтiк; 

Живi, що з полотен Рерiха. /<…>/ Давно у тобi умерлих (М. М.); Маркеса? 

Борхеса? Гессе? (В. Неборак.); Though MURRAY with his MILLER may combine; 

And to this day from Venice to Verona (Дж. Б.)
2
. Ім’я чинить опiр тотожностi з 

контекстом, вiддаючи перевагу звукоподiбностi. Саме на звукоподiбностi ВІ – ЗН 

“тримається” загальний сенс i експресiя вiрша «Вже почалось, мабуть, 

майбутнє…» (Л. К.), де зримовано вiдонiмний апелятив жіронди i всесвiтньо 

вiдомий артiонiм: Минають фронди і жіронди, / минає славне і гучне. / Шукайте 

                                                 
1
 Пор. : “But the Raven, sitting lonely on the placid bust <…>” (E. По). 

2
 Пор. також римопари ВІ + ЗН i ВІ + ВІ та римованi ланцюжки: Шекспiра – шкiра [588, с. 259], карабiна – 

Україна [588, с. 372], Українi – Катинi [588, с. 352], Майданi – Магаданi [588, с. 391], Ісус – Стус [588, с. 402], 

Берлiна – Україна – дитина [588, с. 532]. 
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посмішку Джоконди, / вона ніколи не мине [548, с. 66], якi влаштовують ключове 

протиставлення ‘тимчасове, минуще’ – ‘вiчне, незабутнє’. Передпосланi iменам 

алiтерацiï коливаються, то “згущаючись”, то “розсипаючись” по тексту 

вiдгомоном ключового слова. «Кто создан из камня, кто создан из глины…» є 

текстом-етимологiєю iменi Марина, яке увiбрало звукосмисли “оточення”. В 

одному вiршi повтор-триплiкацiя мн встигає втiлитися в iм’я (мрн), щоб у 

наступному рядку нагадати про себе вiдзвуками рн – н – мр: Мне дело – измена, 

мне имя – Марина, / Я – бренная пена морская [611, с. 150]. Але й “убування” 

звукiв примножує значення i формує монолiтний звуковий простiр, як 

вiдбувається, наприклад, у поезiï В. Кухти «Гуцульський Париж», де в 

“кругообiг” кр – крпт – крт – кр потрапляють два топонiми i два прикметники, 

похiднi вiд географiчних назв: І падуть вкраïнськi юнаки… / О карпатськi Крути – 

Красне поле!  

Для поезiй Л. Костенко типовими є римопари онiм + апелятив, ґрунтованi на 

рiзноманiтних фонетичних прийомах актуалiзацiї смислу: 1) римованiсть слiв, що 

вiдрiзняються одним приголосним: Там Пастернак, а там живе Чуковський, 

/<…>/ Все так реально, а мороз – чукотський [548, с. 106], Ще й iншi є гiпотези i 

версiї – /<…>/ що нiби скiфи – вихiдцi iз Персiї [Там само, с. 425]
1
; 2) поглинання 

апелятивом консонантного складу онiма: З часів прапрадіда Гомера /<…>/ немає 

кращого гримера [с. 147]; 3) вiдтворення iменем звукообразу апелятива: Чи може 

з ким в дорозi не поладив? / Чи хто позаздрив на його Палладу? [с. 422]); 4) 

“нарощування” структури ЗН або ВІ: Вам добре, у вас не розхитанi нерви. / У вас 

є щось вiд богинi Мiнерви [с. 400], Над ними в небi i Тiлець i Овен. /<…>/ Що 

скiфу – кiнь, то греку – човен [с. 424]; 5) римування, спрямоване на паронiмiчний 

зв’язок компонентiв i пародiйну етимологiю поетонiма: темперамент – 

Калiфорнiя! – / Скрипалi смички скрипучi / натирають канiфоллю [с. 372].  

Взагалi поетичний текст, що мiстить два i бiльше поетонiми, прагне 

урiзноманiтнити повтори. Комбiнацiя тотожних i близькозвучних сполук бере участь 

                                                 
1
 Пор. також римопари Київ – виїв [548, с. 427], мiг – Гiг [548, с. 432], спати – Спарти [548, с. 58], жарина – 

Марина [548, с. 244]. 
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у фонетичнiй органiзацiï твору, з’єднуючи i тим самим надiляючи iмена здатнiстю до 

спiльного розвитку. Аналiзуючи гiдронiми у лiрицi О.С. Пушкiна, Ю.О. Костянко 

звертає увагу на сполучення образноï назви Адриатическая волна й антропонiма 

Торквато, що вiдображають дух Італiï [188, с. 158]: Где пел Торквато величавый; 

/ Где и теперь во мгле ночной / Адриатической волной / Повторены его октавы 

[595, с. 132]. Звукообрази виходять з iменi Торквато, тому що акустичний малюнок 

створюють двозвучнi та тризвучнi повтори тр-др (Торквато – Адриатической), вт-

тв (Торквато – повторены), квт-ктв (Торквато – октавы), посилює асонанс а 

(Торквато, величавый, октавы) i алiтеративне поле Торквато (д/т, в, р, к), вiдсутнє 

тiльки у словосполученнi мгле ночной. Найбiльшу виразнiсть мають октавы 

Торквато, ґрунтованi на чергуваннi ктв-квт i асонансi а. Невипадково Р. Якобсон 

визнавав науковим погляд П. Валерi, який говорив про поезiю як про “коливання 

мiж звуком i смислом” [Цит. за : 428, с. 216]. При безпосередньому контактi 

слова, ґрунтованi на звуковiй тотожностi (подiбностi), iнтегрують смисл, а 

багаторазово повторюванi звуки “семантично укрупнюються” (Ю.М. Лотман). У 

І.О. Бунiна спiвзвуччя лн-нл на початку тексту (Луна и Нил. По берегу, к пещерам) 

оперiзує контекст першого вiрша останньоï строфи (Луна и ночь, но все на том 

же Ниле) i “переростає” в смислову єднiсть завдяки тотожному (Нил) i 

словотвiрному (лунный) повтору: И вновь царю сияет лунный Нил. 

Розташовуючись в кiнцi другого вiрша, сполучення лунный Нил накладається на 

фонетичну в’язь попереднього контексту i вдосконалює змiст, “зачатий” 

звукосемантикою Луна и Нил. Восьмивiрш О. Мандельштама “прошитий” 

повторами: подвiйне рт скрiплює iмена першого вiрша Шуберт – Моцарт, 

народжуючи стихiю музики: И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме; у 

другому рядку рт чергується з тр: И Гете, свищущий на вьющейся тропе. Стихiя 

лiтературна виникає з iм’ям Гете, яке (разом iз словоформою гаме) передвiщує 

поетонiм Гамлет у третьому вiршi: И Гамлет, мысливший пугливыми шагами. 

На звукосемантику iменi – тексту впливає оригiнальний метафоричний образ, що 

входить у “коло” Гамлета алiтерацiями г, м, л i “вiдлунням” поетонiма в шагами. 

Анафора i подiбнiсть Гете – Гамлет утворюють взаємовплив звукових хвиль, що 
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розливаються в трикратному вiдгуку Гамлет: Считали пульс толпы и верили 

толпе [556, с. 199]. 

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. 

 

4.4 Поетика iменi поетичного тексту 

 

4.4.1 Спiввiдношення форми i змiсту: онiм → текст. У вiршованому 

мовленнi звукообраз поетонiма поширюється на контекст, де слова-“сателiти” 

оживляють i розвивають його змiст, зумовлюючи єднiсть сутностi. У романi 

О.С. Пушкiна iм’я Евгений Онегин “оповите” словами, якi увиразнюють ключовий 

поетонiм i збiльшують енергiю тексту. Рима Евгений – гений (Всего, что знал еще 

Евгений, / Пересказать мне недосуг; / Но в чем он истинный был гений…) 

наповнює поетонiм iронiєю, а повторюване нега, алiтеративно-асонансна 

подiбнiсть Онегин, формує сукупну семантику iм’я – текст, хоч i не контактує з 

поетонiмом: Я негой наслажусь на воле [590, с. 30]; Для сладкой неги и свободы 

[590, с. 33]; Сгорая негой и тоской [590, с. 58] та iн. 

Зв’язок звучання – значення встановлюється за допомогою контекстiв, що 

беруть участь у поетичнiй етимологiï iменi i контекстiв, узгоджених опорними 

звукосполуками, алiтерацiями i асонансами, щоб “нагадати” про iм’я i збагатити 

його смислами. Індивiдуально-авторську природу етимологiй, ґрунтованих на 

зближеннi внутрiшньоï форми поетонiма з семантикою римованих слiв, 

простежує В.М. Калiнкiн, зiставляючи вiршi І. Драча i Л. Костенко: Та ж рiчечка 

мала, причаєна – / Це таємнича та Почайна, / Первопочатком незвичайна, / 

Твоя й моя! (І. Д.); Менi вiдкрилась iстина печальна: / життя зникає, як рiка 

Почайна (Л. К.) [151, с. 313]. Цiлiсний змiст, зумовлений iм’ям, залежить вiд 
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фонетичного iнструментування: І. Драч вибирає прийом насичення контексту 

алiтерацiями ч, “пiдтримуючи” поетонiм (рiчечка, причаєна, таємнича, 

первопочатком незвичайна). Л. Костенко використовує назву рiчки в 

порiвняльнiй конструкцiï. В обох творах виразнiсть гiдронiма посилена 

епiфоричною позицiєю i точною / неточною римою: причаєна – Почайна – 

незвичайна i печальна – Почайна, але керiвна роль належить семантизацiï, що 

ґрунтується на паронiмiï онiма i слова-етимона.  

Г.О. Винокур писав, що “поетична рефлексiя оживляє в мовi мертве, 

мотивує немотивоване” [78, с. 249], але сутностi поетичноï семантизацiï 

поетонiма бiльше пiдходить трактування М.Л. Гаспарова, який побачив у 

“багаторазовому псевдоетимологiчному переосмисленнi слова” 

полiмотивованiсть, «“брижi” сумiжних значень, якi роблять вiрш бiльш багатим i 

багатозначним» [91]. Переосмислення i виявлення внутрiшньоï форми 

географiчних назв є одним iз засобiв поетики циклу «Стихи к Чехии»: Ну, а 

Влтава – слава; Бог, создав Богемию [611, с. 344–345]; Богова! Богемия!; Что 

чувствуете, Германы: / Германии сыны??; Словакия, словачь! [611, с. 351–352]. 

“Назва Словакiï, – пише О.Г. Ревзiна, – розумiється як ïï природна, невiд’ємна 

сутнiсть: для позначення активноï дiï, що вiдповiдає цiй сутностi, необхiдний 

оказiоналiзм <…>” [315, с. 175]. 

У складнiй формi поезiï «Сувид» (Л. К.), яка поєднує алiтерацiï, “графiчне 

передавання звучання й емоцiйно-оцiннi конотацiï звертання, внутрiшню ехо-

риму” особливо видiляють “мiфологiзовану поетичну етимологiю” [151, с. 311–

312]: Тут Сувид скрiзь. Вiн ходить по росi. /<…>/ То коней напуває у Деснi, / а 

то, як грiм, гуркоче за Десною. /<…>/ Не може бути, щоб його – нiде. / Без нього 

людям суєтно i сумно. / І я гукаю: – Су-ви-де!.. / – … ви де? /  – Ви де?.. Ви де? – 

вiдгукується Сувид [548, с. 48]. “Видовищнiсть” семантизацiï поетонiма виникає 

видiленням зi складу кличноï форми поетонiма (Сувиде) питальноï конструкцiï (ви 

де?), яка сприяє “розвитку тих самих асоцiацiй за подiбнiстю, що i в метафорi” 

[151, с. 312]. Взаємопов’язаний комплекс прийомiв “працює” саме на етимологiю: 

1) “розсiювання” складiв ВІ-домiнанти в онiмах i апелятивах, iнодi у римованiй 
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позицiï (суєтно, сумно, Деснi, Десною, нiде); 2) розчленування структури 

словоформи i перетворення частини поетонiма в ехоподiбну синтаксичну 

конструкцiю
1
. Алiтеративний “убiр” поетонiма (наприклад, спiвзвуччя вд у словi 

вiдгукується), асонанси, ономатопея та iншi прийоми вiдiграють у створеннi 

ключового образу допомiжну роль. 

Поетична потенцiя онiма Воронеж у вiршi О. Мандельштама закладена в 

iндивiдуально-авторськiй семантизацiï: Пусти меня, отдай меня, Воронеж, – / 

Уронишь ты меня иль проворонишь, / Ты выронишь меня или вернешь – / 

Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож! [556, с. 210]. Паронiмiчна близькiсть 

iменi дiєслiвним формам, якi точно або приблизно вiдтворюють консонантний 

склад врнж[ш]: уронишь, проворонишь, выронишь, вернешь (В. Хлєбнiков 

говорив, що “променi приголосних з’єднують всi слова” [103, с. 11]), асонанс о в 

уронишь i проворонишь пророкують етимологiю, що вичитується у словоформi 

проворонишь (виразнiсть i потужнiсть звучання актуалiзована рврн та iнверсiєю рв 

– вр). Проворонишь зберiгає один iз квазiкоренiв поетонiма – ворон, який у фiналi 

знаходить спорiдненiсть з “коренем” нож. Епiфорична позицiя поетонiма 

Воронеж (1 вiрш) i його смислових “складникiв” ворон, нож (4 вiрш), дисонанс, 

спiльно з iншими засобами звуковоï органiзацiï, визначають не тiльки 

багатозначнiсть, але перевтiлюють ключове iм’я в iндивiдуально-авторський 

символ.  

Алiтеративно-асонансне поле має величезний енергетичний вплив на 

поетонiм, i частiше iм’я “пiдбирає” вiдповiдний контекст: «Звукова iнтерференцiя, 

що виникає за рахунок алiтерацiй та асонансiв “збуджує” ту групу фонем у 

поетонiмi, яка найбiльш iнтенсивно розподiлена по тексту або входить до складу 

повторюваних чи римованих непропрiальних компонентiв вiрша» [151, с. 311]. 

Апофеоз iменi постає в мiркуваннях П. Флоренського, який назвав образ Мариулы 

в поемi «Цыганы» (О. С. П.) “особливим розрiзом свiту”, iм’ям, яке “не тiльки 

єдине в собi, але все собою пронизує i визначає” [391, с. 455]. В. Іванов першим 

                                                 
1
 Аналогiчнi прийоми семантизацiї поетонiма пронизують увесь текст «Дiалог у паризькому салонi»: Десь був 

Дега. / – Де? Га? / Дега. Художник. Дивак. Самiтник; А де – Дега? Я вас питаю – де Дега?; Декорум, щоб не бути 

живим докором; – Вiн десь один. Десь на вiдлюддi; – Реалiст? Романтик? Хто ж вiн, га? [548, с. 229–230].  
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вiдзначив вираження в синтетичному типi Цыганки “всiєï полум’яноï пристрастi 

напiвдикого народу, ïï волелюбноï та фатальноï неприборкностi”, зв’язавши 

духовну сутнiсть циганства з “глибоко жiночним i музичним iм’ям” Мариулы, 

матерi Земфиры [143, с. 301]. За П. Флоренським, Мариула “є звуковою матерiєю, 

з якоï оформляється вся поема – безпосереднє явище стихiï циганства”; “весь твiр 

розкiшно амплiфiкує духовну сутнiсть цього iменi та може бути визначений як 

аналiтичне судження, суб’єкт якого – iм’я Марiула. Ось чому носителька його – 

не героïня поеми: це звузило б його значення та з суб’єкта могло б зробити одним 

iз аналiтичних предикатiв <…>” [391, с. 457].  

Сутнiсть iменi втiлюється в лейтмотивi поеми, заданому iм’ям Мариула з 

основним звуком у: “Фонетика мелодiйного вiрша виявляє немовби перевагу 

голосного У, то глухого i задумливого, що вiдходить у минуле, то колоритно-

дикого, то спекотного й узивно-похмурого; смагляве забарвлення цього звуку або 

висувається в ритмi, або посилюється вiдтiнками оточувальних сполучень 

голосних i алiтерацiями приголосних <…>” [143, с. 301–302]. Ім’я визначає 

фонетичний, мелодiйний, змiстовний лад i магiчнiсть поеми. Звук у починає 

поему: Цыганы пестрою толпой по Бессарабии кочуют; … ночуют, настiйно 

повторюється в пiснi «Старый муж, грозный муж», римантах гула, блеснула, 

Кагула [391, с. 457]. П. Флоренський видiляє контексти з домiнантою [у]: Уныло 

юноша глядел / На опустелую равнину / И грусти тайную причину… [596, с. 144]; 

Кочуя на степях Кагула, / Ее бывало в зимню ночь / Моя певала Мариула [596, 

с. 150] та iн. Лейтмотив “пустельних, сумних, пристрасних” спiвзвуч (В походах 

медленных любил / Их песен радостные гулы / И долго милой Мариулы / Я имя 

нежное твердил [596, с. 160]) вiдтворюється в фiналi поеми. «В епiлозi зiбранi 

основнi елементи поетичноï гармонiï цiлого творiння, – пише П. Флоренський, – 

вiд музичноï вистави “туманностi” спогадiв, через глухi вiдгомони бойових 

“гуркiтiв”, до солодкоï меланхолiï звуку “Мариула”, щоб завершитися суголоссям 

трагiчного жаху, яким дихають останнi рядки: И под издранными шатрами / 

Живут мучительные сны. / И ваши сени кочевые / В пустынях не спаслись от бед, 

/ И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет» [391, с. 457].  
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Можна продовжувати iнтерпретацiю поеми-iменi, вiдзначаючи звуковi 

властивостi поетонiма Мариула, який складається з 4 голосних i 3 плавних 

приголосних; консонантний “абрис” iменi в контактних / дистантних римованих 

словах i асонанси у (мелькнула – минула – Мариула та iн.); значущiсть того 

факту, що звук [у] в ненаголошенiй позицiï не змiнює якостi звучання; 

ехоподiбний у-вiдзвук (Кагула – гула), живописнi образи циганства (кочуют, 

ночуют); звукосмисловi переклички iмен (Мариула – Земфира, Мариула – Кагул) 

i т.д. І все-таки iдея тексту-iменi Мариула виявлена П. Флоренським, оскiльки 

знайдено головний художнiй метод, який визначив “магiчну спiвучiсть” 

(В. Іванов) поеми, яка здивувала вже сучасникiв О.С. Пушкiна.  

У поезiї Б.-І. Антонича iм’я з подвiйним статусом: «Зельман» (заголовок) – 

Зельман (мiфопоетонiм) зливається з текстом i стає текстом. Зельман – герой 

українських веснянок i гаївок, зокрема, поширеної в Захiднiй Українi й на Волинi 

гаївки «Ïде, їде Зельман…» (див. [79], [81]) i “рiзновиду весняного хороводу” 

жельман-зельман [127, с. 217]. Генетичний зв’язок мiж iменем та iсторичною 

особою (управителем маєткiв Дрогобицького староства 30–50 рр. XVIII cт.) було 

втрачено, i пiсенний образ Зельмана, “мiфiчного ключаря, що вiдмикає весною 

небо i сонце” [127, с. 217], став символiзувати пробудження весняної природи. У 

поезiї Б.-І. Антонича сформовано народнопоетичне сприйняття: iм’я Зельман 

“супроводжують” лексеми сонце, небо, пiсня, вжитi в прямому й переносному 

значеннi: зелень на землi й на небi; Ой, дiвчатам заплiтають / у волосся сонця 

гребiнь; В пiснi важко передати / те, чим крилиться душа [504, с. 109]. Автор 

вiдмовляється вiд мотивування Зельман < Zollmann ‘митник’ [81] i витлумачує 

Зельман ← зелений (поетичну етимологiю пiдсилює звукова анафора i 

словотвiрна пара зелений – зелень). Гармонiйна єднiсть зорових i слухових 

вражень (Ïде Зельман бiлим возом, / Тропарями дзвонить ранок) вiдображає 

внутрiшнiй стан лiричного героя: душевну крилатiсть, п’янке вiдчуття вiчного 

оновлення природи й людини: О, скажи, весiльна лозо, / Чому в серцi хмiльно й 

п’яно [504, с. 109].  
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Цiлiсний змiст вiрша “не є байдужим”
1
 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 [504, с. 109]. 

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.  

Якщо супряжнiсть поетонiма з контекстом зобразити схематично, то 

розмiщення ключових компонентiв тексту навколо домiнанти Зельман 

нагадуватиме сузiр’я (Рис. 4.9.). 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). 

                                                 
1
 Пор. мiркування Б.-І. Антонича щодо форми i змiсту, викладенi в статтi «Нацiональне мистецтво» [10, с. 418–

427]. 
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Рис. 4.9. 

Контекст, утворений заради iменi, сприймається як його етимологiчне 

значення i надає повноваження для перетворення в iндивiдуально-авторський 

символ
1
. Мiфопоетонiм-символ еволюцiонує у вiршi «Колодiйство», де образ 

Зельмана навантажено фольклорними елементами, свiжими метафорами i 

щедрими алiтерацiями, узгодженими з iм’ям: Вже сонця колесо збиває стельмах, 

/ ще обруча – до осi полум’яної! / Цим возом їхатиме завтра Зельман, / ключар i 

староста гульби весняної <…> [504, с. 152]. 

Домiнантний засiб образностi нескладно побачити в невеликому за обсягом 

поетичному текстi, складнiше оцiнити його “манеру” сполучуваностi з iншими 

прийомами i вплив на змiст. У сонетi В. Брюсова «Ассаргадон. Aссирийская 

надпись» звукова семантика iменi – тексту актуалiзується в двох чотиривiршах i 

заключному терцетi та “дрiмає” в першому тривiршi, розосереджуючись у 

непомiтних алiтерацiях i ознаменовуючи нову фазу розвитку тексту. 

Привiлейоване мiсце, виражене заголовною позицiєю, посiдає iм’я царя Ассирiï 

Ассаргадона. Вибiр з усiх наявних варiантiв (Асархаддон, Ассаргадон, 

бiбл. Асардан, акк. Aur-aha-iddina, Ашшур-ах-ид-дин, Ашшурахиддин) iменi 

Ассаргадон спричинений евфонiчним потоком консонантiв ргдн, що надають 

звучанню величностi. Іменем Ассаргадон формується гiдне акустичне середовище 

та iнтегрується смисл. Протяжне а-а-а-о, грiзний гуркiт рг i асонанс о створюють 

                                                 
1
 У разi необхiдностi схему можна розширити бiльш вiддаленими “зiрками” (η, θ, ι тощо) – текстовими 

компонентами (сонце, пiсня, дзвонить i т.д.), що в тiй чи в тiй мiрi 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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звукову матерiю тексту, який “повертає” iменi змiст, народжений iсторiєю i 

викладений автором. Ім’я Ассаргадон несе горе: Владыки и вожди, вам говорю я: 

горе! (повтор вiрша в 1 i 3 строфi); руйнування Сидону: Сидон я ниспроверг и 

камни бросил в море (гармонiя голосних); нещадне знищення ворогiв: Я на костях 

врагов воздвиг свой царский трон. Основне фонетичне “оточення” Ассаргадон – 

горе, ниспроверг, врагов. Урочисту тривалiсть iменi пiдсилюють спiвзвуччя ор / ро 

та асонанс о: вождь, горе, бросил, море (1 строфа), закон, взоре, врагов, мощный, 

трон, горе (2 строфа), подвигах (3 строфа), вождь (4 строфа). 

У першому катренi закладено протистояння ВІ Ассаргадон ‘переможець’ – 

Сидон ‘переможений’. З чотирьох iмен вiрша (Египт i Элам з’являються в другiй 

строфi) Ассаргадон – Сидон мають динамiку i бiльшу семантичну цiннiсть. 

Взаємодiя звучання – значення вiдбувається за допомогою: 1) звукоподiбностi 

с…дн i асонанса о, що створюють гучний “передзвiн” Ассаргадон – Сидон i 

передбачають 2) винесення в епiфоричну позицiю, де iмена римуються i 

пiдвищують виразнiсть за рахунок алiтерацiй р, н, д, с/з: Я – вождь земных царей 

и царь, Ассаргадон. / Владыки и вожди, вам говорю я: горе! / Едва я принял 

власть, на нас восстал Сидон / Сидон я ниспроверг и камни бросил в море
1
 [509, 

с. 74–75]; 3) повтор Сидон на стику 3 i 4 вiршiв акцентує стрiмкiсть трагiчноï долi: 

повсталий Сидон знищений завойовником; 4) риманти закон, трон (2 строфа) 

потрапляють у звукосмислове поле Ассаргадон, пiдкреслюючи славу царя, який 

пiднявся над iншими володарями (рефрен: Владыки и вожди, вам говорю я: горе).  

Еволюцiя поетонiма простежується в оперiзувальних вiршах. Незначна 

розбiжнiсть паралельних синтаксичних конструкцiй: Я – вождь земных царей и 

царь, Ассаргадон. – Я, вождь земных царей и царь – Ассаргадон показова. Текст 

умовно подiляється на двi частини. Ім’я-образ Ассаргадон, сформований в 

контекстi двох чотиривiршiв, протиставляється iменi, яке в заключних строфах 

вступає в нову стадiю розвитку. Якщо ‘гордовита велич’ актуалiзована 

предикативною конструкцiєю Я – вождь земных царей и царь i фiнальним 

Ассаргадон, покликаним повергнути в трепет нащадкiв, то перший терцет рiзко 

                                                 
1
 У 677 рр. до н. е. Ассаргадон захопив i повнiстю зруйнував Сидон. 
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змiнює iнтонацiю i “напрям” поетонiма. Монументальнiсть переходить у 

рефлексiю лiричного героя: риторичнi питання (Кто превзойдет меня? Кто 

будет равен мне?) i порiвняння (Деянья всех людей – как тень в безумном сне, / 

Мечта о подвигах – как детская забава [509, с. 75]) вказують на марнiсть земноï 

слави. Захоплення величчю (И вот стою один, величьем упоен) не рятує вiд 

самотностi, i якщо в першiй частинi тексту iм’я “супроводжують” горе (ворогам) 

– ниспроверг – врагов, то в другiй домiнантою стає суголосне один, налаштоване 

на усвiдомлення тлiнностi слави. Звiдси – смиренна iнтонацiя останнього вiрша в 

напису, що не претендує на вихваляння: Я, вождь земных царей и царь – 

Ассаргадон. 

Проте iм’я не завжди “виставляє напоказ” прийоми спiльноï дiяльностi з 

цiлiсним текстом. У вiршованому мовленнi поєднуються експлiцитнi та 

iмплiцитнi засоби взаємодiï iм’я – текст; формальна сторона твору роз’яснює 

змiст i роз’яснюється ïм. Повтор, що виводить iм’я в ключову позицiю, може бути 

свiдомо наочним. Разом з тим змiстовна форма приховує якiсь смисли, що 

пiдлягають виявленню та iнтерпретацiï.  

У центрi естетичноï системи Е. По – “iдея гармонiï, спiввимiрностi та 

пропорцiйностi всiх елементiв художнього твору” [56]. Визначаючи поезiю як 

“створення прекрасного за допомогою ритму”, Е. По вважає основним принцип 

композицiï: “поєднання подiй та iнтонацiй, якi найкраще сприяли б створенню 

потрiбного ефекту” – ефекту цiлого [Цит. за : 56]. Магiчний вплив поезiï «Annabel 

Lee» забезпечується гармонiєю iменi, обраного заголовком: початковий голосний, 

плавний n, дзвiнке bel (bell англ. ‘дзвiн, дзвiночок’), що перетiкає в Lee з 

протяжним [i:]. Гiпнотичний вплив iменi на звукову фактуру тексту i його змiст 

зумовлений як прийомами, що лежать на поверхнi, так i iмплiцитними засобами.  

Повторюване iм’я, розташоване в кiнцi ритмiчного ряду, заворожує: By the 

name of Annabel Lee (1 строфа); I and my Annabel Lee – (2 строфа); My beautiful 

Annabel Lee (3 строфа); Chilling and killing my Annabel Lee (4 строфа); Of the 

beautiful Annabel Lee (5 строфа). В останнiй строфi вiрш Of the beautiful Annabel 

Lee стає рефреном (2 i 4 рядок), поєднуючись i перегукуючись iз циклоïдом 
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перших чотирьох строф: In a kingdom by the sea / In this kingdom by the sea. 

Повтор-рефрен з Annabel Lee визначає одне з ключових слiв, що алiтерує з iм’ям у 

звуках b i l: beautiful Annabel Lee [644].  

Ім’я, призначене розкрити тему смертi коханоï (“смерть прекрасноï жiнки 

<…> є найбiльш поетичним предметом у свiтi” [484, p. 163]), виявляється 

самодостатнiм i обмежується кiлькома словами-супутниками, “вiддаючи 

перевагу” евфонiï контексту. Крiм контактного повторюваного beautiful, в 

“оточення” поетонiма входять насиченi звукобуквами Annabel Lee лексеми: 

darling (2) ‘дорога, улюблена’, blew < blow ‘вiяти, дути’, angels (2) ‘ангели’, 

chilling (2) < chill ‘заморожувати’, killing < kill ‘вбити’ (ефектнiсть збiльшується 

через звукову подiбнiсть i змiстову суперечнiсть останнiх трьох слiв з онiмом).  

Узгодження фонетичноï та семантичноï сторiн iменi – тексту виникає iз 

спiвзвучних Lee комплексiв, наявних в окремих словах або “фрагментах” 

вiршового ряду: lived (2), feel, we loved. Ритмоутворювальний ефект збiльшує 

злиття (ущiльнення) звукiв iменi в евфонiчному потоцi тексту: Than to love and be 

loved by me; <…> I lie down by the side; And neither the angels in Heaven above 

(iмплiцитна образнiсть). Пропорцiйно розподiленi алiтерацiï сприймаються як 

лейтмотив Annabel Lee, особливо наполегливий у рядку з поетонiмом i у вiршах, 

де переважає консонантний склад i асонанси iменi: Than to love and be loved by me 

(n-l-n-b-l-b), But we loved with a love that was more than love (b-l-l-nl), And this was 

the reason that, long ago (n-n-l-n), A wind blew out of a cloud, chilling (n-bl-l-l-n), So 

that her highborn kinsmen came (b-n-n-n), The angels, not half so happy in Heaven, 

(n-l-n-n-n), But our love it was stronger by far than the love (b-l-n-b-n-l), And neither 

the angels in Heaven above (n-n-n-l-n-n-b), For the moon never beams, without 

bringing me dreams (nn-b-b-n-n), And the stars never rise, but I feel the bright eyes (n-

n-b-l-b), And so, all the night-tide, I lie down by the side (n-l-n-l-nb), Of my darling – 

my darling – my life and my bride, (l-n-l-n-l-n-b), In her tomb by the sounding sea (n-

b-n-n) [644].  

Вiрш звучить як заклинання iм’ям, бiльш ефектне при вiзуальному 

сприйняттi: 1, 3, 4 i 6 строфи мiстять вiрш, який надає урочисто-трагiчну 
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плавнiсть. Звукосполучення An (сполучник and) в анафоричнiй позицiï не тiльки 

нагадує про iм’я, але “тримає” його в полi зору читача, повторюючись двiчi в 3 i 6 

строфах: And this was the reason that, long ago; And bore her away from me (3 

cтрофа), And the stars never rise, but I feel the bright eyes; And so, all the night-tide, I 

lie down by the side (6 строфа). Сугестiю посилюють консонанти поетонiма, 

винесенi на початок рядкiв: n (In a kingdom by the sea; Nor the demons down under 

the sea; In her sepulchre there by the sea –; In her tomb by the sounding sea), b (By the 

name of Annabel Lee; But we loved with a love that was more than love; But our love it 

was stronger by far than the love) i сполуки nb, lb, ln, що знаходяться на стиковi 

двох вiршiв: That a maiden there lived whom you may know / By the name of Annabel 

Lee; Chilling and killing my Annabel Lee. / But our love it was stronger by far than the 

love; Of the beautiful Annabel Lee; / And the stars never rise, but I feel the bright eyes; 

Of the beautiful Annabel Lee / And so, all the night-tide, I lie down by the side [644].  

Б.М. Ейхенбаум пише, що заклинальний характер поезiï Ф. Сологуба 

досягається “то впливом звукiв, то вибором i повторенням слiв, то, нарештi, 

ефектом повiльно повзучоï та звитоï, наче змiя в кiльця, фрази” [421, с. 373]. 

У Е. По лексичнi повтори утворюють єдине цiле з алiтерацiями й асонансами, 

розчиненими в звуковiй матерiï вiрша. Слова, алiтеративно-асонансне вiдлуння 

Annabel Lee, повторюються в рефренi (kingdom, sea, beautiful), епiфоричнiй позицiï 

(In her sepulchre there by the sea – / In her tomb by the sounding sea), подвоюються 

(child, darling, soul, many, love / loved)
1
 i потроюються в одному вiршi (But we 

loved with a love that was more than love), розосереджуються в контекстi строфи 

(That a maiden there lived whom you may know <…> And this maiden she lived with 

no other thought; But we loved with a love that was more than love – <…> With a love 

that the winged seraphs of heaven) або контактних строф (chilling, cloud, wind 

вiдтворюються в 3 i 4 строфах, angels, Heaven – в 4 i 5). “Рiвновага” форми i 

змiсту, забезпечена посиленням iменi, рефреном, наскрiзними алiтерацiями звукiв 

i звукосполук “згущають” лiризм (Б.М. Ейхенбаум) i створюють високохудожнiй 

текст «Annabel Lee». Проведення звукообразу поетонiма через весь вiрш є 

                                                 
1
 Пор. : Can ever dissever my soul from the soul; I was a child and she was a child та iн. 
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найсильнiшим поетичним засобом, який забезпечує єднiсть звучання – значення i 

перетворення iменi Annabel Lee в iнтралiнгвальний символ прекрасного i 

трагiчного.  

Значущiсть художнього тексту не завжди випливає з формальної структури 

його елементiв (поетонiмiв), оскiльки означальне пропрiальних одиниць може 

вiдiгравати допомiжну роль у творах, де змiст тяжiє над формою. У наступному 

пiдроздiлi простежувано, як система поетонiмiв 1) зачинається загальною iдеєю 

твору, 2) скеровується на осмислення цiлiсного змiсту, 3) уособлює художнiй 

задум. 

 

4.4.2 Зiставний аналiз вiршованих текстiв: поетонiм ↔ поетонiмосфера 

→ текст. Прiоритетним напрямком поетонiмологiї повинно стати зiставне 

дослiдження ВІ, якi функцiонують у творах зi спiльною чи подiбною тематикою, 

iдейно-художньою настановою тощо. На першому етапi доцiльно дослiдити 

поетонiмосферу кожного аналiзованого тексту, що дозволить визначити 

функцiйно-семантичну навантаженiсть поетонiмiв i онiмних угруповань, отже, 

з’ясувати працездатнiсть i спiвдiяльнiсть пропрiальних елементiв з iншими 

засобами. Результативнiсть поетонiмологiчного аналiзу на цьому етапi є 

надзвичайно високою, оскiльки через висвiтлення преференцiй щодо вибору 

засобiв образностi, дослiдження процесу текстотворення i специфiки оформлення 

змiсту об’єктивується iндивiдуально-авторська картина свiту. На другому етапi 

уможливлюється виокремлення, сортування i трактування спiльних i вiдмiнних 

ознак порiвнюваних творiв, зумовлених взаємообмiном поетонiм ↔ текст. 

Метою всебiчного аналiзу є експлiкування унiверсалiй, що доводять iдею 

текстотворення через сумiсне прирощення смислiв онiма – тексту. 

Спiльна тема аналiзованих поетичних текстiв – дiалог творця з 

лiтературним попередником, який ведуть Е. Паунд (1885–1972), В. Маяковський 

(1893–1930) i Б.-І. Антонич (1909–1937) – нацiональнi поети, чия творчiсть 
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загальновiдома i визнана класичною в англо-, росiйсько- та українськомовнiй 

лiтературi XX столiття
1
.  

Спiврозмовник Е. Паунд – реформатор американської поезiї В. Вiтмен. Ім’я 

Walt Whitman, єдине на весь текст (дев’ятирядкова строфа), утворює ключову 

опозицiю I (Е. Паунд) – Walt Whitman, яка частково роз’яснює вибiр заголовка «A 

Pact». Залучення енциклопедичної iнформацiї дозволяє вiдстежити ставлення 

Е. Паунда до поетичної творчостi попередника. Я. Пробштейн висновує, що 

В. Вiтмен для молодого Е. Паунда був втiленням Америки. Самозамилювання i 

грубiсть В. Вiтмена здавались поетовi-послiдовнику нестерпними, але голос його 

був “голосом переможця, який <…> досяг мети i завдання своє виконав” [307].  

Вiрш «A Pact» – беззаперечне свiдоцтво впливу В. Вiтмена на поезiю 

Е. Паунда. Визнанню творчостi поета передують: 1) конфронтацiя та вiдкидання 

(I have detested you long enough [482]), 2) змiна ставлення, пов’язана з 

дорослiшанням i змужнiнням (I come to you as a grown child / Who has had a pig-

headed father; / I am old enough now to make friends [482] (опозицiю увиразнюють 

child – father з позитивною – негативною оцiнкою).  

Згода визнати Walt Whitman випливає iз спорiдненостi творчого методу. За 

поетом-попередником закрiплено роль новатора в розвитку американської поезiї: 

It was you that broke the new wood [482], але приймаючи новi поетичнi закони 

father, Е. Паунд вважає свою мiсiю найважливiшою: Now is a time for carving 

[482]. Його iнновацiї полягають у з’єднаннi “неприборканої енергiї вiльного вiрша 

з вiдточенiстю слова i ритму”, тобто з iдеалом “поезiї як скульптури” [307], [499, 

p. 135].  

У фiналi опозицiя I – Walt Whitman i домiнування I (I make a pact with you, 

Walt Whitman [482]) знiмаються, натомiсть з’являється примирене We з архiсемою 

‘спорiдненiсть творчих принципiв’ (We have one sap and one root – [482]) i 

шаноблива пропозицiя: Let there be commerce between us [482]. Отже, в процесi 

текстотворення суперник (I) перетворюється в друга, послiдовника, а в певному 

сенсi в alter ego Walt Whitman. Таке трактування аргументовано словами 

                                                 
1
 Хронологiчнi рамки звужує дата написання поезiй: «A Pact» (1916), «Юбилейное» (1924), «Вишнi» (1935). 
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Е. Паунда, який вiдкрито визнає вплив i навiть ототожнює себе з В. Вiтменом, 

надаючи “духовному батьковi” перевагу на цiннiснiй шкалi: “Подумки я Волт 

Вiтмен, який навчився носити комiрець i сорочку (…). Сам я з радiстю приховав 

би свої стосунки з духовним батьком i вихвалявся б генiальнiшими 

попередниками – Данте, Шекспiром, Феокритом, Вiйоном, але родовiд трохи 

важко встановити. Кажучи вiдверто, Уiтмен для моєї вiтчизни… те ж, що Данте 

для Італiї, а я в кращому випадку можу лише боротися за вiдродження в Америцi 

втраченої або тимчасово втраченої краси, iстини, доблестi, слави Грецiї, Італiї, 

Англiї та всього iншого” [482, p. 115–116]. Сподiвання на commerce ‘спiлкування’, 

‘стосунки’ i pact ‘договiр’, ‘угоду’, передане заголовком, знаменує примирення 

поетiв. 

Вiрш В. Маяковського «Юбилейное», присвячений О.С. Пушкiну, 

засвiдчує нестале вiдношення до творчостi найвеличнiшого росiйського поета, 

реконструйоване з урахуванням публiчних виступiв В. Маяковського проти 

культурної спадщини. Як вiдомо, в першому манiфестi футуризму (1912) 

В. Маяковський, В. Хлєбнiков, Д. Бурлюк i О. Кручених проголосили: “Скинути 

Пушкiна, Достоєвського i Толстого та iн. з Пароплаву Сучасностi” [Цит. за : 282, 

с. 285]. Залишивши проблему еволюцiї вiдношення В. Маяковського до 

О.С. Пушкiна за межами дослiдження, зосередимося на трактуваннi образу поета 

в «Юбилейном», коли автор вже вiдрiкся вiд iдеї “низложення” класикiв. В 

«Юбилейном» з’ясовованi такi питання: ставлення В. Маяковського до 

О.С. Пушкiна, спадкоємнiсть поетичних культур, участь В. Маяковського в 

лiтературному процесi [282, с. 298]. Цiлiсне осягнення творчої особистостi поетiв 

i подана “крiзь призму” О.С. Пушкiна самооцiнка В. Маяковського розпiзнаються 

лише пiсля ретельного аналiзу поетонiмосфери. 

«Юбилейное» побудовано у формi товариської бесiди на лiтературно-

злободеннi теми, призначеної пiдняти О.С. Пушкiна i В. Маяковського на 

недосяжну висоту. Опозицiю Я (Маяковский) – Пушкин помiщено в часопростiр 

Страны Советов (надсистема включає топонiми i прагматонiми Тверской 

бульвар, «Коопсах», ВЦИК, Леф), що збiгається з реальнiстю Маяковского, але є 
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iрреальним для Пушкина, i започатковується шанобливо-ввiчливим 

рекомендуванням поета сучасностi “ожилому” та близькому попередниковi: 

Александр Сергеевич, / разрешите представиться. / Маяковский [559, с. 215]. 

Схожiсть парадигми номiнувань лiричних персонажiв вiдображає позицiю 

В. Маяковського: Я – гiдний спадкоємець Пушкiна. Пор. : 

 

Пушкiн        Маяковський 
Пушкин        Маяковский 

Александр Сергеевич (2), Александр Сергеич   

дорогой                                       дорогой Владим Владимыч
1
 

вы на Пе                                       я на Эм 

африканец
2
  

арап 

невольник чести
3
 

cоредактор по Лефу
4
. 

Варіанти парадигми ВІ Пушкин впорядковано так: 1) номінації, пов’язані з 

родословною поета (африканец, арап); 2) перифраза невольник чести, запозичена 

з поезії М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» (Погиб поэт! – невольник чести…); 

3) онімно-апелятивний комплекс на позначення вигаданого майбутнього для 

“ожилого” Пушкина (cоредактор по Лефу); 4) номінації тотожної структури 

(називання за прізвищем, ім’ям по батькові, криптонім, звертання на ім’я). 

Останнє угруповання найчіткіше витлумачує позицію В. Маяковського: розмова з 

великим поетом ведеться “на рівних”. Ліричний герой присвоює собі виключне 

право перебувати поряд з Пушкиным: После смерти / нам / стоять почти что 

рядом: / вы на Пе, / а я / на эМ [559, с. 219]. Зрівнення доведено спільністю 

поглядів на поетичне мовлення – cильне, точне, лаконічне, “звільнене від умовних 

прикрас” [282, с. 301]. Солідарність позицій, актуалізована контактом ви (Пушкин) 

– я (Маяковский) або об’єднувальним і виразнішим займенником ми, дає обом 

поетам “квиток у вічність”: Только жабры рифм / топырит учащенно / у таких, 

как мы, / на поэтическом песке; Нами лирика / в штыки / неоднократно 
                                                 
1
 “Айда, Маяковский! / Маячь на юг! / Сердце / рифмами вымучь – / вот и любви пришел каюк, / дорогой Владим 

Владимыч” [559, с. 218].  
2
 “Вы / по-моему / при жизни / – думаю – / тоже бушевали. / Африканец!” [559, с. 222]. 

3
 “Так сказать, / невольник чести.../ пулею сражен...” [559, с. 222]. 

4
 “Были б живы – / стали бы / по Лефу соредактор, / Я бы / и агитки / вам доверить мог” [559, с. 221]. ЛЕФ 

(“Левый фронт искусств”) – літературна група (1919–1929), очолювана В. Маяковським. 
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атакована, / ищем речи / точной / и нагой [559, с. 217]; У меня, / да и у вас, / в 

запасе вечность [559, с. 215].  

Онімний матеріал сконцентровано двома домінантами, кожна з яких 

організує макросистему. Макросистема ‘оточення Пушкина’ містить “знакові” ВІ, 

які впорядковано за ознакою реальність / вигаданість. До першої мікросистеми 

відноситься ім’я вбивці Пушкіна Дантеса: Сукин сын Дантес!
1
 / Великосветский 

шкода. Відношення протилежності Пушкин – Дантес увиразнено перифразою 

невольник чести, що посилює в контрастному онімі архісему ‘вбивця’. Негативно-

презирливе ставлення В. Маяковського актуалізовано уявною ситуацiєю розправи 

над Дантесом, позбавленим майбутнього в Стране Советов: Мы б его спросили: / 

– А ваши кто родители? / Чем вы занимались / до 17-го года? – / Только этого 

Дантеса бы и видели [559, с. 222].  

Мiкросистема поетонiмiв на позначення художнiх об’єктiв пушкiнських 

творiв схрещується з макросистемою, “очолюваною” ВІ Маяковский. Онiми 

Онегин, Татьяна i Ольга репрезентують ‘коло читання i естетичних уподобань’ 

В. Маяковського, а найближчий контекст наповнює iронiя, створена неточним 

цитуванням i умисним перевиранням “джерела”: Как это / у вас / говаривала 

Ольга?.. / Да не Ольга! / из письма / Онегина к Татьяне. / – Дескать, / муж у вас / 

дурак / и старый мерин, / я люблю вас, / будьте обязательно моя, / я сейчас же / 

утром должен быть уверен, / что с вами днем увижусь я [559, с. 317–318]. 

Згадування поеми «Полтава» пов’язано з “перенесенням” Пушкина в Страну 

Советов, де йому вигадано нове життя i визначено програму творчостi, 

вiдповiдну до умов радянської дiйсностi. О.С. Пушкiн заслуговує найвищої (з 

позицiї автора) посади соредактора по Лефу, хоча В. Маяковський як 

головуючий творчого об’єднання висловлює побажання: Вам теперь / пришлось 

бы / бросить ямб картавый. / Нынче наши перья – / штык / да зубья вил, – / 

битвы революций / посерьезнее «Полтавы», / и любовь пограндиознее / 

онегинской любви [559, с. 221]. І.О. Оксенов слушно зауважує, що в «Юбилейном» 
                                                 
1
 Цікаво, що В. Маяковський навмисно поєднує самономінацію О.С. Пушкіна сукин сын (у листi до П. Вяземського 

з приводу закінчення «Бориса Годунова» поет пише: “Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в 

ладоши, и кричал, ай да Пушкин! ай да сукин сын!”) з ім’ям Дантеса. Пушкінський антифразис набуває в 

«Юбилейном» прямого значення. 
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В. Маяковський не полемiзує з О.С. Пушкiним з принципових питань; вперше вiн 

“вiдчуває Пушкiна як свого сучасника, спорiдненого духом” [282, с. 299]. 

В. Маяковський, дiйсно, не спростовує велич О.С. Пушкiна, а доводить свою 

першiсть, вiдмовляючи iншим митцям слова у талантi або взагалi у статусi поета. 

У макросистемi, сфокусованої на домiнанту Маяковский, перебувають 

iмена-образи, надiленi негативними (презирливими, зневажливими) або 

поблажливо-позитивними характеристиками, якi створюють “портрет” росiйської 

лiтератури, проникнутий iронiєю чи сарказмом. Двi мiкросистеми, виокремленi за 

ознакою ‘попередник / сучасник’ Маяковского, стверджують провiдну думку: 

Чересчур / страна моя / поэтами нища [559, с. 219]. Пор. : 1) ‘попередники’: 

Надсон – Между нами / – вот беда – / позатесался Надсон. / Мы попросим, / 

чтоб его / куда-нибудь / на Ща!; Некрасов Коля, сын покойного Алеши – <…> 

вот он / мужик хороший. / Этот / нам компания – / пускай стоит [559, с. 219–

220]; 2) ‘сучасники’: Дорогойчёнко, Герасимов, Кириллов, Родов – От зевоты / 

скулы / разворачивает аж! <…> какой / однообразный пейзаж!; Есенин – 

мужиковствующих свора. / Смех! / Коровою / в перчатках лаечных. / Раз 

послушаешь… / но это ведь из хора! / Балалаечник!; Безыменский – Так… / 

ничего… / морковный кофе; Асеев Колька – Этот может. / Хватка у него / моя 

[559, с. 220–221]. 

Першу мiкросистему органiзує протиставлення: Надсон – образ-символ 

“уявно-громадянської, уявно-патетичної лiрики” i узагальнений образ читацької 

аудиторiї, яка канонiзувала О.С. Пушкiна, вiдкинувши новаторство 

В. Маяковського [282, с. 298–299] – Некрасов, уособлення iстинної революцiйно-

демократичної поезiї, тобто предтеча В. Маяковського. Друга мiкросистема 

вiдповiдає умовам висхiдної градацiї (прийом клiмаксу). Зачинаючись рядом 

iмен-мiток беззмiстовної поезiї, носiї яких заслуговують лише на загальну оцiнку 

(однообразный пейзаж), перелiк зростає (Есенин – балалаечник, Безыменский – 

морковный кофе) i завершується ВІ Асеев Колька з позитивними конотацiями, 

зумовленими деякою спорiдненiстю з В. Маяковським – мiрилом поетичної 

майстерностi. Два поетонiми не вписуються остаточно в жодну з макросистем. ВІ 
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Плюшкин i Державин займають промiжне положення, спричинене iндивiдуально-

авторськими спiвзначеннями i втратою семи ‘одиничнiсть’: Бойтесь 

пушкинистов. / Старомозгий Плюшкин, / перышко держа, / полезет с 

перержапленным. / – Тоже, мол, / у лефов / появился / Пушкин. / Вот арап! / а 

состязается – / с Державиным” [559, с. 222]. Ім’я Плюшкина вжито в 

переносному значеннi, не зафiксованому словниками конотонiмiв. Випадом проти 

“академiчного” пушкiнознавства є образ пушкиниста – з вiдомою формою, 

негативною семантичною аурою i оказiональними семами. Старомозгий 

Плюшкин (пор. спiвзвуччя Плюшкин – пушкинист) уособлює застiй, деградацiю 

науки i сприймається як збiрний тип дослiдника, який спотворює трактування 

пушкiнської спадщини. Поетонiм Державин набуває багатозначностi. По-перше, 

iм’я репрезентує “картину життя” О.С. Пушкiна (пор. визнання Г.Р. Державiна 

про те, що юний лiцеїст перевершив своїх наставникiв), по-друге, розвиває 

переносне значення, для розшифрування якого треба пiдключати комплексний 

текст. 

З плином тексту iнтенсифiковано антонiмiчнi семи ‘мертвий – живий’, що 

дооформлюють семантичну структуру поетонiма Пушкин, удосконалюють 

опозицiю Пушкин – Маяковский i роз’яснюють iдейний змiст «Юбилейного». 

Оживлення Пушкина, очевидця й учасника звершень радянської епохи, 

традицiйно витлумачують як оригiнальний засiб звеличення поета-юбiляра. Образ 

“живого” Пушкина (втiлення генiальностi) постiйно переривають згадки про поета 

“мертвого”, що мають на метi виразити жалкування (Может / я / один / 

действительно жалею, / что сегодня / нету вас в живых [559, с. 219]) i любов до 

життєдайної творчостi, не спотвореної “слiпим” пушкiнознавством (Я люблю вас, 

/ но живого, / а не мумию. / Навели / хрестоматийный глянец… [559, с. 222]). У 

фiналi з’являється тема пам’ятника: На Тверском бульваре / очень к вам привыкли. 

/ Ну, давайте, / подсажу на пьедестал [559, с. 223], що актуалiзує ‘вiчнiсть’ i 

‘монументальнiсть’ творчостi О.С. Пушкiна. Показовою є заключна думка щодо 

воскресiння поета у вiках пiсля смертi (до речi, пам’ятник на Тверському 

бульварi було встановлено у 1880 р.). У противагу цьому В. Маяковський 



370 

заслуговує на пам’ятник (безсмертя) ще за життя, хоча з презирством 

вiдмовляється вiд мертвотного визнання (Мне бы / памятник при жизни / 

полагается по / чину. / Заложил бы / динамиту / – ну-ка, / дрызнь! / Ненавижу / 

всяческую мертвечину! / Обожаю / всяческую жизнь! [559, с. 223]).  

Вшановуючи пам’ять О.С. Пушкiна, амбiтний поет обґрунтовує заповiтну 

думку: Пушкин – мертвий i монументальний (подсажу на пьедестал), 

Маяковский – живий i грандiозний, тому першiсть належить йому, тодi як 

О.С. Пушкiн посiдає “почесне” друге мiсце. Ідея перевершення звучить пiд 

сурдинку, хоча й “опрозорюється” мiркуванням стали бы по Лефу соредактор, 

прикметниками вищого ступеня порiвняння: битвы революций / посерьезнее 

«Полтавы», / и любовь пограндиознее / онегинской любви та iн. Домiнування 

В. Маяковського над О.С. Пушкiним експлiковано “оточенням” лiричного героя. 

Серед попередникiв поета прiзвища вiд А до Л є вiдсутнiми – В. Маяковському 

лестить, що саме вiн очолює “список у вiчнiсть” (на эМ), Надсон вiдсувається на 

Ща, Некрасов слiдує за Маяковским i передує Пушкину (на Пе). Поетiв-сучасникiв 

iз списку виключено майже з огидою, багатьох небезпiдставно. Симптоматично 

iнше. Творчiсть великого класика є рiвноцiнною творчостi п’ятдесятьох поетiв-

сучасникiв В. Маяковського: Что ж о современниках?! / Не просчитались бы, / 

за вас / полсотни отдав [559, с. 220]. Можливо, до цього не треба було б 

прискiпуватися, але вражає промайнула думка: Хорошо у нас / в Стране Советов 

/ <…> / Только вот / поэтов, / к сожаленью, нету – / впрочем, может, / это и не 

нужно [559, с. 223]. Пiдспудний змiст цього твердження – надмiрне звеличення Я: 

порiвняно з Пушкиным сучаснi поети – посереднi, позбавленi таланту, а порiвняно 

з Маяковским – вони взагалi НЕ поети, та й не потрiбнi, адже є грандiозний i 

генiальний Маяковский. Переоцiнювання власної значимостi висвiтлює 

основоположний художнiй метод поета – гiперболiзацiю. Нарощення смислiв 

опозицiї Я (Маяковский) – Пушкин вiдображає самооцiнку лiричного героя: Я – 

єдиний гiдний спадкоємець О.С. Пушкiна i перевершую його. 

Вiрш Б.-І. Антонича «Вишнi» побудований як уподiбнення творчостi поетiв, 

що перебувають у рiзних (як реальному, так i вигаданому) часопросторах. 
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Зiставлення розпочато метафоричним образом, роз’яснюваним “парним” онiмом: 

Антонич був хрущем і жив колись на вишнях, / На вишнях тих, що їх оспівував 

Шевченко [504, с. 187]. Поетична характеристика героя, злитого з природою, 

виникає з найвідомішої поезії класика: Садок вишневий коло хати, / Хрущi над 

вишнями гудуть… [614, с. 269]. Наслiдування шевченкiвського пратексту 

проголошено Б.-І. Антоничем: «Антонич така сама частина природи, як трава, 

вільхи, зозулі, лисиці тощо, частина, органічно зв’язана з загальним біологічним 

ростом. Образ з славним уже хрущем до деякої міри має джерело в подібному 

відношенні до природи. Але його зміст таки інший. Вірш “Вишні” <…> 

висловлює зв’язок з традицією нашої національної поезії, зокрема з 

шевченківською традицією. У цій традиції поет почуває себе одним дрібним 

тоном (малим хрущем), але зате врослим у неї глибоко й органічно, наче б сягав 

корінням ще шевченківських часів» [Цит. за : 311]. 

Своєрідне переселення душі, яка пам’ятає дивовижне Шевченкове слово, 

породжує близьке світосприйняття поетів. Образ батьківщини Б.-І. Антонича, 

зорієнтований на традицію, символізує вірність духу українства. “Вростання” в 

традицію і нерозривну єдність Шевченко – Антонич увиразнено образами-

домінантами творів класика: Моя країно зоряна, біблійна й пишна, / Квітчаста 

батьківщино вишні й соловейка! / Де вечори з Євангелії, де світанки, / Де небо 

сонцем привалило білі села, / Цвітуть натхненні вишні кучеряво й п’янко… [504, 

с. 187]. Пор. : Зеленіють по садочку / черешні та вишні [614, с. 31], Соловейко в 

темнім гаї / Сонце зустрічає [614, с. 176–177], Село на нашій Україні – / Неначе 

писанка село; Цвітуть сади, біліють хати… [614, с. 275] і т. ін. Величний образ 

Т.Г. Шевченка постає із словесно-звукової матерії тексту, насиченого 

співзвучними прізвищу лексемами. Звукосполуки квшчн (батьківщино), вшн 

(вишні), шн (пишна), вч (вечори), вн (Євангелії), в…нк (світанки, п’янко), кч…в 

(кучеряво), кв…ч (квітчаста) в тій чи тій мірі нагадують консонантний абрис 

Шевченко, отже, посилюють репутацію імені. Повтор ВІ в порівняльній 

конструкції: Як за Шевченка, знову поять пісню хмелем [504, с. 187] знаменує 

причетність ліричного героя до Шевченкового слова і духу. Минуле (Шевченко) – 
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сучасне (Антонич) зведено любов’ю й уславленням України – природним і 

набутим (успадкованим від Шевченка) почуттям поза межами часу і простору.  

Зiставний аналiз поетонiмiв одно- і різносистемних мов дозволяє окреслити 

зону спiльного та вiдмiнного. Спільнi ознаки 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 одиниць: онiмної пари, мiкросистем, макросистем, надсистем 

(iдея поетонiмосфери); 5) наявнiсть зв’язкiв i вiдношень (еквiвалентнiсть, 

включення, перетин, протилежнiсть, суперечнiсть) мiж компонентами 

поетонiмосфери (iдея обумовленостi текстових елементiв). 

У художнiх творах спiльної тематичної спрямованостi спостерiгаються 

певнi закономiрностi текстотворення, отже, виокремлюються бiльш конкретнi 

унiверсалiї, зумовленi взаємодiєю онiм ↔ текст. До рис iзоморфiзму в 

проаналiзованих текстах (‘дiалог митця слова з попередником’) належать такi: 

1) паралелiзм онiмних домiнант з високою частотнiстю опозицiї; 2) семи ВІ, 

скерованi на зiставлення ‘лiричний герой – лiтературний попередник’; 

3) вiдношення мiж компонентами онiмної пари, спрямованi на порiвняння 

творчого методу, 4) текстовi елементи, що вiдтворюють свою – чужу картину 

свiту (пропрiальна i непропрiальна лексика, план минулого – сучасного та iн.).  

Ідея художнього тексту пiзнається не через схожiсть поетичних стратегiй i 

тактик, пов’язаних iз конструюванням поетонiма i поетонiмосфери. Поетика онiма 

зосереджується на суто особистiсних рисах витвору (тексту), отже, на значущостi 

вiдмiнностей. Зiставний аналiз доводить, що продукування тексту зумовлено 

взаємодiєю онiм / онiмне угруповання / поетонiмосфера – текст, а 

взаємонакладання, сумiщення, супряжнiсть смислiв приводить у кожному 

випадку до унiкального результату (тексту). На текст «A Pact» “працює” один 

поетонiм Walt Whitman, який: 1) сформовує опозицiю I – Walt Whitman; 
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2) зреалiзовує семантичнi вiдношення протилежностi (конфронтацiя поетiв), 

перетину (примирення, зумовлене визнанням спорiдненостi); 3) разом iз 

протилежним компонентом I руйнує протистояння (We have one sap and one root); 

4) оформлює ототожнення I alter ego Walt Whitman, що й роз’яснює домовленiсть 

(pact) поетiв. Текст «Юбилейное» мiстить сукупнiсть ВІ, впорядкованих 

у мiкросистеми i макросистеми. Поетонiмосфера має опертям дiалог-згоду 

(Пушкин – Маяковский) i полемiку (Маяковский – поети-сучасники). Онiми-

домiнанти знаходяться у вiдношеннях перетину (тотожнi онiмнi формули, збiг 

ознак, можлива спiвпраця та iн.). Опозицiя Маяковский – поети-сучасники 

вiдбиває антагонiстичне протистояння поет – не-поети (Надсон, Есенин та iн.) i 

не-пушкинисты (Плюшкин), отже, ґрунтується на вiдношеннях протиставлення. 

Дослiдження взаємообмiну ВІ – поетонiмосфера – текст експлiкує змiстовно-

концептуальну iнформацiю: Я (Маяковський) – єдиний гiдний спадкоємець 

Пушкiна i перевершую його. У поезiї Б.-І. Антонича вкорiнено iдею єдностi 

естетичних поглядiв i світосприйняття поетів минулого (Шевченко) – сучасного 

(Антонич). Текст налаштовано на суміщення (злиття) картин світу поетів. Через 

причетнiсть до чужого слова і часу (Антонич-хрущ на вишнях, оспiваних 

Шевченком) конструюється ототожнення як спроба лiричного героя зрівнятися з 

великим нацiональним поетом.  

Отже, шляхом систематизації складникiв поетонiмосфери, встановлення й 

витлумачення зв’язкiв i вiдношень мiж її компонентами не тiльки доводиться 

основоположна iдея поетичного тексту, але й 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. 

 

4.5 Поетика iменi прозового тексту 

 

Перехiднi сумiжнi форми, мовленнєва органiзацiя яких спiввiдноситься як з 

прозою, так i з поезiєю («Стихотворения в прозе» І.С. Тургенєва, «Симфонии» 
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А. Бєлого, «Ulysses» Дж. Джойса та iн.), ще чекають дослiдникiв: поетика онiма в 

текстах, написаних ритмiзованою прозою, становить сферу незвiданого. 

Неоцiненний внесок у теорiю поетонiмологiï вносять розвiдки В.М. Топорова, 

присвяченi звукозображувальному полю iменi Лиза в повiстi М.М. Карамзiна 

«Бедная Лиза» [365, с. 74]. В.М. Топоров констатує фоноестетичну й експресивну 

позначенiсть iменi-образу в росiйськiй лiтературi XVIII ст.: “Ім’я Лиза зазвичай 

помiщається в якийсь видiлений л-з-контекст”; «<…> вiдсутнiсть проривних 

приголосних, сонант л i дзвiнкий фрикативний з, “екстремальне” та наголошене и, 

саме поєднання цих звукiв в послiдовностi л-и-з, що створює складний ефект 

тривалоï плавностi, пронизання – пронизуваностi, негучноï, але дзвiнко-свистячоï 

звучностi (“тонкого” зудiння), деякоï iнтимностi, камерностi, мiнiатюрностi, 

витонченостi, нiжностi i т.п.» [365, с. 221], а сполучення бедная Лиза визначає як 

ключовий знак з “максимальною видiленiстю” – абсолютний початок тексту, 

статус заголовка, резюме повiстi [365, с. 72].  

В.М. Топоров розглядає “пристосування” сполучення бедная Лиза до 

ритмiчного ряду; вивчає епiтетне поле iменi, дактилiчнi та недактилiчнi схеми 

любезная Лиза, прекрасная Лиза, робкая Лиза; услужливая Лиза [365, с. 72–73]; 

Лизиной невинности, Лизино сердце та iн. Енергiйнiсть i рельєфнiсть дактилiчних 

структур (в найближчому, частiше сумiжному, оточеннi онiма) зумовленi й тим 

фактом, що iм’я Лиза знаходиться «<…> у щiльному й фонетично напруженому 

полi, де з рiзним ступенем подiбностi (вiдносно нейтральнi вживання iменi, 

“експресивнi” акценти, звуковi атракцiï, парономасiя, анаграма, побудова figurae 

etymologicae тощо) обiграється iм’я Лиза, рiзноманiтно вiдбиваючись у своєму 

безпосередньому оточеннi» [365, с. 74]. 

Інтеграцiйна основа iменi та пронизанiсть повiстi “Лиза-центричною” 

субстанцiєю доводиться шляхом спiввiднесення Лиза-фонетичного поля з 

“синтагматичною вiссю” тексту [365, с. 221–222]. Пор. поступове розгортання “л-

з” контексту: нежная Лиза не могла удержать слез своих… – любезная Лиза… – 

отца Лизина… – Лиза пришла… – Лиза удивилась.. – Лиза сказала, где она 
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живет, сказала и пошла… – Лиза рассказала…У Лизы навернулись на глаза 

слезы… i т.д. [546, c. 25–26]. 

У працях з теорiï словесностi та ритмологiï мови (див. [38], [42]) А. Бєлий 

розмiрковує над зв’язком ритм – смисл i приходить до усвiдомлення «динамiчноï 

“енергiйноï” природи ритму, який самоорганiзує текст» [4, с. 20]. Ритмiчна 

структура його творiв органiчно пов’язана зi змiстом, а мовi “уготовлено 

першорядну роль” [4, с. 19]. У «Майстерностi Гоголя» декларується основна 

властивiсть поетики А. Бєлого. Виявляючи спiввiдношення мiж 

iнструментуванням i фабулою в «Петербурге», автор розраховує, мабуть, на 

надмiрно довiрливого читача: «Я й сам пiзнiше натрапив на зв’язок мiж 

словесним iнструментуванням i фабулою (мимоволi здiйснений), що здивував 

мене; звуковий лейтмотив i сенатора, i сина сенатора iдентичний приголосним, якi 

будують ïх iмена, по батьковi та прiзвище: “Аполлон Аполлонович Аблеухов”: 

“плл-плл-бл” супроводжує сенатора; “Николай Аполлонович Аблеухов”: “кл-плл-

бл”; все, що має вiдношення до Аблеуховых, повно звуками “пл-бл” i “кл”<…>» 

[37, с. 307]. Мiркування А. Бєлого змушують не тiльки засумнiватися в 

мимовiльностi суголосся, але переконують, що звукова форма iменi ↔ звукове 

iнструментування тексту зводиться в принцип: «Рiд Аблеуховых “у-бл-

юдочный” (бл); сенатор – кавалер “Белого орла” (бл-рл); в домi – “поло-сатый 

буль-дожка” (пл-бл); сенатор пристрастний до фiгури пара-л-лелеп-и-пе-да (пр-л-

ллп-п); комбiнат з приголосних “р-л-п-б” супроводжує сенатора: “А-полл-он А-

полл-онович не люб-ил пр-осторной квартиры” (плл-плл-лб-пр-р-р-р), де “ме-

бель... бли-стала...; ме-бель в бел-ых чех-л-ах пр-едстоя-ла” ... (бл-бл-бл-бл-л-пр-

л); там “сту-лья” оббитi “пал-евым плю-шем” (л-б-пл-пл); там – “сто-лб-ики бел-

ого а-леб-астра” (лб-бл-лб); там “л-ос-к-и, лаки и бл-ес-ки” (л-к-лк-бл-к); “А-полл-

он А-полл-онович видел... бл-ики, бл-ески... за-вол-акивали... пр-еде-лы пр-

остранств” (плл-плл-бл-бл-вл-пр-пр) <…>. Таким є звуковий лейтмотив 

Аблеухова, ускладнений “кк” (Ни-ккк-олай) i “ссс”; у моïй iмпресiï “лл” – 

гладкiсть форми: Апо-ллл-он; “пп” – тиск оболонок (стiн, бомби); “кк” – поперх 

нещиростi: “Ни-ккк-олай... ккк-ланялся на, кк-а-кк ла-кк, пар-кк-ета-хх”; “ссс” – 
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вiдблиски; “рр” – енергiя вибуху (пiд оболонками): “прр-о-рр-ывв” у брр-ед; 

слова: лл-а-кк, лл-о-сскк, бблл-е-сскк живописують приголосними: пiд формою 

(бб-пп) блиску (сссс), що ллється, – удушшя (ккк-ххх)» [37, с. 307–308].  

А. Бєлий дає ключi до осмислення взаємодiї iменi ↔ тексту i визначає 

напрям, за яким слiд рухатися дослiдниковi. Значущiсть iменi в ритмiзованiй прозi 

«Петербурга» пiдводить до формулювання i вирiшення наступних проблем: 

1) поетонiмогенез певним чином пов’язаний iз фонетичною i ритмiчною 

структурою тексту; 2) звуковi “лейтмотиви” iмен виводять на рiвень змiсту 

художнього цiлого; 3) зосередження смислу iменi в спiвзвуччях контексту 

дозволяє розпiзнати домiнанти; 4) звучання iмен передпосилає змiстову 

близькiсть i впорядкованiсть компонентiв поетонiмосфери (йдеться про спiльнi 

спадковi риси Аполлона Аполлоновича i Николая Аполлоновича Аблеуховых).  

Повторюванi сполуки пл-лп-бл-лб-пр-рп-бр-рб, ускладненi кк i сс, 

утворюють напружене звукове поле, в якому народжуються (розпiзнаються) 

властивостi художнього об’єкта: 

Портрет сенатора ( = iменi Аполлон Аполлонович Аблеухов): носитель 

бриллиантовых знаков [506, с. 38]; <…> увидал не лицо он [Дудкин], а…череп в 

цилиндре да огромное бледно-зеленое ухо [506, с. 27]; <…> был притиснут он к 

черной карете, откуда уставились на него: череп, ухо, цилиндр [506, с. 29]; 

Аполлон Аполлонович Аблеухов <…> уверенно затянулся в крахмал, пронося в 

отверстие панциреобразной сорочки два различительных уха и как лак, сиявшую 

лысину [506, с. 130]; <…> потный лоб, губы, бачки и глаз, блистающий, как 

расплавленный камень [506, с. 513];  

Дiм (речовий свiт) сенатора: Разблистались листики инкрустации – 

перламутра и бронзы – на коробочках, полочках, выходящих из стен. Аполлон 

Аполлонович уcелся в ампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе 

сиденья<…> [506, с. 15]; Верх лестницы выводил к балюстраде; здесь с матовой 

подставки из белого алебастра белая Ниобея поднимала горé алебастровые 

глаза [506, с. 61]; <…> на белоснежной постели (так-таки на постельной 

подушке!) сидел Аполлон Аполлонович<…> [506, с. 512];  
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Простiр Аблеухова: Лоски, лаки, блески и какие-то красные искорки 

заметались в глазах (Аполлон Аполлонович всегда перед глазами своими видел, 

так сказать, два разнообразных пространства: наше пространство и еще 

пространство какой-то крутящейся сети из линий, становившихся 

золотенькими по ночам) [506, с. 144]; Планомерность и симметрия успокоили 

нервы сенатора <…> Гармонической простотой отличались его вкусы. Более 

всего он любил прямолинейный проспект <…> [506, с. 20];  

Мозгова гра Аполлона Аполлоновича: <…> Аполлон Аполлонович грел у 

камина иззябшие руки, а мозговая игра, ограничивая поле сенаторского зрения, 

продолжала там воздвигать свои туманные плоскости [506, с. 36]; <…> 

мозговую игру Аполлон Аполлонович счел бы разве обоями комнаты, в чьих 

пределах созревали проекты; Аполлон Аполлонович к произвольности мысленных 

сочетаний относился, как к плоскости: плоскость эта, однако, порой 

раздвигалась, пропускала в центр умственной жизни <…> [506, с. 37]
1
. 

“Зображення” iменi-образу Аполлона Аполлоновича Аблеухова засвiдчує 

думку А. Бєлого про “формозмiст”, який переживається як звук: “<…> з нього 

[звуку] першим змiстом вилуплюється основний образ, як зерна: таким зерном, 

народженим звуком, були <…> сенатор Аблеухов, професор Коробкин” [39, с. 14]. 

Ім’я-“зерно” Аблеухов росте i розбухає смислами. Рухаючись у ритмi тексту, 

отримує колiр – бiлий, мертвотно-блiдий, алебастровий (бл-лб), блиск i лак – 

очей i лисини сенатора, речей i предметiв у його будинку (бл). Звуковий 

лейтмотив iменi перетiкає в словесне iнструментування: плоскiсть – “уявлення 

про гладку, блискучу поверхню, повнiстю позбавлену вимiрювання глибини i хоч 

якогось сакрального сенсу” [300, с. 201] (пл); лакований, блискучий простiр – 

планомiрний, простий, прямолiнiйний, геометризований (пр-пл-лк-бл); мозгову 

гру – туманну плоскiсть (пл). В.М. Пискунов пише, що ритм «Петербурга» 

виникає “там i тодi, де i коли в потоцi буття видiляються окремi структурувальнi 

моменти, повтор, симетричнi узгодження” [300, с. 198], особливо виокремлюючи 
                                                 
1
 Обсяг роботи змушує нас обмежити iлюстративний матерiал, який може “перерости” в самостiйне дослiдження. 

Зазначимо, що i прiзвисько сенатора Цыпленок [506, с. 122], i невiрно почута Дудкиным фраза Абл…ейка меня 

к..исла…тою…. попробуй…, перетворена в прiзвище Аблеухов (прийом ономатопеï) [506, с. 30–31], “працюють” на 

взаємопроникнення звучання – значення.  



378 

фразу Лак, лоск и блеск, використану в описах будинку Аблеухова, його карети, 

Учреждения, i нагнiтання букви л, яка “скрикає смислом” [300, с. 201]. Узаконенi 

текстом звукосполуки, передрiкаючи i розвиваючи змiст iменi Аполлон 

Аполлонович Аблеухов, тiсно пов’язують елементи парадигми (кавалер Белого 

Орла (лр-бл-рл) [506, с. 130], носитель бриллиантовых знаков (бр-л) [506, с. 38]). 

Новi варiанти, що виникають по ходу розповiдi, – рушiйна сила тексту, його iдея: 

“Батько, який з’являвся синовi чудовиськом, Сатурном, який пожирає своïх дiтей, 

сам перетворюється у видiннях Николая Аполлоновича в дитину, яка потребує 

опiкування i захисту” [300, с. 209]. Ототожнення Аблеухова-старшого iз Зевсом i 

Кроносом “знiмає” протилежний контекст: батько – дитина, яку вбиває син [300, 

с. 209]. Прихована змiна ставлення Николая Аполлоновича до батька-дитини 

усвiдомлюється пiсля вибуху сардинницы ужасного содержания, проявляючись в 

оцiнному позначеннi каплюшка, що зближує iмена-образи батька i сина на 

звуковому рiвнi (к-пл-к): – Николай Аполлонович бросился к этому бессильному 

тельцу, как бросается мамка посреди проездной мостовой к трехлетней упавшей 

каплюшке, которую ей поручили, которую позабыла она посреди проездной 

мостовой; но это бессильное тельце – каплюшка <…> [506, с. 513]. 

Ідея поетонiмосфери, ґрунтованої на спiвзвуччi iмен, роз’яснювалася в 

попереднiх роздiлах, але поетика «Петербурга» змушує повернутися до проблеми 

узгодження поетонiмiв, тому що iмена, якi “перегукуються” звуками, у А. Бєлого 

“вибухають” смислами. Певну *макросистему з домiнантою Аполлон Аполлонович 

Аблеухов конструюють поетонiми, пов’язанi наскрiзною темою праздной мозговой 

игры: Незнакомец-Паллада (Александр Иванович Дудкин), Паллада – 

сенаторський дiм1 i антонiмiчними семами ‘оживлення мертвого’ / ‘омертвiння 

живого’ (уподiбнення Аблеухова-старшого кариатиде): Как Аполлон Аполлонович, 

каменный бородач приподымался над уличным шумом и над времененем года 

<…> [506, с. 59]. Зв’язок iмен, зумовлений звуковим повтором пл-бр, 

                                                 
1
 Пор. : “Аполлон Аполлонович был в известном смысле как Зевс: едва из его головы родилась вооруженная 

узелком Незнакомец-Паллада, как полезла оттуда другая, такая же точно Паллада. Палладою этою был 

сенаторский дом” [506, с. 39].  
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налаштовано на сумiщення двох мiфологiчних пластiв: давньогрецького 

(Паллада, Незнакомец-Паллада) i петербурзького (каменный бородач). 

У складi художнього цiлого «Петербурга» “вiдбувається уподiбнення 

неподiбного, узгодження неузгодженого, симетризацiя асиметричного” [300, 

с. 211], де схрещуються iмена-образи Аполлон Аполлонович Аблеухов (сенатор) – 

Липпанченко (провокатор): «Лейтмотив провокатора вписаний у прiзвище 

“Липпанченко”: його “лпп” зворотне “плл” (Аблеухова); пiдкреслено звук “ппп”, 

як зростання оболонок у мареннi сина сенатора, – Липпанченко, куля, видає звук 

“пепп-пеппе́”: “П-е-пп П-е-пп-ович П-е-пп будет шириться, шириться, шириться; 

и П-е-пп П-е-пп-ович П-епп лоп-нет: лоп-нет все”: п-пп-п-пп-п-пп-шрс-шрс-шрс-

п-пп-п-пп-п-пп: лп-лп (стiни в’язницi “пп”, розiрвуться: шрррс: “ррр” є розрив: 

“шшш-ссс’ – розширення газiв, якi пучаться в шлунку у старого; синок же має 

вiдчуття, що вiн, об’ïвшись сардинками, проковтнув разом з ними сардинницю, 

яка є бомбою» [37, с. 308]. Протилежностi зближено звукообразом пл-бл (Аполлон 

Аполлонович Аблеухов) – лп-лб (Липпанченко): <…> Липпанченко сидел перед 

ним [Дудкиным] бесформенной  г л ы б о ю1; и д ы м от его папиросы осклизло 

обмыливал атмосферу <…>. Перед ним сидело просто какое-то “Ы” [506, 

с. 48]. Липпанченко – куля, бомба, безформна брила – липкий i слизький – тьфу, 

гадость, татарщина, какое-то Ы (пор. : ы – “тваринний зародок” [40, с. 541]). 

У спiввiдношення Аблеухов-старший – Липпанченко – Пепп Пеппович Пепп 

“втручаються” iмена фантасмагоричних образiв мiста-примари, якi виникають iз 

звуконаслiдування. Спершу ономатопейна природа прiзвища неявленого 

персонажа Пеппович iмплiцитна. Ведь все меня знают… Александр Иванович, ваш 

батюшка, Бутищенко, Шишиганов, Пеппович… [506, с. 251], – говорить слiдчий 

Морковин, пiдкреслюючи знайомство з сенатором Аблеуховым, але так странно 

знайоме звучання заворожує Николая Аполлоновича i вiн подумки вимовляє: 

Бутищенко, Шишаганов, Пеппович. А. Бєлий втретє повторює небезызвестные 

прiзвища, не спiввiднесенi з об’єктами романноï дiйсностi: Террорист завзятый и 

                                                 
1
 Розрядка А. Бєлого. 
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я: изволите видеть, фамилии небезызвестные вам я закинул неспроста: 

Бутищенка, Шишиганова и Пепповича… [506, с. 258].  

Ситуацiя народження iменi Пеппович iз звуконаслiдування пепп-пеппеп → 

Пепп… Пеппович… Пепп, що iмiтує офiцiйну антропонiмну формулу, 

експлiкується в ходi розповiдi. Прiзвище Пеппович сходить до дитячого марення 

Коленьки (Николая Аполлоновича), а об’єктом, позначеним ономатопейним 

комплексом, є эластичный комочек iз матерiï очень странных миров, який, 

торкаючись пiдлоги, видає тихий ласковый звук (пепп-пеппеп); приймаючи вигляд 

шаровидного толстяка-господина (тобто Липпанченко), вiн погрожує лопнути i 

розривається на частини – Пепп Пеппович Пепп (недовтiлене в iм’я 

звуконаслiдування приймає графiчний вигляд онiма)
1
.  

Дитячi кошмари повертаються, i Пепп Пеппович Пепп перетворюється в 

сардинну коробочку (бомбу з годинниковим механiзмом), комочек ужасного 

содержания: Пепп Пеппович Пепп, комочек ужасного содержания, есть 

просто-напросто партийная бомба: там он неслышно стрекочет волосинкой и 

стрелками; Пепп Пеппович Пепп будет шириться, шириться, шириться. 

И Пепп Пеппович Пепп лопнет: лопнет все… [506, с. 295]. Циркулюючи на вiсi 

апелятив – онiм, маячня Пепп Пеппович Пепп приймає людський обрис, 

роздвоюється на прiзвища умовних осiб Пеппович и Пепп: … гибнут десятки… 

из-за вашего… сенаторского сынка: гибнут десятки! И Пеппович, и Пепп уже 

арестованы… [506, с. 349]. Здiйснюючи заключний кругообiг, iмена-

звуконаслiдування повертаються до “джерела”: наконец – Пепп Пеппович Пепп, 

то есть: сардинница ужасного содержания, которая… все еще… тикала [506, 

с. 384], яке ознаменовує безоднi сплошного бессмыслия в головi Николая 

Аполлоновича з приводу зникнення сардинницы: Пепп же Пеппович Пепп – вот 

в – четвертых: Пепп – ужасное расширение тел, растяжение жил, кипяток в 

                                                 
1
 Пор. : “В детстве Коленька бредил; по ночам иногда перед ним начинал попрыгивать эластичный комочек, не то 

– из резины, не то – из материи очень странных миров; эластичный комочек, касаяся пола, вызывал на полу тихий 

лаковый звук: пепп-пеппеп; и опять: пепп-пеппеп. Вдруг комочек, разбухая до ужаса, принимал всю видимость 

шаровидного толстяка-господина; господин же толстяк, став томительным шаром, – все ширился, ширился и 

грозил окончательно навалиться, чтоб лопнуть. И пока надувался он, становясь томительным шаром, чтоб лопнуть, 

он попрыгивал, багровел, подлетал, на полу вызывая тихий, лаковый звук: ‘Пепп…’ ‘Пеппович…’ ‘Пепп’. И он 

разрывался на части…” [506, с. 279].  
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голове… [506, с. 498]. Ономатопейне сприйняття Пепп Пеппович Пепп, бомби з 

годинниковим механiзмом, посилюється – чується в звуцi тики-так i, нарештi, 

вiдокремлюється вiд об’єкта, трансформуючись в якусь субстанцiю звуку: <…> в 

это время до слуха его долетал отчетливый, беспокоющий звук: тики-так, тики-

так – раздавалось негромко; неужели – сардинница? И мысль эта крепла. Но его 

не терзала она, а иное терзало: старое, бредное чувство, позабытое за день; и за 

ночь возникшее: – “Пепп Пеппович… Пепп…”. Это он, разбухая в громаду, из 

четвертого измерения проницал желтый дом<…> [506, с. 508]. 

А. Бєлий використовує складну комбiнацiю засобiв, що беруть участь у 

звуконаслiдувальнiй грi. Перехiдний стан апелятив (Пепп Пеппович Пепп) – онiм 

(Пеппович, Пепп) реконструює план минулого (эластичный комочек – 

шаровидный толстяк-господин) – теперiшнього (бомба – комочек ужасного 

содержания – Липпанченко) Николая Аполлоновича, розвиває опозицiю 

‘потойбiчнiсть – реальнiсть’ i наскрiзну тему вбивства сенатора.  

“Все переходить у все, все перемiшується й провалюється”, – пише 

М.О. Бердяєв про «Петербург» [47, с. 434]. Маячнi видiння Николая Аполлоновича 

втiлюються в фiктивнi прiзвища неiснуючих осiб (Пепп, Пеппович), кругообiг 

спiвзвуч “зводить” те, що не порiвнюється (Аблеухов-старший – Липпанченко), 

скрiплюючи компоненти поетонiмосфери (Рис. 4.10.). В архiтектонiцi роману 

поєднання iмен, що знаходяться в “несамовитому круговому русi” (М.О. Бердяєв), 

зумовлене звуком, який осмислюється як “формозмiст”.  

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 

Рис. 4.10. 
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Природа i сутнiсть iменi, яке бiльше себе самого, – предмет спецiальних 

дослiджень, якщо мова йде про iмена з високою репутацiєю. Такi ВІ можуть 

“оволодiти” текстом, стати мiфом – “розгорнутим магiчним iм’ям” (О.Ф. Лосєв) в 

образному свiтi твору та iнтерлiнгвальним символом. Смислова енергiя поетонiмiв-

символiв накопичується в iнших текстах, тому важливо виявити чинники розвитку 

iменi в автохтонному текстi, що впливають на символiзацiю.  

У свiтовiй лiтературi, можливо, немає твору, подiбного до «Лолиты» 

В. Набокова, де iм’я коханоï Гумберта – перше i останнє слово роману – звучало б 

настiльки пронизливо. Історiю нероздiленого кохання починає лiрична мелодiя: 

Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик 

языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о 

зубы. Ло. Ли. Та [573, с. 6]. В “одному з самих ритмiчних мiсць у романi” [308, с. 186] 

всi засоби (повтор ВІ, його анафорична позицiя, подiл на склади, парцеляцiя, 

артикулювання) застосовуються для “вчуття в звукову плоть” (П. Флоренський) iменi 

Лолита, яке освiтлює життя Гумберта.  

Друге “народження” Лолиты – надiлення iменем втiленого образу, тобто 

злиття звуковоï оболонки з об’єктом, який досi iснував вiдсторонено
1
. Реплiка 

Шарлотты”: Это… вот / Ло…лилии – “свiдоме прагнення автора застосувати 

вiршований розмiр” [308, с. 185]. Звукосмисловий зв’язок Лолита – лилия 

створює “ауру” любовного томлiння i пристрастi
2
, уособлюючи вiчне блаженство:  

“Это была моя Ло, произнесла она, “а вот мои лилии”.  

“Да”, сказал я, “да. Они дивные, дивные, дивные” [573, с. 36]. Померла 

наречена Аннабелла, отроче страждання Гумберта, вiдроджується i знаходить нове 

iм’я: Ло, перший склад лилия i “да” Гумберта – Ло-ли-да
3
.  

В одному з iнтерв’ю В. Набоков прокоментував витоки повного iменi 

Долорес Гейз, паронiмiчно зближеного з англ. dolorous ‘сумний’ i rose ‘троянда’ 

(«розы i слезы в “Долорес”» [265, с. 151]), “дитячого зменшувального” Долли < 

                                                 
1
 Пор. звернення Гумберта до Лолиты, яка ще не з’явилася “на сценi”: “О, Лолита, если б ты меня любила так!” [573, 

с. 11], “О, Лолита моя, все что могу теперь это играть словами” [573, с. 28]. 
2
 У Ветхому Завiтi лiлiя символiзує дурманне блаженство пристрастi [202, с. 31]. 

3
 Пор. : “Позже, разумеется, она, эта nova, эта Лолита, моя Лолита, должна была полностью затмить свой прототип” [573, 

с. 35]. 
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англ. dolly ‘лялечка’ [328, с. 66], прiзвища Гейз < англ. haze ‘димка, серпанок’, 

‘легкий туман’, в якому “iрландськi тумани змiшались з нiмецьким кроликом” 

[265, с. 151]. Іншi слова-етимони (рiзномовнi апелятиви, лiтературнi та 

мiфологiчнi протоiмена i прообрази) вiдкрили набокознавцi: на санскритi Лолита 

означає ‘збуджений бажанням’, а спiльнокореневе Лалiта – ‘любовна гра’ [310, 

с. 344]; демонiчна природа нимфетки пов’язана з iм’ям Лiлiт, першоï дружини 

Адама [202], невiрнiсть – з Кармен i т.д.  

Багатогранне iм’я-образ має двобiчну змiстову форму: поетонiм виявляє 

“найближчi етимологiчнi значення”, одночасно зберiгаючи невичерпний змiст, 

який мислиться i усвiдомлюється як символiчний.  

Явлення внутрiшньоï форми поетонiма (повного iменi, прiзвища, 

зменшувальних i пестливих звертань) набуває особливоï значущостi завдяки 

свiдомiй повторюваностi ‘розы i слезы’: состояла вся из роз и меда [573, с. 106], 

моя арийская роза [573, с. 113], мой коричневый розан [573, с. 143]; горячих, 

опаловых, густых слез [573, с. 48]; ‘рожевiсть’, ‘димчатiсть’, ‘мерехтiння i 

туманнiсть’: Я смотрел на нее розовую, в золотистой пыли, на нее, 

существующую только за дымкой подвластного мне счастья [573, с. 55], 

дымчатая Лолита, мерцающая голубка [573, с. 124–125] тощо. Інтенсифiкацiя 

внутрiшньоï форми дає iмпульс звукообразам, за рахунок яких поетонiм збагачує 

змiст, посилює енергiйнiсть i оточує себе “супутниками”: серед однокласникiв 

Лолиты є “Кармин, Роза” i “Розато, Эмиль” (Рамздэль), Ева Розен – подруга 

Лолиты (Бердслей) [573, с. 180]; Гумберт вигадує назву Доллин Дол [573, с. 191].  

Право на символiзацiю в культурному просторi засвiдчують не тiльки (i не 

стiльки) слова / iмена-етiмони, якi “миготять” навколо Лолиты. “Давно помiчено 

пристрасть Набокова-прозаïка до такоï фонетичноï гри, коли рух смислу не тiльки 

оркестрований, але часом iнспiрований звуковими зближеннями i ритмiчними 

ефектами”, – пише О.В. Леденьов [209, с. 47]. К. Проффер визначає повтори 

складiв у мiнiмальних – поширених контекстах: “Нерiдко алiтерацiя й асонанс 

йдуть разом, i в словах, що стоять поруч, вiдбувається повторення цiлих складiв, 

причому iнодi одне коротке слово цiлком повторюється в складi бiльш довгого 
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сусiднього слова” [308, с. 156]. Дж. Розенгрант вивчає прийом “субалiтеративного 

еха” – сполуки дзвiнких приголосних з парними ïм глухими (i навпаки), важливий 

для тлумачення звуковоï семантики iменi Лолита [318, с. 942]. Взаємообмiн 

смислами iм’я (Лолита) – текст виявляється “таємною змовою слiв, що подають 

сигнали одне одному” [259, с. 626]
1
. “Сплетiння” матерiï iменi зi звуковою 

тканиною тексту породжує заповiтну глибину художнього символу Лолита.  

У створеннi звучання ↔ значення беруть участь алiтеративно-асонанснi 

повтори, якi гарантують прирощення смислiв у варiанти Долорес Гейз, Долли, 

Лолита, Лола, Ло, Лолиточка
2
, при цьому “арена” взаємодiï iм’я – текст то 

звужується (найближчий контекст), то розширюється (контекст речення → НФЄ). 

Взаємопроникнення звукосмислiв вiдбувається в епiтетному полi i генетивних 

конструкцiях з онiмом: алiтерацiя домiнанти л: взбалмошная Ло [573, с. 97], 

шаблонная Лолита [573, с. 277], малолетняя Ло [573, с. 99], Лолита резко-

голосая [573, с. 61], облик Лолиты [573, с. 174]; алiтерацiя л i асонанс о: 

блазированная Ло [573, с. 148]; алiтерацiя л i анафора: лояльная Лолита [573, 

с. 130], ложе Лолиты [573, с. 252]; алiтерацiя й асонанс: нетерпеливая Лолита 

[573, с. 153], небрезгливая Лолита [573, с. 145]; зворотний повтор тл-лт i 

асонанс: (сиротливая Лолита [573, с. 275]; повтор л…тл-ллт: словоохотливая 

Лолита [573, с. 134]; спiвзвуччя лт…т-ллт, асонанс и (золотистая Лолита 

[573, с. 225]. 

Єднiсть iменi (Лолита) – тексту забезпечено звукоподiбнiстю конструкцiй: 

1) вiдантропонiмний прикм. + (прикм.) + iм.: доллиных лет (дл-лт) [573, с. 89], 

лолитин взгляд (ллт-лт) [573, с. 165], лолитиных локонов (ллтн-л…н) [573, 

с. 71], лолитина девственная постель (ллтн-д…тн-тл) [573, с. 64]; 2) два 

означення + iм’я: маленькой млеющей Лолитой (алiтерацiя л i анафора мл у 

                                                 
1
 Вишукане аранжування текстiв В. Набокова не є самоцiллю, як не є метою фонетична гра (анаграми, ономатопея, 

паронiмiя i т.д.) або евфонiчна “в’язь” iз алiтерацiй i асонансiв. Вiртуозноï досконалостi В. Набоков досягає, вiдкриваючи 

“по-той-бiчнi” зв’язки слiв: “Потрiбно витягувати все, що можна, зi слiв, слово – це єдиний скарб, яким володiє 

справжнiй письменник<…> Якщо я люблю вивертати слова, щоб побачити ïх яскравий або тьмяний виворiт, i 

прикрашати ïх строкатими вiзерунками, яких не вистачає лицьовiй сторонi, то роблю це все зовсiм не з пустоï 

цiкавостi; вивчаючи виворiт слова, можна знайти дуже цiкавi речi, там можна знайти несподiванi тiнi iнших слiв, 

iнших iдей, приховану красу, стосунки мiж словами, якi вiдкривають щось по той бiк самого слова” [258, с. 54]. 
2
 До парадигми поетонiма входять Долли-Ло [573, с. 212] i Доллита [573, с. 74], утворене зi зменшувального Долли 

+ -ит(а) або як контамiнацiя До-лорес + Ло-лита.  
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залежних компонентах) [573, с. 151]. У розгорнутому контекстi iм’я Лолита (Ло, 

Лола, Лолиточка) змiцнює поетичну потенцiю, збагачується похiдними, посилює 

евфонiю та органiзує ритм: дом был еще безлолитен [573, с. 57]; Лола моя 

слоняющейся походкой [573, с. 173]; Лолиточка, les yeux perdus окуная и полоща 

длиннопалые ножки [573, с. 154]; “Ло!” воскликнула Гейзиха (покосившись на 

меня в надежде, что прогоню грубиянку). “Ло-борохло”, сказала Ло (кiльцеве 

розташування ло в Ло-борохло i багаторазовий повтор л) [573, с. 46]. 

Повтор Лолита викликає звуковi коливання тексту, який прагне уподiбнитися 

до iменi, але робить це поволi: Лолиту же, подвздошные косточки которой еще не 

раздались, Лолиту доступную сегодня моему осязанию и обонянию, моему слуху и 

зрению, Лолиту резко-голосую и блестяще-русую, с подровненными спереди и 

волнистыми с боков, а сзади локонами свисающими волосами, Лолиту, у которой 

шейка была такая горячая и липкая, а лексикончик такой вульгарный <…> – эту 

Лолиту, мою Лолиту бедный Катулл должен был потерять навеки [573, с. 61]. 

Гармонiя виникає завдяки розосередженню алiтерацiй, асонанса й акценту на у. 

Опорнi дл – тл з’являються в прiзвиську Катулл, апелятивах раздались, должен i 

фрагментi сзади локонами; очевидно, що багаторазовий повтор поетонiма “застерiгає” 

вiд згущення алiтерацiй. Навпаки, якщо заповiтне для Гумберта iм’я замовчується, 

воно “просвiчує” в текстi, насиченому л, т/д, ли, ил, дл/лд: Убить ее, как некоторые 

ожидали, я, конечно, не мог. Я видите ли, любил ее. Это была любовь с первого 

взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда [573, с. 260].  

У “таємничу змову” з Лолитой-Долорес вступають ласкавi слова, 

порiвняння та описи, придуманi Гумбертом: золотое мое существо [573, с. 224], 

ясноглазая милочка [573, с. 224], похожа – на рыжеватую Венеру Боттичелли 

[573, с. 261], оттенок боттичеллевой розовости [573, с. 60], флорентийские 

ладони [573, с. 192], флорентийские грудки [573, с. 264]. Вiдтворення 

консонантного складу iменi (рз/рс) або його акустичний абрис (сл/зл), асонанс i 

алiтерацiï с, т/д, р, налаштовано на вигляд нiмфетки i внутрiшню форму Долорес 

– “розы и слезы”, ‘рожевiсть’, ‘димчатiсть’: баснословная, русая, розовато-рыжая 

нимфетка в золотой дымке [573, с. 177], Долорес, такая розовая, с золотой 
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рыжинкой [573, с. 233]. Магiю iменi породжує поетична етимологiя, ґрунтована 

на паронiмiчному зближеннi Долорес – розовая, i вiдантропонiмнi оказiоналiзми. 

Ім’я Долорес – “багатомислений корiнь” новоутворень долорозовая (<…> вокруг 

моей дымчаторозовой, долорозовой голубки [573, с. 48]), до-долоресовое (далекое 

мое, доверчивое, до-долоресовое былое [573, с. 254]), якi наповнюють контексти 

звуком, смислом i ритмом поетонiма. Регулярнi сполуки, алiтерацiï та асонанси 

розвивають не тiльки звуковий лейтмотив тексту, заданого поетонiмом, але 

перетворюють Лолита-Долорес в ІМ’Я-КАЗКУ, ІМ’Я-МІФ, створений невтiшним 

Гумбертом. Вiдновлюючи минуле, Гумберт цитує напам’ять лирическое 

произведение – класний список Рамздельськоï гiмназiï, де заповiтне iм’я “оточене” 

Розой Гамильтон i Розалиндой Грац: Так странно и сладко было найти эту 

“Гейз, Долорес” (ее!) в живой беседке имен, под почетным караулом роз, 

стоящую как сказочная царевна между двух фрейлин! [573, с. 48]; мрiючи про 

неможливе майбутнє, наполегливо повторює iм’я пiд “акомпанемент” тексту: 

Долорес, с двумя ракетками под мышкой в Вимбльдоне (1952), Долорес на 

рекламе папирос “Дромадер” (1960), Долорес, ставшая профессионалкой (1961), 

Долорес, играющая чемпионку тенниса в кинодраме (1962), Долорес и ее седой, 

смиренный, притихший муж, бывший ее тренер, престарелый Гумберт (2000) 

[573, c. 222].  

У звуковому потоцi найвиразнiшою є лiтературна паралель Лолита-Долорес 

– Кармен, призначена втiлити наскрiзну тему ‘невiрноï коханки’ за допомогою 

iспанського колориту й атрибутики, актуалiзацiï “розы и слезы”, унiкальноï 

побудови звукоряду з повторами дл (до слез, длинных), тл (мантильи), рл 

(проливаемых) i алiтерацiй: Что тут волнует меня – до слез (горячих, опаловых, 

густых слез, проливаемых поэтами и любовниками) – что именно? Нежная 

анонимность под черным кружевом мантильи (“Долорес”)? Отвлеченность 

перестановки в положении имени и фамилии, чем-то напоминающая пару 

черных длинных перчаток или маску? [573, с. 48]. Зв’язок Лолита – Кармен 

закрiплено звукосполуками iменi героïнi П. Мерiме: анонимность, мантильи, 

имени, меня, напоминающая, але вiдкрите явлення поетонiма Карменсита, який 
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римується з Лолита, заряджає контекст такою звуковою енергiєю, що визнання 

Гумберта в незабутньому коханнi стає одним iз найбiльш пронизливих у свiтовiй 

лiтературi: Неистово хочу, чтобы весь свет узнал, как я люблю свою Лолиту, эту 

Лолиту, бледную и оскверненную, с чужим ребенком под сердцем, но все еще 

сероглазую, все еще с сурмянистыми ресницами, все еще русую и миндальную, все 

еще Карменситу, все еще мою, мою <…> все равно, даже если эти ее глаза 

потускнеют от рыбьей близорукости, и сосцы набухнут и потрескаются, а 

прелестное, молодое, замшевое устьице осквернят и разорвут роды – даже тогда я 

все еще буду с ума сходить от нежности при одном виде твоего дорогого, 

осунувшегося лица, при одном звуке твоего гортанного молодого голоса, моя 

Лолита [573, с. 268]. З iменi Карменсита виникають двозвучнi та багатозвучнi 

повтори тс/ст (потускнеют, устьице), сн (ресницами, прелестное, осунувшегося), 

нм (одном), гр/рг (сероглазую, дорогого, гортанного), нст (неистово, нежности); 

означення сурмянистыми майже повнiстю вiдтворює консонантний склад 

Карменсита (рмнст), набуваючи особливоï художньоï виразностi. Звукообраз 

Лолита (i, в пiдтекстi, Долорес) пiднiмається з контекстних глибин, 

переливаючись спiвзвуччями лд (молодое, молодого, бледную), лс/лз (голоса, 

глаза), рс/ср (русую, сердцем, сурмянистыми, ресницами, потрескаются), рлс 

(прелестное). Лолита-Карменсита надає перевагу словам, близьким за формою. 

Пам’ять Гумберта зберiгає Лолиту “з закритими очима”: когда закрываешь глаза 

и мгновенно вызываешь на темной внутренней строне век объективное, 

оптическое, предельно верное воспроизведение любимых черт: маленький призрак 

в естественных чертах (…) [573, с. 8–9]. Звучання – значення зливається в риси 

коханоï i проступає в епiтетах, спiввiднесених iз сукупним образом Лолита-

Долорес – Карменсита: миндальную (мн i дл), сероглазую (ср…лз), 

сурмянистыми (ср i рмнст). До цього ряду примикає i прозаïчне близорукости 

(лз-рк-ст), але вiртуозне τέχνη В. Набокова поєднує поетичне i прозаïчне, високе й 

низьке. Неестетичний вигляд Лолиты пiд час останньоï зустрiчi (Она была 

откровенно и неимоверно брюхата [573, с. 259]) i припущення Гумберта (глаза 

потускнеют от рыбьей близорукости, замшевое устьице осквернят и разорвут 
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роды) “говорять” про iншу любов – до вагiтноï, безнадежно увядшей в семнадцать 

лет Лолите, вiд якоï оставалось легчайшее фиалковое веянье, листопадное эхо 

нiмфетки. Саме тут i зараз Гумберт, який кричить про свою бедную правду – любов 

всупереч, перетворюється, за переконанням В. Набокова, в моральну людину.  

У вiршi, написаному Гумбертом пiсля зникнення Лолиты, опоетизований 

образ виростає з “прози”. У вiдомому сенсi вiрш Гумберта, збожеволiвшого вiд 

втрати, пародiює «Annabel Lee» Е. По, але iм’я коханоï, “пiднесене” 

рiзноманiтнiстю форм i смислових нюансов, тотожне мiфу (магiчному iменi). 

У тринадцяти строфах поетонiм повторюється 14 разiв, варiюється i займає рiзнi 

позицiï в контекстi вiрша / строфи. У 1–4 строфах повне iм’я Долорес Гейз 

розмiщується в епiфоричнiй позицiï першого вiрша: Ищут, ищут Долорес Гейз 

(1 строфа), Где ты таишься, Долорес Гейз? (2), Где разъезжаешь, Долорес Гейз? 

(3), Кто твой герой, Долорес Гейз? (4), а неповна симетрiя конструкцiй 

пiдкреслює звертання-заклики Гумберта. У четвертiй строфi використовується 

лiтературне “прiзвисько”: О, Кармен в роскошной машине! [573, с. 246], яке 

перетворюється в потiк заповiтних iмен: Долорес (Как больно, Долорес, от джаза 

в ушах!, 5), Долли (Моя боль, моя Долли!, 7), Lolita, що повторюється на стику 3 i 

4 вiршiв восьмоï строфи (Il neige, le décor s’écroule, Lolita! / Lolita, qu’ai-je fait de 

ta vie?). 8 строфа – переломний момент: Гумберт усвiдомлює, що крiм уявноï 

Лолиты є справжня, чиє життя вiн зруйнував (Идет снег, декорация валится, 

Лолита! / Лолита! Что сделал я с твоей жизнью?). У 9 строфi виникає Лолита Гейз 

(Маюсь, маюсь, Лолита Гейз), у 10 – повне iм’я змiнює черговiсть компонентiв (И 

зовут ее: Гейз, Долорес), у 11, 12 i 13 – актуалiзується звичайний порядок: Долорес 

Гейз (Долорес Гейз и мужчина; Ищут, ищут Долорес Гейз; Икар мой хромает, 

Долорес Гейз), причому вiрш 12 строфи є рефреном першоï. 

Народження тексту з iменi демонструється вiдтворенням слiв-етимонiв або 

“заступникiв”: нимфетка (Род занятий: нимфетка экрана?), слезы (И вижу опять 

твои слезы), румяный (…Губы: румяны), дымчатый (Взор дымчатый тверд…), 

мглистый (И от ласок не делался мглистей), зайчонок (Охраняет даже зайчонка) i 

опорних (наявних в iменi) звукоспок дл/лд/тл/др/рд (О, дальний мираж, о пальмовый 
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пляж!; Кудри: русы…; И от ласок не делался мглистей; Путь последний тяжел…; 

С кем танцуешь ты, дорогая?; И сижу я в углу, страдая; Взор дымчатый тверд…; 

Скоро свалят меня в придорожный бурьян), рс/ср/рз/зр (Кудри: русы. Губы: румяны, / 

Возраст: пять тысяч триста дней; Где разъезжаешь, Долорес Гейз?; О, Кармен в 

роскошной машине; Тут раскаянье, тут и угрозы; …Был взор ее сер; Где струится 

ночь, светофорясь…; Взор дымчатый тверд…; При шестидесяти фунтах роста); 

лр/трл (Супермен в голубой пелерине?; Патрульщик, патрульщик, вон там, под 

дождем; Патрульщик, патрульщик, вон едут они). 

Рух (розвиток) смислiв, iнспiрований суголоссям i римованiстю Долли – 

Молли (В каждом штате мнет Молли свою…), фонетичною акцентуацiєю 

Кармен у контекстi строфи: супермен, мираж, звуковим зближенням i смисловим 

ототожненням Долли, Долорес – боль, больно (Как больно, Долорес, от джаза в 

ушах!; Моя боль, моя Долли!...), амплiфiкацiєю контрастних л/р, що “працюють” 

на iм’я Долорес, i з/с, пов’язаних з прiзвищем Гейз i темою помсти. Звукове 

iнструментування на з/с i г/к спiввiдноситься з зображенням погонi та 

паронiмiчним обiграванням Гейз – газ (10–11 строфи): Патрульщик, патрульщик, 

вон там, под дождем / Где струится ночь, светофорясь… / Она в белых носках, 

она – сказка моя, / И зовут ее: Гейз, Долорес // Патрульщик, патрульщик, вон 

едут они / Долорес Гейз и мужчина. / Дай газу, вынь кольт, догоняй, догони, / 

Вылезай, заходи за машину! [573, с. 248]. Імплiцитнi смисли пов’язанi з iм’ям 

викрадача Лолиты, яке досi не вгадав Гумберт i неуважний читач: слово кольт, 

що контактує з газ (Гейз), зберiгає прiзвище Куильти. Сема ‘казковостi’ Лолиты 

(Она – сказка моя; Твой волшебный ковер какой марки?) з’єднуться з ‘зiрковiстю’ 

(А все прочее ржа и рой звездный). Серед усiх “складникiв” iменi-символу 

Лолита ‘зiрковiсть’ не до кiнця розгадана i має безлiч тлумачень: Лолита – 

провiдна зоря Гумберта, символ життя i смертi (дружина “Ричарда Скиллера” 

вмирає вiд пологiв, разрешившись мертвой девочкой, у поселеннi Серая Звезда 

[573, с. 4]). Сповiдаючись, Гумберт знаходить спасение в искусстве, де вiн може 

роздiлити безсмертя з Лолитой [573, с. 299], яка помирає через сорок днiв 
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(25 грудня 1952) пiсля його смертi (16 листопада 1952). Лолита – душа Гумберта 

– знаходить “право” на вiдродження завдяки безсмертному iменi.  

Багатовимiрнiсть символу Лолита виражена, полiмотивована i забезпечена 

текстом (iнтенсифiкацiя внутрiшньоï форми, поетична етимологiя, оказiоналiзми, 

iмена-“сателiти” Лолиты, звукообрази, лiтературнi та мiфологiчнi прообрази, 

алюзiï). Роман В. Набокова надає переконливi докази перетворення поетонiма 

Лолита в iнтерлiнгвальний символ, пiдтверджуючи iдею П. Флоренського щодо 

узгодженостi сторiн символiзоване i символiзувальне [144, с. 339] i залишаючи iм’я 

“вiдкритим” для нових тлумачень i прирощення смислiв.  

Інший шлях до символiзацiї пiдготовлено головному (i єдиному) героєвi 

новели Х.Л. Борхеса «Everything and Nothing». Перетворення в символ 

започатковано iменуванням Nadie: Nadie hubo en él (Сам по собi вiн був нiхто), 

експлiцитно пов’язаним iз англомовними заголовними компонентами everything 

‘нiхто’ i nothing ‘нiщо’. Насправдi заголовок i перше речення є ключем до 

розгадування особи, не названої аж до фiналу. «Everything and Nothing» – цитата з 

листа Дж. Кiтса до Р. Вудхауса (1818), спiввiднесена з характеристикою поета-

творця. Досвiчений читач може впiзнати у заголовку вiдлуння реплiки з листа 

Б. Шоу до Ф. Харрiса, процитованої в есе Х.Л. Борхеса: “Я ношу в собi все i всiх, 

але сам я нiщо й нiхто”. Крiм того, фраза Nadie hubo en él є цитатою з нарису про 

В. Шекспiра В. Хезлiтта, неодноразово згадуваною Х.Л. Борхесом [119]. Усi 

позатекстовi пiдказки до розшифрування осмислюються лише в самому текстi, 

коли iм’я Shakespeare набуває вираження, а заголовна перифраза входить до 

парадигми антропоетонiма.  

Шлях до означування iменем i символiзацiї починається з безiменностi 

(Nadie, él), яку частково анулює перший елемент поетонiмосфери. Ідея 

поетонiмосфери полягає в поступовому “вiдкриттi” стрижневого ВІ за допомогою 

онiмiв-мiток, пов’язаних iз життям i творчiстю Shakespeare. Усi художнi об’єкти 

згруповано за ознаками: 1) реальне – вигадане, 2) дошекспiрiвська лiтературна 

спадщина (Shakespeare як актор) – творчiсть Шекспира (Shakespeare як Творець). 

Перша мiкросистема маркована iм’ям дружини В. Шекспiра Anne Hathaway, що 
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встановлює кореляцiю Nadie, él = Shakespeare, зрозумiлу читачевi, знайомому 

(хоча б поверхнево) з бiографiєю драматурга, i назвою мiсця, Londres, де 

В. Шекспiр здобув всесвiтню славу.  

Поетонiмосфера i текст розвиваються з мiкротеми ‘удавання з себе когось iз 

метою не бути Нiким’: Instintivamente, ya se habia adiestrado en el hábito de similar 

que era alguien, para que no se descubriera su condición de nadie [615]. Друга 

мiкросистема мiстить ВІ на позначення персонажiв попередникiв В. Шекспiра: 

англiйських драматургiв Т. Нортона i Т. Секвiла (трагедiя «Горбодук») i К. Марло 

(трагедiя «Тамерлан»). Пiд личиною Ferrex i Tamerlán безiменний Шекспiр-актор 

перестає бути Нiким, однак iз закiнченням вистави Dejaba de ser Ferrex o 

Tamerlán y volvia a ser nadie [615].  

Введення елементiв, уналежнених до третьої мiкросистеми, висвiтлює 

наскрiзну iдею шекспiрiвського тексту: All the world’d a stage, / And all the men and 

women merely players (В. Ш. As You Like It)
1
, проiнтерпретовану Х.Л. Борхесом як 

iснування “на тонкiй межi яви i сну, життя i смертi” [120, с. 22], точнiше, з 

усвiдомленням “глибинної тотожностi життя, сну й вистави”: La identidad 

fundamental del existir, soñar y representar [615]. Пiд тимчасовою безiменнiстю 

приховано безлiч лiчин Шекспiра-Творця: <…> el alma que lo habitaba era César, 

que desoye la admonición del augur, y Julieta, que aborrece a la alondra, y Macbeth, 

que conversa en el páramo con las brujas que también son las parcas [615], здатного 

перевтiлюватися, подiбно Proteo, в багатьох людей (тобто у власнi творiння): 

Nadie fue tantos hombres como aquel hombre, que a semejanza del egipcio Proteo 

pudo agotar todas las apariencias del ser [615]. Імена головних героїв 

шекспiрiвських трагедiй: César («Julius Caesar»), Julieta («Romeo and Julieta»), 

Macbeth («Macbeth») стають безперечними “ознаками” всесвiтньо вiдомого iменi 

Нiкого, яке ще й досi не “матерiалiзовано” в текстi. 

Наступна мiкротема засвiдчує специфiку поетики В. Шекспiра, який не 

лише заховував у п’єсах своє iм’я, але й натякав на власну присутнiсть у реплiках 

                                                 
1
 Фраза “Totus mundus agit histrionem” (Увесь свiт грає комедiю) була написана на фронтонi театра «Глобус», для 

якого В. Шекспiр писав свої п’єси. 
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персонажiв: Ricardo afirma que en su sola persona, hace el papel ene muchos, y Yago 

dice con curiosas palabras no soy lo que soy [615]. Так з’являються новi “маски” 

Творця (i компоненти третьої мiкросистеми): Ricard («Richard II») i Yago 

(«Othello»).  

Тепер поетонiмосфера тексту “вiдбулася”, але немає “цiлого”, до якого 

зводяться “частини”: 

1      2     3 

Anne Hathaway     Ferrex     César 

Londres      Tamerlán    Julieta 

           Macbeth 

           Ricardo 
           Yago 

Герою Х.Л. Борхеса доведеться зiграти останню роль, коли з життя-театру-

сновидства вiн вирiшить повернутися до театру життя, де знов треба стати 

кимось, щоб не бути Нiким: Tenia que ser alguien; fue un empresario retirado que ha 

hecho fortuna y a quién le interesan los préstamos, los litigios y la pequeña usura.  

Змiст заголовка розкриває кiнцiвка новели, де герой звертається до Dios: Yo, 

que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo [615]. Через вiдповiдь Бога-

Творця нарештi вимовлене iм’я усвiдомлюється як символ, а сутнiсть заголовка 

зливається з сутнiстю поетонiма Shakespeare: La voz de Dios le contestó desde un 

torbellino: Yo tampoco soy; yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi 

Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estabas tú, que como yo eres muchos y 

nadie [615]. По-перше, контекст аргументує символiзацiю в межах твору 

(перевтiлення в iндивiдуально-авторський символ), по-друге, виводить iм’я в 

культурний простiр зi значенням, що поглиблює значущiсть ВІ Шекспiр як 

iнтерлiнгвального символу свiтової загальнокультурної спадщини завдяки 

архiсемi ‘уподiбнення Творця тексту до Бога-Творця’. Dios i Shakespeare зрiвнено 

тотожною предикацiю muchos y nadie, тобто Everything and Nothing. Отже, 

iдейний змiст новели Х.Л. Борхеса полягає в доведеннi божественностi Творця 

Тексту – сновидського свiту, увiчненого iменами. 

Експлiкацiя взаємовiдношень певного iменi з компонентами 

поетонiмосфери – поетонiмосферою у цiлому – текстом роз’яснює можливостi 
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й умови перетворення в символ. Першопочатком процесу стає iменнiсть (Лолита) 

– безiменнiсть (Nadie), отже, шляхи i стадiї символiзацiї (символоутворення) 

будуть рiзними для кожного окремого поетонiма. На пiдставi здiйсненого аналiзу 

можна визначити критерiї перевтiлення iменi художнього тексту в 

iнтралiнгвальний / iнтерлiнгвальний символ.  

У поетичному текстi перетворення в iнтралiнгвальний символ (пор. Annabel 

Lee) забезпечено: 1) заголовною позицiєю iменi; 2) високою щiльнiстю поетонiма 

в текстi; 3) вiдповiднiстю звукообразу (форми) iменi фонетичному 

iнструментуванню тексту; 4) супряжнiстю звучання – значення поетонiма, 

оформленою цiлiсним текстом. Перевтiлення iменi в мiжкультурний символ (пор. 

Лолита), який має продовжити еволюцiйний розвиток у глобальному 

культурному просторi, гарантовано: 1) наявнiстю дотекстового потенцiалу – 

смислової енергiї, спричиненої формозмiстом реальних / вигаданих протоонiмiв i 

прообразiв (наприклад, ВІ Лолита “засвоює” семи i конотеми мiфонiма Лiлiт, 

поетонiмiв Carmen (П. Мерiме), Dolores (Е. Суiнбьорн) та iн.); 2) активним 

статусом у текстi (переважно означування головного героя / героїнi); 

3) заголовною позицiєю певного варiанта онiмної парадигми (необов’язковий 

чинник); 4) динамiчним розвитком образної структури поетонiма; 5) здатнiстю 

формувати i скеровувати iншi одиницi поетонiмосфери.  

Подвiйне буття iменi як 1) iндивiдуально-авторського iнтралiнгвального, 

2) iнтерлiнгвального символу забезпечено найвищою культурною репутацiєю та 

символьним статусом протоiменi означуваного художнього об’єкта (пор. Nadie = 

Shakespeare). За таких умов оказiональний символ (“представник” авторської 

картини свiту) осмислюється як еволюцiйна стадiя iнтерлiнгвального символа – 

елемента культурного простору людства. 

 

Висновки до розділу 4 

Викладенi мiркування торують шлях до розв’язання проблеми взаємодiї 

iменi з найближчим контекстом – контекстом “найширшого принципу”, яка 
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передрiшує нескiнченну “iнтерпретативно-смислову валентнiсть” (О.Ф. Лосєв) 

онiма аж до перевтiлення в метафору / конотонiм / символ у межах тексту.  

1. Ідея самодостатностi заголовка полягає в ототожненнi i 

взаємозумовленостi назви тексту – його змiсту. Заголовок абсорбує та засвоює 

енергiю тексту, стверджуючи його подальше iснування в культурному просторi. 

Взаємопритяжiння текст – заголовок завжди унiкальне, а зв’язнiсть 

забезпечується рiзними типами повтору (звуковий, синонiмiчний, антонiмiчний, 

словотвiрний i т.д.). Поступовий розвиток, спричинений поглинанням i 

схрещенням (взаємонакладанням i взаємозбагаченням) смислiв, перетворює iм’я – 

текст в єдину сутнiсть. 

2. Ідейно-художня образнiсть iменi – тексту набуває довершеностi завдяки 

усугубленню, амплiфiкацiї, контактному / дистантному повтору поетонiмiв, 

повтору-паралелiзму тощо. Змiстовнiсть поетичного твору розпочинається iз 

супряжностi онiм – апелятив / онiм1 – онiм2 в контекстi, що розгортується (вiрш 

→… строфа… → завершений текст). Сукупностi онiмiв / онiмно-апелятивних 

комплексiв, 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 звукової органiзацiї тексту. Суголосним поетонiмам належить головна 

роль у формуваннi художнього цiлого, тому що подiбнi за формою одиницi 

заряджаються сукупною смисловою енергiєю та абсорбують непропрiальнi 

елементи, пiдсилюючи вплив звучання – значення на змiстовнiсть. Подiбнiсть 

означального двох (декiлькох) поетонiмiв збагачує функцiйнi та смисловi 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.  

3. У ритмiзованiй прозi форма iменi ↔ звукова побудова тексту може стати 

головним принципом органiзацiї цiлiсностi. Узвичаєнi звукосполуки нарощують 

семантику ВІ, об’єднують складники парадигми поетонiма, формують фрагменти 
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поетонiмосфери, налаштованi на сумiщення пластiв змiстової iнформацiї, 

аргументуючи взаємоузгодженiсть текстових елементiв i системнiсть 

лiтературного твору.  

4. 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 доказує наявнiсть 

спiльних законiв творення iменi – 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). 

Концепцiя (провiдна iдея) художнього тексту пiзнається не через схожiсть 

поетичних стратегiй i тактик. Поетика онiма зосереджується на суто особистiсних 

рисах 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).  

5. Завершений твiр надає докази щодо еволюцiйного розвитку поодиноких 

поетонiмiв аж до перетворення в iнтралiнгвальний (узуальний або iндивiдуально-

авторський) / iнтерлiнгвальнi символ, пiдтверджуючи iдею узгодженостi сторiн 

символiзоване i символiзувальне. Багатовимiрнiсть символу виражена, 

полiмотивована i забезпечена найближчим контекстом твору – 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” 
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втілення в індивідуально-авторський символ, по-перше, забезпечує зв’язність 

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

Критерiями перевтiлення iменi поетичного тексту в узуальний 

iнтралiнгвальний символ 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. Перетворення в мiжкультурний символ 

гарантовано: 1) наявнiстю дотекстового потенцiалу – смислової енергiї, 

спричиненої формозмiстом реальних / вигаданих протоонiмiв i прообразiв; 

2) активним статусом у текстi; 3) динамiчним розвитком образної структури 

поетонiма; 4) здатнiстю формувати i скеровувати одиницi поетонiмосфери та iн.  
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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 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 структури, 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 

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.  
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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 – iнтертекст (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. Систематизація 

поетонiмосфери спирається на гетерогенний принцип: поєднання елементів рiзних 

пiдсистем, спричинене iнтегральною формальною та / або семантичною ознакою. 

Поетонiмосфера, очолювана заголовком, має багаторiвневу iєрархiю: 

мiкросистеми, макросистеми i надсистеми (гiперсистеми). 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 
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одиницi поетонiмосфери з опертям на вiдношення включення, перетину, 

протиставлення. 

У сфері поетонімології зв’язки регулюють співвідношення художній текст 

– глобальний культурний контекст. Поетонім завжди “пам’ятає” про буття в 

інших текстах. 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 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 



400 

(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; передбачувальний – 

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 “поведiнкою” 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 множини 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 тексту, може вiдбутися трансформацiя (змiстове переродження): 

1) перетворення в оказiональний КО; 2) перевтiлення в узагальнене iм’я-образ 

(iм’я-тип). 
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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-, англомовних 

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 
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(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 – згущеної смислової енергiї, спричиненої формозмiстом реальних / 

вигаданих протоонiмiв i прообразiв; 2) активним статусом у текстi; 3) динамiчним 

розвитком образної структури поетонiма; 4) здатнiстю формувати i скеровувати 

одиницi поетонiмосфери та iн.  

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, оздоблення смислами в нових текстах, змiстова 

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

“межах” комплексного тексту, моделюючи ядерну – навколоядерну – 

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

завершеному текстi – найширшому контекстi; поетики безiменностi та 

приховування iменi (див. [478], [193]) та iн.  

Поетонiм є вiдбитком рухомого життя тексту, отже, тiєю чи тією мiрою 

вмiщує iнтерпретативний потенціал. Напружене “вглядування” i “вслухування” в 

iм’я, нерозривно пов’язане з цiлим, доведе основоположну iдею, дозволить 

подати правильну iнтерпретацiю тексту i прояснити авторську картину свiту. 
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Додаток А 

Словник термінологічноï лексики 

 

Автохтонний текст – художнiй текст, в якому зароджується, розвивається 

й осмислюється поетонiм. 

Актуалiзований контекст поетоніма – смислопороджувальний контекст, 

що експлiкує функцiйне навантаження якогось члена онімної парадигми та 

створює семантичний компонент (-и) власного iменi. 

Алюзiя – 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. 

Амплiфiкацiя поетонiма – засiб створення образностi, що має опертям 

1) повтор власного iменi в рiзних формах або 2) конструювання ряду онiмних i 

безонiмних номiнацiй, уналежнених до парадигми поетонiма. 

Анафора iменi – 1) повтор онiма, розташованого на початку вiршового ряду 

в контекстi двох (декiлькох) вiршiв або в другiй частинi пiввiрша (пiсля цезури); 

2) повтор звукосполук у конструкцiях онiм – апелятив або онiм1 – онiм2, 

розмiщених на початку вiршового ряду в контекстi двох i бiльше вiршiв. 

Багатозвучний простий повтор – засiб органiзацiї конструкцiй онiм – 

апелятив i онiм1 – онiм2 шляхом повтору звукосполук iз розміщенням 

приголосних в рiзному порядку (АВС, ВАCD, DСАВ тощо). 

Взаємно-еквiвалентнi iмена – поетонiми з еквiвалентним планом вираження 

i збiгом ознак (сем), що вiдображають ядерно-периферiйну змiстову структуру.  

Взаємодiя поетонiм ↔ контекст – супряжнiсть мовних одиниць в межах 

тексту, що уможливлює: 1) вплив контексту на поетонiм, 2) вплив поетонiма на 

контекст, 3) спiвдiяльнiсть поетонiма i контексту. 
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Взаємодiя поетонiм ↔ поетонiмосфера – зв’язки i вiдношення мiж 

окремими елементами (поетонiмами), онiмними угрупованнями (див. мiкросистема, 

макросистема, надсистема), що спричиняють розбудову та динамiку 

поетонiмосфери. 

Вiдкрита алюзiя – прийом конструювання поетонiма, який передбачає двi 

можливостi: 1) алюзема розшифровується без залучення тексту-джерела, 2) контекст 

виявляє (розкриває) приховування iменi. 

Вiдношення – результат спiвдiяльностi поетонiмiв iз автохтонним текстом, 

ґрунтований на об’єднаннi елементiв (ВІ) у формально-змiстовi угруповання 

поетонiмосфери внаслiдок установлення тотожного / подiбного плану вираження 

та виявлення еквiвалентних / iнтегральних / диференцiйних / антонiмiчних / 

взаємовиключних сем (план змiсту). 

Включення (пiдпорядкування, субординацiя) – гiперо-гiпонiмiчнi 

вiдношення мiж компонентами поетонiмосфери, що мають: 1) iнтегральнi семи, 

зумовленi збiгом формальних i смислових ознак двох (декiлькох) ВІ, 

2) диференцiйнi семи.  

Внутрiшньовидова абсолютна поетонiмiзацiя – процес перетворення 

онiма в поетонiм (антропонiм → антропоетонiм тощо), зумовлений еквiвалентним 

планом вираження i прямою кореляцiєю поетонiма з вихiдним реальним 

денотатом культурного простору. 

Внутрiшньовидова абсолютна трансонiмiзацiя – перехiд поетонiм1 → 

поетонiм2 в 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.  

Внутрiшньовидова абсолютна транспоетонiмiзацiя – перехiд поетонiм1 

→ поетонiм2, спричинений еквiвалентним вираженням i прямою кореляцiєю 

поетонiма2 з вихiдним вигаданим референтом культурного простору.  

Внутрiшньотекстовий зв’язок онiм – текст – спiвдiяльнiсть певного 

поетонiма чи угруповання ВІ з автохтонним текстом, внаслiдок якої реалізується 
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текстотвiрна функцiя поетонiма (-iв) i утворюється художня образнiсть цiлiсностi 

(тексту).  

Внутрiшнiй (промiжний) заголовок – назва структурного фрагмента 

(частини, книги, глави тощо) тексту, пов’язана за змiстом i вираженням з 

попереднiм i наступним заголовком. 

Внутрiшня динамiка поетонiмосфери – еволюцiя iмен-образiв, що 

перебувають у зв’язках i вiдношеннях з iншими компонентами поетонiмосфери, у 

мiнливому хронотопi художнього тексту. 

Гетерогеннiсть поетонiмосфери – наявнiсть якісно різнорідних угруповань 

(мiкросистем, макросистем, надсистем), елементи яких (поетоніми) вступають у 

міжрівневі зв’язки i вiдношення завдяки збiгу формально-смислових 

характеристик.  

Глобальний (найширший) культурний контекст – сукупний простiр, 

вмiстище всіх відомих фольклорних, міфологічних, історичних, літературних 

тощо текстів.  

Двозвучний багаторазовий повтор – засiб органiзацiї конструкцiй онiм1 – 

апелятив – онiм2 i онiм1 – онiм2 – онiм3 шляхом багатократного повтору 

звукосполук із розміщенням приголосних в однаковому / рiзному порядку (АВ – 

АВ, ВА – ВА – АВ тощо). 

Двозвучний простий повтор – засiб органiзацiї конструкцiй онiм – 

апелятив i онiм1 – онiм2 шляхом повтору звукосполук із розміщенням 

приголосних в однаковому (АВ) / рiзному (ВА) порядку. 

Деонiм – похiдна загальна назва, що вiдтворює форму твiрного власного 

iменi (абсолютний омонiм ВІ).  

Деонiмiзацiя (апелятивацiя) – перехiд онiма в апелятив без афiксацiï.  

Дистантний повтор iменi – навмисно створена вiдстань мiж iменем, 

повторюваним в: 1) простому / складному реченнi; 2) двох послiдовних фразах; 

3) рiзних НФЄ; 4) рiзних фрагментах цiлiсного тексту. 
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Еквiвалентнiсть (тотожнiсть) – вид відношень між компонентами 

поетонiмосфери, ґрунтований на iдентичностi плану вираження двох (декiлькох) 

поетонiмiв.  

Експлiцитна деонiмiзацiя – явний (вiдкритий, явлений) перехiд онiма в 

апелятив, що не потребує додаткового пояснювального контексту.  

Експлiцитна iнтертекстуальнiсть – повне вiдтворення форми протоонiма 

“успадкованими” (вторинними, похiдними) власними iменами або модифiкований 

повтор з незначною змiною означального. 

Епiфора iменi – 1) повтор онiма, розташованого в кiнцi вiршового ряду в 

контекстi двох (декількох) віршів; 2) повтор звукосполук у конструкцiях онiм – 

апелятив або онiм1 – онiм2, розмiщених в кiнцi вiршового ряду в контекстi двох 

(декількох) вiршiв. 

Заголовок (назва) тексту – унікальний розряд поетонімів, здатних 

ототожнюватися зi змiстовим виміром (сутністю) тексту; вершина ієрархiї 

системи ВІ (поетонiмосфери).  

Закрита (герметична) алюзiя – прийом конструювання поетонiма, для 

розшифрування якого залучаються узгодженi (вихiдний і вторинний) контексти 

упiзнавання (експлікації) алюземи. 

Звуковий повтор – повтор звуків або звукосполук у межах окремого 

поетоніма чи онімного угруповання, спрямований на реалізацію: 1) певних 

семантичних компонентів власного імені, 2) семантичного зближення елементів 

поетонімосфери.  

Іменнiсть – наявнiсть імені у певного художнього об’єкта. 

Імплiцитна деонiмiзацiя – перехiд онiма в апелятив, що потребує 

залучення пояснювального контексту.  

Імплiцитна iнтертекстуальнiсть – приховування твiрної бази 

“успадкованих” (похiдних) iмен, що розшифровується через збiг вихiдного i 

вторинного означального – означеного. 
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Ім’я-анаграма – похiдна одиниця з прихованою твiрною базою (слово, 

словосполучення, “фрагменти” контексту), сконструйована довiльним 

перестановленням звукобукв, перестановленням складiв або iнверсiєю.  

Інтенсифiкувальний контекст поетоніма – контекст прирощення смислу i 

розбудови художньої образностi поетонiма внаслiдок посилення наявних 

компонентiв семантики.  

Інтерлінгвальні імена-символи – міжмовні загальновідомі імена-

репрезентанти ядерної зони глобального культурного простору.  

Інтралінгвальні імена-символи – загальновідомі (узуальні) та 

індивідуально-авторські (оказіональні) символи, що існують в межах однієï мови 

або близькоспоріднених мов, перебуваючи в приядерній / периферійній зоні 

найширшого культурного простору.  

Кiльцевий повтор iменi – 1) повтор онiма на початку одного i в кiнцi 

наступного вiршового ряду; 2) повтор звукосполук у конструкцiях онiм – 

апелятив або онiм1 – онiм2, розмiщених на початку одного i в кiнцi наступного 

вiршового ряду. 

Комплексний текст – сукупний текст одного автора, який вміщує всi 

опублiкованi (завершенi та незавершенi) лiтературно-публiцистичнi твори.  

Конотонiм – вторинна (похiдна) пропрiальна одиниця, що вживається в 

переносному значеннi та характеризується полiденотатнiстю.  

Конотонiмiзацiя в текстi – процес перевтiлення поетонiма в оказiональне 

конотативне iм’я, викликаний i уможливлений поетонiмогенезом. 

Конотонiмна модель – необхiдний i достатнiй контекст упiзнавання 

переносного значення та уналежнення пропрiальноï одиницi до класу 

конотонiмiв.  

Контекст реетимологiзацiï (поетичноï етимологiï, поетичноï 

семантизацiï) поетоніма – контекст, в якому оновлювано внутрішню форму імені, 

що впливає на формування образності.  

Контекст розпiзнавання алюземи – див. закрита (герметична) алюзія.  
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Контекст розпiзнавання онiмiзацiї – необхiдний i достатнiй контекст 

упiзнання похідностi ВІ, залучення якого зумовлено омонiмiєю твiрного слова 

(загальної назви) i деривата (оніма).  

Контекст розпiзнавання онiмного класу – необхiдний i достатнiй 

контекст упiзнання розряду онiма, спричинений омонiмiєю форм i пов’язаний з 

трансонiмiзацiєю.  

Контекст семантизацiï поетонiма – контекст, в якому відроджено 

внутрішню форму імені, еспліковано ситуацiю номiнування, вiдповiднiсть iменi 

зображуваному об’єкту та ін., отже, наявні домiнантнi та / або експресивно-

емоцiйно-оцiннi компоненти значення.  

Контекстна семантика поетонiма – функцiйно-семантичне навантаження 

власного iменi, отримане в автохтонному текстi. 

Кореневий повтор поетонiма – засіб конструювання антропонімної 

формули на зразок Іван Іванович, спричинений зворотною мотивованістю 

патронім < особове iм’я. 

Криптонiм – пропрiальна одиниця (або ïï компонент), скорочена до iнiцiалiв. 

Криптономазiя – засiб формування змiстовно-пiдтекстової iнформацiї ВІ, 

який переслiдує протилежнi цiлi: 1) кодування як навмисне замовчування iменi, 

2) декодування формозмiсту поетонiма на вимогу тексту. 

Макросистема – структурна одиниця поетонімосфери, що складається з 

мікросистем, узгоджених за змістом. 

Мiжвидова абсолютна трансонiмiзацiя – перехiд поетонiм1 → поетонiм2 в 

межах тексту, ґрунтований на вiдтвореннi формальної структури поетонiма1, 

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

(антропоетонiм1 → зоопоетонiм2 тощо), що характеризується усталеним 

мотивацiйним зв’язком мiж твiрною i похідною одиницями.  

Мiжвидова абсолютна транспоетонiмiзацiя – перехiд поетонiм1 → 

поетонiм2, зреалiзований через вiдтворення формальної структури i непряму 

референцiю, внаслiдок якої поетонiм2 змiнює клас (антропоетонiм1 → 
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топопоетонiм2 i т.iн.) шляхом замiни класифiкувальних сем (‘людина’, ‘iстота’ → 

‘локальнiсть’, ‘неiстота’ тощо).  

Мiжвидова граматична (афiксальна) трансонiмiзацiя – перехiд поетонiм1 

→ поетонiм2 в межах художнього тексту, 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 

твiрною i похідною одиницями. 

Мiкросистема – найменша структурна одиниця поетонімосфери, що 

складається з поетонімів, об’єднаних спільною формальною і семантичною 

ознакою (-ами). 

Надсистема (гiперсистема) – найскладніша структурна одиниця 

поетонімосфери, яка об’єднує макросистеми / макросистеми і мікросистеми iз 

спiльними семантичними характеристиками. 

Необхiдний i достатнiй контекст конотоніма – контекст доведення 

непрямої референтної співвіднесеності, в якому стверджується сформованість 

переносного значення та його присвоєння вторинному об’єкту.  

Необхiдний i достатнiй контекст поетоніма – мінімальне контекстне 

“оточення” онімної одиниці, в якому розпізнається (есплікується) компонент (-и) 

семантичної структури. 

Непряма (опосередкована) референцiя – кореляцiя поетонiма з реальним / 

вигаданим iменем найширшого культурного простору, якщо для позначення 

нового денотата обрано готову (iснуючу) форму, тобто первинний i вторинний 

об’єкти мають еквiвалентний план вираження.  

Означальне (означник) поетонiма – форма, план вираження, матерiальний 

компонент, що являє сутнiсть власного iменi.  

Означене (означуване) поетонiма – смисл, план змiсту, сутнiсть власного 

iменi. 

Онiмiзацiя – перехiд апелятиву (апелятивного сполучення) у власне iм’я. 
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Онiмна опозицiя – системоутворювальний чинник поетонiмосфери, 

зумовлений спiвiснуванням протиставлених за змiстом та / або вираженням 

власних iмен. 

Парадигма поетонiма – сукупнiсть онiмних i безонiмних номiнацiй, 

спiввiднесених з одним художнiм об’єктом (денотатом), яка входить до складу 

відповідноï підсистеми.  

Передбачувальний контекст поетоніма – смислопороджувальний 

контекст, що започатковує приховану (скриту, підтекстову) інформацію власного 

імені та формує когерентнiсть тексту. 

Перетин (перехрещення) – різновид відношень між компонентами 

поетонiмосфери, ґрунтований на збiговi (неповнiй еквiвалентностi) плану 

вираження та / або плану змiсту.  

Перифраза з конотонімом – образна номінація з незмінним планом 

вираження й усталеним денотативним зв’язком, що характеризується 

семантичною злитістю компонентів.  

Пiдсистема – угруповання поетонімів одного онiмного розряду (класу), 

сформована ототожненням однорідних денотатів за допомогою класифікувальних 

сем (‘людина’, ‘істота’ → антропоетонім; ‘локальність’, ‘неістота’ → 

топопоетонім тощо). 

Пiдтримувальний контекст поетонiма – контекст, що забезпечує 

формальний зв’язок (когезiю) шляхом повтору поетонiма в межах цiлiсностi 

(тексту). 

Повна безiменнiсть – повна втрата iменi його носiєм у процесi поступового 

розгортання тексту. 

Повтор – повне або часткове вiдтворення 1) компонентів поетонiмної 

формули, 2) елеменiв парадигми поетонiма, 3) фрагментiв поетонiмосфери. У 

межах поетонiмосфери рiзнi типи повтору уможливлюють вiдношення 

еквiвалентностi, включення, перетину i протилежностi; у художньому текстi, 

спiввiдносному з глобальним культурним простором, повтор забезпечує процеси 

поетонiмiзацiї, транспоетонiмiзацiї, конотонiмiзацiї.  
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Повтор-дуплікація (подвоєння) iменi – вiдтворення, зреалiзоване в 

двокомпонентнiй онiмнiй формулi ‘ім’я по батькові’ / ‘ім’я та прізвище’, 

загальноприйнятій у ряді близькоспоріднених мов. 

Повтор-паралелiзм iменi – концентрацiя повторюваного iменi в контекстi, 

сконструйованому з тотожних або подiбних структур, що впливають на створення 

цiлiсного художнього образу.  

Повтор-рефрен з онiмом – рядок або кiлька рядкiв з iменем, що 

повторюються в кiнцi кожної строфи чи групи строф. 

Повтор-триплікація iменi – вiдтворення, зреалiзоване в трикомпонентнiй 

офіційній формулi ‘ім’я по батькові та прізвище’, загальноприйнятій у ряді 

близькоспоріднених мов. 

Повтор-посилення поетонiма – багаторазовий повтор iменi в найближчому 

контекстi (просте або складне речення, послiдовнi фрази). 

Поетика зв’язкiв i вiдношень – лiнгвiстичне дослiдження зв’язкiв 

(взаємозумовленостi) та вiдношень мiж власними iменами як компонентами 

поетонiмосфери i текстовими домiнантами, що забезпечують створення 

художнього цiлого i досягнення естетичного результату.  

Поетика повтору – система художнiх засобiв зв’язностi iменi – тексту, що 

забезпечують (експлiкують) образотвiрний i текстотвiрний потенцiал повтору.  

Поетонiм – кожне власне iм’я художнього тексту, яке 1) позначає 

фiктивний (вiртуальний) денотат вимишленого часопростору, спiввiдносний або 

не спiввiдносний з реальними / вигаданими об’єктами глобального культурного 

контексту; 2) означується новою чи “готовою” (iснуючою) формою; 3) 

осмислюється в межах автохтонного тексту.  

Поетонiмогенез – поступовий рух семантики поетонiма (нарощування i 

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 
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(мікросистеми, макросистеми, надсистеми), що пiдпорядковується закону 

художньої цiлiсностi. 

Постiйна безiменнiсть – вiдсутнiсть iменi у референта впродовж усього 

художнього тексту.  

Приховування iменi – запланована автором гра, спрямована на 

конструювання iмплiцитної (підтекстової) інформації оніма – тексту, що 

здійснюється за допомогою алюзій, криптонiмiв, псевдонiмiв. 

Протилежнiсть – різновид відношень між компонентами поетонiмосфери, 

що мають опертям онiмну опозицiю, змодельовану протилежними 

(антонiмiчними) семами.  

Суперечнiсть – відношення 1) між елементами парадигми поетоніма, 

ґрунтоване на взаємовиключних семах, уналежнених до архісеми ‘подвiйнiсть’, 

2) між компонентами онімного угруповання, якщо внутрiшня форма ВІ несумісна 

з контекстною семантикою; 3) між складниками поетонiмосфери, угрупованими з 

опертям на сюжетну колізію.  

Протоонiм – вихідне (первинне, мотиваційне) ім’я, перенесене на інший 

художній об’єкт. 

Пряма референцiя – 1) кореляцiя поетонiма з реальним / вигаданим iменем 

найширшого культурного простору, що полягає у спiввiднесеннi вторинного 

денотата з вiдомим первинним об’єктом та вiдтвореннi формальної структури 

твiрного онiма; 2) кореляцiя поетонiмiв двох (декiлькох) текстiв одного автора, 

що мають еквiвалентний план вираження i позначають один художнiй об’єкт. 

Репрезентувальний контекст поетонiма – контекст першого вживання 

певного варiанта номiнування зi складу поетонiмної парадигми.  

Римованi поетонiми (iмена-риманти) – власнi iмена художнього тексту, 

створенi засобом: 1) повтору i замiни голосного / приголосного звука (-iв); 

2) повтору i додавання приголосного звука в препозицiï.  

Розв’язувальний контекст поетонiма – контекст, що експлiкує 

пiдтекстову iнформацiю, усуваючи невизначенiсть, неяснiсть чи неточнiсть змiсту 

власного iменi.  



480 

Самодостатнiсть заголовка – результат ототожнення iменi тексту зi 

змiстом (сутнiстю), зумовлений супряжнiстю текстових елементiв. 

Сема (семантичний компонент, семантична ознака) поетонiма – 

найменша одиниця плану змiсту власного iменi, що входить до складу семеми. 

Сема-примiтив поетонiма – експлiцитна сема з найменшою образнiстю (на 

зразок ‘стать’, ‘вiк’, ‘соцiальне становище’ тощо), актуалiзована передусiм 

безонiмними номiнуваннями. 

Семема поетонiма – повний набiр (сукупнiсть) рiзнорiвневих i якiсно 

рiзнорiдних компонентiв (ознак, сем), iнтегрованих у цiлiсну змiстову структуру.  

Символiзацiя (символоутворення) імені – процес “зростання” (еволюції) 

поетоніма до інтерлінгвального – інтралінгвального (узуального або 

індивідуально-авторського) символу. 

Символiзоване – план змiсту імені-символу, узгоджений з 

символiзувальним. 

Символiзувальне – план вираження імені-символу, узгоджений з 

символiзованим. 

Словотвiрний (деривацiйний) повтор – унiверсальний засiб утворення 

похiдних одиниць онiмної парадигми (демiнутивiв, гiпокористик тощо).  

Стик (пiдхват) iменi – 1) повтор онiма, розташованого в кiнцi першого 

вiршового ряду i на початку другого; 2) повтор звукосполук у конструкцiях онiм – 

апелятив або онiм1 – онiм2, розмiщених в кiнцi першого вiршового ряду i на 

початку другого. 

Тимчасова (непостiйна) безiменнiсть – вiдсутнiсть власного iменi у 

референта на якомусь етапi розгортання тексту, що має два протилежнi напрямки 

(iменнiсть → безiменнiсть, безiменнiсть → iменнiсть). 

Точний (абсолютний, повний, тотожний) повтор – художнiй засiб, 

спрямований на формування: 1) онімної формули, ґрунтованої на навмисній 

тавтології; 2) парадигми поетоніма шляхом співвіднесення вторинного денотата з 

об’єктами найширшого культурного простору (прiзвисько, театральна роль тощо); 
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3) фрагменту поетонімосфери, пов’язаного iдеєю ‘подвійності’, створенням 

гротеску, комiчного та ін.  

Трансформацiйний контекст поетоніма – контекст, в якому вiдбувається 

перетворення (згасання, знищення та iн.) семантичних ознак власного iменi. 

Тризвучний багаторазовий повтор – засiб органiзацiї конструкцiй онiм1 – 

апелятив – онiм2 i онiм1 – онiм2 – онiм3 шляхом багатократного повтору 

звукосполук iз розміщенням приголосних в однаковому / рiзному порядку (на 

зразок АВС – ВАС, ВАС – ВАС – АСВ). 

Тризвучний простий повтор – засiб органiзацiї конструкцiй онiм – 

апелятив i онiм1 – онiм2 шляхом повтору звукосполук на зразок АВС, СВА тощо. 

Узгодженi контексти власних імен – контексти, що формують 

когерентнiсть внаслiдок схрещення змiстових ознак поетонiмiв або утворюють 

формально-смисловий перетин мiж елементами вторинного – вихiдного тексту. 

Часткова безiменнiсть – неповна втрата iменi (зруйнування особового 

iменi / прiзвища та iн.) його носiєм в процесi поступового розгортання тексту. 
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Додаток Б 

Каталог цитованих художніх творів 

 

Андрухович Ю. І. Листи в Україну. Перверзiя. Рекреації. Серафiнi. 

Середньовiчний звiринець. Циган Василь. 

Антипович Т. Тiло i доля. 

Антонич Б.-І. Бики й буки. Вишнi. Дiвчина з диском. Елегiя про спiвучi 

дверi. Зельман. Ідилiя. Ікар. Колодiйство. Крутянська пiсня. На другому березі. 

Пісня бадьорих бродяг. Росте Антонич, i росте трава… Смерть Гете. Сократ. 

Асеєв М. Синие гусары. 

Бабель І. Иван да Марья. 

Байрон Дж.Г. A Very Mournful Ballad on the Siege and Conquest of Alhama. 

Beppo. English Bards and Scotch Reviewers. Epistle to Augusta. Farewell to Malta. 

Herod’s Lament for Mariamne. Hints from Horace. John Keats. Ode from the French. 

On Leaving Newstead Abbey. On Napoleon’s Escape from Elba. The Age of Bronze. 

The Corsair. The Destruction of Sennacherib. The Irish Avatar. Thoughts Suggested by 

a College Examination. To Florence. To Thomas Moore. 

Баратинський Є. А. Бал. Есть милая страна, есть угол на земле… Леда.  

Бєлий А. Котик Летаев. Первое свидание. Петербург. Серебряный голубь.  

Блок О. Двенадцать. 

Бодлер Ш. Les Phrases. 

Борхес Х.Л. Everything and Nothing. 

Бродський Й.О. Новый Жюль Верн. Эклога 5-я: (Летняя). О если бы птицы 

пели и облака скучали… 

Брюсов В. Я. Ассаргадон. Aссирийская надпись. 

Бу-Ба-Бу : Вибранi твори: Поезiя, проза, есеïстика.  

Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. Похождения Чичикова. Собачье 

сердце.  

Бунiн І. О. Луна и Нил. По берегу, к пещерам… Генрих. Руся. 

Бьорнс Р. Mally’s meek, Mally’s sweet… My Heart’s in the Highlands. 
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Вайльд О. Impression du Voyage. Rome Unvisited. Symphony in Yellow. The 

Picture of Dorian Gray.  

Верн Ж. Les enfants du capitaine Grant.  

Веснич Ї. Душа. 

Винниченко В.К. Божки. “Вiють вiтри, вiють буйнi…”. Федько-

халамидник.  

Вінграновський М.С. Голубi сестри людей. 

Вiтмен В. Song of Myself. Song of the Broad-Axe. Yonnondio. 

Вознесенський А. Параболическая баллада. 

Волошин М. Гроза. Солнце мира Алкиана. 

Гандлевський C. Когда я был молод, заносчив, смешлив… 

Гардi T. Copying Architecture In An Old Minster. Lalage’s coming. Molly 

Gone. 

Гарт Ф. Б. At the Hacienda. Coyote. Lone Mountain (Cemetery, San Francisco). 

The Two Ships. 

Герцен О.І. Былое и думы. Доктор Крупов. Москва и Петербург. Mortuos 

plango… 

Гоголь М.В. Женитьба. Игроки. Коляска. Мертвые души. Невский 

проспект. Нос. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем. Ревизор. Шинель.  

Голдсміт О. The Vicar of Wakefield. 

Голсуорсi Дж. In Chancery. The Man of Property. To Let. 

Гомер. Одиссея.  

Гончар О. Собор. Твоя зоря. Циклон. 

Гончаров І.О. Обломов. Фрегат “Паллада”. 

Городецький С. Тревога. 

Горький М. Дело Артамоновых. 

Грекова І. Пороги. 

Грибоєдов О.С. Горе от ума. 

Гужва В. Привид Шекспiра. Цей проминальний свiт. 
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Гуницький А. Деепричастное.  

Джойс Дж. Ulysses / Улисс.  

Дiккeнс Ч. Bleak House. David Copperfield. Dombey and Son. Little Dorrit. 

Our Mutual Friend. The Life and Adventures of Nicholas Nickleby. The Old Curiosity 

Shop. 

Дімаров А. Док. На коні й під конем. Син капітана.  

Достоєвський Ф.М. Братья Карамазовы. Вечный муж. Двойник. 

Подросток. Преступление и наказание. Униженные и оскорбленные.  

Драйзер Т.Г.А. The Mighty Rourke. 

Драч І. Бабусенцiя. На Оболонi. На педагогiчнi теми. Нефертiтi. Одiсей i 

Пенелопа. Пастух юрмальських сосен. 

Дрозд В. Злий дух. Із житiєм. 

Ертель О.І. Записки Степняка. 

Єрофеєв В. Русская красавица. 

Жадан С. Бiля казарми… Будда сидiв на високiй могилi… Варшава. Гiмн 

демократичноï молодi. Динамо Харкiв. Колаборанти. Синай. Це просто день, що 

врубується в простiр… 

Жемчужников О.М. Итоги. 

Заболоцький М.О. Бегство в Египет. Вчера, о смерти размышляя… 

Меркнут знаки Зодиака… Начало осени. Поприщин. Противостояние Марса. 

Забужко О. Ars critica. Вiльнюс: зима напередоднi. Голосом вiсiмдесятих. 

Диптих 1986 року. Ель Греко (Домiнiкос Теотокопулос) «Вознесiння Богородицi». 

Клiтемнестра. Коментар до дiй Св. Апостолiв. Мюнхенські манекени. Настройка 

оркестру. Нiчнi метелики. Офелiя – Гертрудi. Портрет К.М. Грушевської в юностi. 

Постскриптум: Дорогою додому. Середземноморське літо – 2003. Хронiки вiд 

Фортiнбраса.  

Загребельний П. Я, Богдан. 

Замятiн Є. Мы.  

Зюскінд П. Das Parfum.  

Іваничук Р. Вода з каменю. 
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Іздрик Ю. Воццек.  

Ільф І. А., Петров Є. П. Двенадцать стульев. Золотой теленок.  

Карамзiн М. М. Бедная Лиза. Письма русского путешественника. Сиерра-

Морена. 

Кафка Ф. Das Schloß. Die Verwandlung. 

Кiбiров Т. Парафразис. 

Кiплiнг Р. Akbar’s Bridge. Poison of Asps. 

Кірсанов С. На былинных холмах. На кругозоре. 

Кокотюха А. Повзе змiя. 

Конан-Дойль А. The Final Problem.  

Кононович Л. Кайдани для олiгарха. Фемiнiстка. 

Короленко В.Г. Марусина заимка. 

Костенко Л. Апологiя лицарства. Балада про дим. Баллада про здоровий 

цинiзм. Берестечко. Бiла симфонiя. Бiля стоянки первiсних людей. Блискоче нiч 

перлиною Растреллi… Божевiлля моє, божемилля… Вже почалось, мабуть, 

майбутнє… В маєтку гетьмана Івана Сулими. Дiалог у паризькому салонi. Гiлочка 

печалi на могилу Пастернака. Готичні смереки над банями буків… Гроза 

проходила десь поруч… Доля. Дотик печалi. Заворожили ворони свiтанок. 

Записки українського самашедшего. Зонька. Іспанка Карменсiта. Казочка про трьох 

велетнiв. Коли вже люди обляглися спати. Колись були Орфеї, а тепер корифеї… 

Лiс. Люблю чернiгiвську дорогу… Малина, м’ята, дим і димарі. Маркова скрипка. 

Мати. Менi вiдкрилась iстина печальна… Ми прилетiли вранцi у Європу. Мiс 

Істина. Ну, мiдь, ну, золото… О мово, ти iще жива. Пансiонат «Форель». 

Пастораль XX сторiччя. Пiдмосковний етюд. Притча про рiку. Руан. Скiфська 

Одiссея. Скрипалi з Марамореша. Спiвучi обриси роденiвської Музи. Старий 

годинникар. Сувид. Ти половець, ти правнук печеніга. Тінь Марії. Умирають 

майстри. У нашому саду була розкiшна флора. Фото у далекий вирiй. Цавет 

танем! Цей лiс живий. У нього добрi очi… Цирк. Чуже весiлля. Я виросла у 

Київській Венеції. 

Коцюбинський М.М. Persona Grata. Подарунок на iменини. Тiнi забутих 
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предків. 

Кремiнь Д. Простенький мадригалик. 

Кропивницький М.Л. Глитай, або ж Павук.  

Кулiш П.О. Абадонна. Анахорет. Байда, князь Вишневецький. 

Благословляю час той, i годину… Великi проводи. Вельможнiй покозащинi. Вiтаю 

глуш твою, куточку мi затишний… Гiмн єдиному царевi. Гомер i Шекспiр. Давнє 

горе. До братiв на Вкраїну. До землячки. До кобзи. До пекельного наплоду. До 

рiдного народу. До Тараса за рiчку Ахерон. До Шевченка. З-за Дунаю. Кулiш у 

пеклi. Кумейки. Магомет i Хадиза. Маруся Богуславка. Муза. На незабудь року 

1847. Народе мiй! що нам тепер почати?... Народна слава. Настуся. Нацiональний 

iдеал. На чужiй чужинi. Одвiдини. Пасiка. Петро да Катерина. Петро 

Сагайдашний. Побратими. Покора. Рiдне слово. Святиня. Слово правди. 

Солониця. Сторчкак i сторчачиха. Стою один. Титани. Україна. Цар Наливай. Яка 

панi, такi й санi. 

Купрiн О. Гранатовый браслет.  

Кухта В. Гуцульський Париж. 

Лермонтов М.Ю. Нет, я не Байрон, я другой. Смерть поэта. Тамбовская 

казначейша. 

Лєсков М.С. Зимний день. 

Лондон Дж. Martin Eden.  

Луків М. Міняється все… 

Маланюк Є. NOMINA SUNT ODIOSA. 

Мандельштам О. Дано мне тело – что мне делать с ним… И Шуберт на 

воде, и Моцарт в птичьем гаме… В Петрополе прозрачном мы умрем. Ленинград. 

Пусти меня, отдай меня, Воронеж… Рояль. Соломинка. 

Манн Т. Der Tod in Veneding.  

Маркес Г.Г. Cien Años de Soledad / Сто рокiв самотностi.  

Матвеєва Н. Жизнь и книга. 

Матiос М. Буде знаний хiба що Вангою. Дидактива з української топонiмiї 

в час сiнокосу бiля писаного каменя. Dolce Буковина. За християнським 
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календарем. …Звивалась – перерубана – гадюка… Із днiв любощiв. Осiннi екстази 

лiсiв… Пановi над панами. Ти привiт менi передав iз Пекiна. Триєдина 

перспектива. …цi очi гарнi, наче сарни. 

Маяковський В.В. Взяточники. Война и мир. Кофта фата. Лев Толстой и 

Ваня Дылдин. Тучкины штучки. Человек. Юбилейное. Я и Наполеон. 

Москалець К. Людина на крижинi.  

Моем В.С. The Moon and Sixpence.  

Набоков В. Bend Sinister. Дар. Другие берега. Защита Лужина. Изобретение 

Вальса / The Waltz Invention. Камера обскура. Король, дама, валет. Круг. Лолита. 

Машенька. Облако, озеро, башня. Отчаяние. Память, говори. Приглашение на 

казнь. Ada, or Ardor: A Family Chronicle / Ада, или Радости страсти : Семейная 

хроника; Ада, или Эротиада : Семейная хроника. Laughter in the Dark / Смех в 

темноте. Lolita. Look at the Harlequins! / Взгляни на арлекинов!; Смотри на 

арлекинов! Pale Fire / Бледное пламя. Pnin / Пнин. The Original of Laura (Dying is 

Fun). The Real Life of Sebastian Knight / Истинная жизнь Себастьяна Найта; 

Подлинная жизнь Себастьяна Найта.  

Неборак В. Монолог з псячого приводу. Україна – українцям? 

Образцов С. По ступенькам памяти. 

Oрвелл Дж. Animal Farm: a Fairy Story. 1984.  

Островський О.М. Бесприданница. На бойком месте. 

Охрiмович А. Замкнутий простiр. 

Павличко Д. Аутодафе. В Личакiвськiй задумливiй дiбровi… А що в 

Москвi? Панують знову бiлi… Бамут. Вулиця Джохара Дудаєва у Львовi. 

Гранослав. За нас. Клятва. Коли помер кривавий Торквемада… Маска. Молюся й 

думаю про людськi бiди… О батьку мiй небесний! Полечу я до Монголiї… Сойка. 

Три строфи. Я знаю мови Ботева, Шекспiра… 

Павлова В. Ты филолог, я логофил… 

Пастернак Б. Девятьсот пятый год. Спекторский. Уроки английского. 

Паунд Е. A Pact. 

Пiкуль В. Честь имею! 



488 

Платонов А. Впрок. 

Пo E.A. Annabel Lee. Dreamland. The Raven. Ulalume. 

Поляков А. Орфографический минимум. 

Пушкiн О.С. Баратынский. Бахчисарайский фонтан. В.Л. Пушкину. Дар 

напрасный, дар случайный… Делибаш. Домик в Коломне. Евгений Онегин. 

Египетские ночи. Кинжал. Кто знает край, где небо блещет… Медный всадник. 

Моцарт и Сальери. Ночной зефир… Пир Петра Великого. Погасло дневное 

светило… Полтава. Рифма, звучная подруга. Скупой рыцарь. Стамбул гяуры 

нынче славят. Тень Фонвизина. Фонтану Бахчисарайского дворца. Цыганы.  

Рилєєв К.Ф. Пустыня. 

Роздобудько І. Гра в пацьорки. 

Роллан Р. L’âme enchantée / Очарованная душа.  

Салтиков-Щедрiн М.Є. Благонамеренные речи. Сатиры в прозе. 

Саутi Р. Ariste. Porlock! 

Северянiн І. Июневый набросок. 

Селiнджер Дж.Д. The Catcher in the Rye. 

Симоненко В. А. Цар Плаксiй та Лоскотон. 

Сiверський Б. Земляки. 

Стiвенсон Р.Л. The Strange Сase of dr. Jekyll and mr. Hyde. The Suicide Club. 

Строчков В. Деепричастность. 

Теккерей В.М. Le Grenier. Vanity Fair.  

Тичина П. І Бєлий, i Блок, i Єсєнiн, i Клюєв… 

Толстая Т. Круг. Cюжет.  

Толстой Л. М. Анна Каренина. Война и мир. Воскресение. Детство. 

Отрочество. Юность.  

Торська Н. “Мати Тереза” із… Залижні. 

Тургенєв І.С. Дворянское гнездо. Затишье. Отцы и дети. Рудин. Стучит! 

Украïнка Л. Де тiï струни, де голос потужний… 

Фаулз Дж.Р. The Collector. The French Lieutenant’s Woman.  

Філдінг Г. The History of Tom Jones, a foundling. 
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Фiцджеральд E. Chivalry at a Discount. 

Флобер Г. Madame Bovary.  

Франко І. Гiмн. 

Хлєбников В. Зангези. Мы желаем звездам… Усадьба ночью, чингизхань! 

Цвєтаєва М. Ариадна. Вереницею певчих свай… Встреча с Пушкиным. 

Германии. Деревья. Жалоба. Когда я буду бабушкой… Кто создан из камня, кто 

создан из глины… Молвь. Новогоднее. Офелия – в защиту королевы. По загарам 

– топор и плуг. Поэма Горы. Психея. Русской ржи от меня поклон… Сентябрь. 

Стихи к Пушкину. Уедешь в дальние края… Ученик. Чтоб высказать тебе…да 

нет, в ряды… Я сейчас лежу ничком… 

Честертон Г.К. The Man Who Was Thursday.  

Чехов А.П. Вишневый сад. Герой-барыня. Дама с собачкой. Дом с 

мезонином. Драма на охоте. Ионыч. Месть. Ниночка. Сильные ощущения. 

Толстый и Тонкий. Три года. Человек в футляре. 

Чорний С. Искания. Первое знакомство. 

Шварц О. Новогоднее каприччо. Хомо Мусагет. 

Шевченко Т. Г. Варнак. Гайдамаки. Гамалiя. І мертвим, i живим, i 

ненародженим землякам моїм в Украйнi… Іржавець. Лебедин. Марина. Марiя. 

Неофiти. Перебендя. Тарасова ніч. Царi. Чернець. Чи не покинуть нам, небого… 

Шейко-Медведєва Н. Альфонс. 

Шекспiр В. As You Like It. Hamlet, Prince of Denmark. Romeo and Juliet. The 

Tempest. The Tragedy of Othello, The Moor of Venice.  

Шишков В. Угрюм-река. 

Шоу Д.Б. Candida. Heartbreak House. Saint Joan. Shakes versus Shav. The 

Apple Cart.  

Ясенов Є. Сети кукловода. 
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Додаток В 

Покажчик поетонімів українськомовних творів  

і українськомовних перекладів 

 

Агасфер (КО) 

Аґріппа Неттесгаймський (Ю. А. Рекреації)  

Адам  (КО) 

Ада Цитрина / пані Різенбокк / Ада (Ю. А. Перверзiя) 

Азiя (Л. К. Зонька) 

«Акід і Галятея» (Ю. А. Перверзiя)  

Алхіміки (Ю. А. Рекреації)  

Альдебаран (П. К. Маруся Богуславка) 

Альпи (Д. П. За нас) 

Амаранта Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Амаранта Урсула Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Анахорети (Ю. А. Рекреації) 

Ангели Божі (Ю. А. Рекреації)  

Андерсен (Л. К. Записки українського самашедшего) 

Анничка (М. К. Тiнi забутих предкiв)  

Антей (Л. К. Малина, м’ята, дим і димарі)  

Антей (Л. К. Ми прилетiли вранцi у Європу) 

Антонич (Б.-І. А. Вишнi) 

Антонич (Б.-І. А. Росте Антонич, i росте трава…) 

Антоніо ВІВАЛЬДІ (Ю. А. Перверзiя) 

Аполлінер (Л. К. Тінь Марії) 

Аполлон (Л. К. Скiфська Одiссея) 

Аполлони (КО) 

Араби (Ю. А. Рекреації)  

Аравiя (О. З. Ars critica)  

Аристотель (КО) 
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Арiадна (КО) 

Арнаути (Ю. А. Рекреації)  

Асклепіо (Ю. А. Перверзiя) 

Ассирійці (Ю. А. Рекреації)  

Астрiд Лiндґрен (Л. К. Записки українського самашедшего) 

Атланти (Л. К. Умирають майстри)  

«Атос, Портос, Арамiс, парашут, ракета й потяг» (А. Д. Блакитна дитина) 

Атрей (О. З. Клiтемнестра)  

Аурелiано (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Аркадiо Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Аркайя (Г. М. Сто рокiв самотностi) 

Аурелiано Бабiлонья (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Другий Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Житнiй (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Закоханий (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Іґуаран (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Пиляр (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Сумний (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Аурелiано Хосе (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Афганці (Ю. А. Рекреації)  

Афродита / Афродити (КО) 

Ахерон (П. К. До Тараса за рiчку Ахерон)  

Ахiллес (КО) 

 

Багатодітні Сім’ї (Ю. А. Рекреації)  

Баден-Баден (КО) 

«Баккара» (Ю. А. Перверзiя) 



492 

Барселона (Л. К. Іспанка Карменсiта) 

Берегинi (Л. К. Люблю чернiгiвську дорогу…)  

Берлiн (Д. П. Космач) 

Берлiоз (Л. К. Коли вже люди обляглися спати) 

Бетховен (Л. К. Стоїть у ружах золота колиска) 

Бєлий (П. Т. І Бєлий, i Блок, i Єсєнiн, i Клюєв)  

«Бики й буки» (Б.-І. А.) 

Блок (П. Т. І Бєлий, i Блок, i Єсєнiн, i Клюєв)  

Блудниці (Ю. А. Рекреації)  

Богдан-Ігор Антонич (Ю. А. Рекреації)  

Богун (Л. К. Берестечко)  

Божевільні (Ю. А. Рекреації)  

«Боїнґ» (О. З. Голосом вiсiмдесятих)  

Бонапарт (Д. П. Стара молитва) 

Бонапарт (КО) 

Бонн (І. Д. Одiсей i Пенелопа)  

Борхес (В. Неборак. Монолог з псячого приводу) 

Боян (М. Сом)  

Брехуни з висолопленими язиками (Ю. А. Рекреації)  

Броварі (Ю. А. Рекреації)  

Бубабісти (Ю. А. Рекреації)  

Буг (С. Ж. Колаборанти) 

Будда (С. Ж. Будда сидiв на високiй могилi…) 

Буковина (М. М. Dolce Буковина)  

 

Вай-Вай (В. С. Цар Плаксiй та Лоскотон)  

«Вакханалiї» (Ю. А. Перверзiя) 

«Вампiрня» (Ю. А. Середньовiчний звiринець)   

Ванга (М. М. Буде знаний хiба що Вангою)  

Ван Гог (КО) 
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Ванька (КО) 

Варшава (С. Ж. Варшава)  

Василь (М. К. Тiнi забутих предкiв)  

Вася (КО) 

Вбивці (Ю. А. Рекреації)  

Ведмеді (Ю. А. Рекреації)  

Венера (КО) 

«Венеційська містерія» (Ю. А. Перверзiя) 

Венеція (Ю. А. Перверзiя) 

«Венеція вночі» (Дж. Родарі; пер. М. Лукаша)  

Вердi (Ю. А. Перверзiя) 

Вернивода (Л. К. Казочка про трьох велетнiв) 

Вернигора (Л. К. Казочка про трьох велетнiв) 

Вернидуб (Л. К. Казочка про трьох велетнiв) 

Ветерани (Ю. А. Рекреації)  

Відьми (Ю. А. Рекреації)  

Вінченцо БЕЛЛІНІ (Ю. А. Перверзiя) 

Вiргiнiя (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Вiрсавiя (Т. Ш. Царi)  

Вiталiй Коротич (Ю. А. Рекреації)  

Вкраїна (П. К. Абадонна) 

Вкраїна (П. К. Анахорет) 

Вкраїна (П. К. Вельможнiй покозащинi) 

Вкраїна (П. К. Гiмн єдиному царевi) 

Вкраїна (П. К. До землячки) 

Вкраїна (П. К. До кобзи) 

Вкраїна (П. К. До пекельного наплоду) 

Вкраїна (П. К. До рiдного народу) 

Вкраїна (П. К. Кумейки) 

Вкраїна (П. К. На незабудь року 1847) 
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Вкраїна (П. К. Народе мiй! що нам тепер почати?...) 

Вкраїна (П. К. Народна слава) 

Вкраїна (П. К. Настуся) 

Вкраїна (П. К. Нацiональний iдеал) 

Вкраїна (П. К. На чужiй чужинi) 

Вкраїна (П. К. Україна) 

Вкраїна (П. К. Яка панi, такi й санi) 

Волинь (П. К. Сторчкак i сторчачиха) 

Волинь (Т. Ш. Варнак) 

Волоцюги (Ю. А. Рекреації)  

Вольфґанґ Амадей МОЦАРТ (Ю. А. Перверзiя) 

Ворона (Г. Сковорода. Ворона і Чиж)  

 

Гавіали (Ю. А. Рекреації)  

Галайда (Т. Ш. Лебедин) 

Гамалiя (Т. Ш. Гамалiя) 

Гаргантюа (Ю. Іздрик. Воццек)  

Гаррi Поттер (Л. К. Записки українського самашедшего) 

Гендель (Ю. А. Рекреації)  

Генерали (Ю. А. Рекреації)  

Георгiй (М. М. За християнським календарем)  

Герiнельдо Маркес (Г. М. Сто рокiв самотностi) 

Гермеси (КО) 

Герої (Ю. А. Рекреації)  

Герострат / герострати (КО) 

Гертрудо (О. З. Офелiя – Гертрудi)  

Гессе (В. Неборак. Монолог з псячого приводу)  

Гете (А. Д. Син капітана)  

Гетьмани (Ю. А. Рекреації)  

Гiг (Л. К. Скiфська баллада) 
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Гіппі (Ю. А. Рекреації)   

Гiтлер (О. З. Настройка оркестру)  

«Глитай, або ж Павук» (М. Кропивницький) 

Глюк (Ю. А. Рекреації)   

Гноми (Ю. А. Рекреації)  

Голгофа / Голгота (КО) 

Голодранці (Ю. А. Рекреації)  

Голос Еврідики (Ю. А. Перверзiя) 

Голосіїв (Д. П. Гранослав)  

Гомер (Л. К. Мiс Істина) 

Гомер (Л. К. О мово, ти iще жива)  

Гомер (П. К. Гомер i Шекспiр) 

Гоморра (Л. К. Балада про дим) 

Гондурас (КО) 

Гонсало (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

«Гоп-стоп-шоп» (Ю. А. Рекреації)  

Горацiй (Б.-І. А. Ідилiя)  

Горили (Ю. А. Рекреації)  

Грицьки (Є. М. NOMINA SUNT ODIOSA)  

Гриша Лихуй (С. Ж. Гiмн демократичноï молодi)  

Грудні Жаби (Ю. А. Рекреації)  

Гурiєво (Т. Ш. Царi)  

Гутенюки (М. К. Тiнi забутих предкiв) 

Гуцули (Ю. А. Рекреації)  

 

Ґаетано ДОНІЦЕТТІ (Ю. А. Перверзiя) 

Ґалілейо (Ю. А. Перверзiя)  

Ґеорґ Фрідріх ГЕНДЕЛЬ (Ю. А. Перверзiя) 

«Ґольдоніяна» (Ю. А. Перверзiя) 
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Данайці (Ю. А. Рекреації)  

Данайя (І. Д. Нефертiтi)  

Дармограї (Ю. А. Рекреації)  

Дебіли (Ю. А. Рекреації)  

Дега (Л. К. Дiалог у паризькому салонi) 

Дежавю (Ю. А. Перверзiя) 

«Деметрій» (Ю. А. Перверзiя) 

Десна (Л. К. Сувид)  

Джеррі Ф. Янечок (Ю. А. Рекреації)  

Джіммі Гендрікс (Ю. А. Рекреації)  

Джоакіно РОССІНІ (Ю. А. Перверзiя) 

Джоконда (Л. К. Вже почалось, мабуть, майбутнє…)  

Джузеппе ВЕРДІ (Ю. А. Перверзiя) 

Дж. Франческо МАЛІП’ЄРО (Ю. А. Перверзiя) 

Дике поле (КО) 

Дiано (Б.-І. А. Дiвчина з диском)  

Дiоген (Л. К. Скiфська Одiссея) 

Діптянки (Ю. А. Рекреації)  

Днiпро (В. Неборак. Україна – українцям?)  

Днiпро (Л. К. Скiфська Одiссея) 

Днiстер (С. Ж. Колаборанти)  

Довбуш (КО) 

Довженко (Л. К. Пiдмосковний етюд) 

Доменіко ЧІМАРОЗА (Ю. А. Перверзiя) 

Дон (Л. К. Скiфська Одiссея) 

«Дон Джованні» (Ю. А. Перверзiя)  

Донiцеттi (Ю. А. Перверзiя)  

Дон-Кiхот (І. Д. Пастух юрмальських сосен)  

Доря / Оселедець (М. К. Подарунок на iменини) 

Дуболоми (Ю. А. Рекреації)  
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Дунай (І. Д. Нефертiтi)  

«Дух, що тiло пре до бою» (Ю. А. Рекреації)  

 

Евелiна Ганська (КО)  

Еладо (Б.-І. А. Смерть Гете)  

«Еманюель–4» (Ю. А. Рекреації)  

«Енріко, граф Бурґундський» (Ю. А. Перверзiя) 

«Ернанi» (Ю. А. Перверзiя) 

Етель i Лiлiан / Етель (Л. К. Дотик печалi) 

Етна (І. Д. На педагогiчнi теми) 

Етруски (Ю. А. Рекреації)  

 

Єва (КО) 

Єва (Т. Ш. Царi)  

Євреї (Ю. А. Рекреації)  

Європа (Л. К. У нашому саду була розкiшна флора) 

Європа (С. Ж. Варшава)  

Європа-Янус (О. З. Вiльнюс: зима напередоднi)  

Єнiсей (Т. Ш. Чернець)  

Єремiя (Л. Украïнка. Де тiï струни, де голос потужний…)  

Єрусалим (Л. Украïнка. Де тiï струни, де голос потужний…) 

 

Жанна д’Арк (КО) 

Жан-Поль Сартр  (КО) 

Живiть-У-Злагодi-Та-Достатку (Ю. А. Перверзiя) 

Жиди (Ю. А. Рекреації)  

Жінка-Єхидна (Ю. А. Перверзiя) 

Журден-Гобсек-Плюшкiн (КО) 

 

Задорожнiй (Ю. А. Рекреації)  
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«Записки українського самашедшого» (Л. К.) 

Зачепилiвка (КО) 

Зевси (КО) 

Зельман (Б.-І. А. Зельман) 

Зельман (Б.-І. А. Колодiйство) 

Зиновiй-Зенобiй / Теодор / Богдан (П. Загребельний. Я, Богдан)  

Зоїл  

Зоя Космодем’янська (КО) 

 

Іван (КО) 

Іван (М. К. Тіні забутих предків) 

Іван “Джон” Бомбас (Ю. А. Рекреації)  

Іван Іванович (А. Д. Док)  

Іван Іванович (КО) 

Іван Іванович Іванов (КО) 

Іван і Марічка (КО) 

Івано-Франківськ (Ю. А. Перверзія)  

Іван Сулима (Л. К. В маєтку гетьмана Івана Сулими) 

Івась (Т. Ш. Марiя) 

Ігор СТРАВИНСЬКИЙ (Ю. А. Перверзiя) 

«Ідея XXI»   (Ю. А. Перверзiя) 

Ікар (Б.-І. А. Ікар)  

Ікар (І. Д. На педагогiчнi теми) 

Ікар (Л. К. Заворожили ворони свiтанок) 

Індуси (Ю. А. Рекреації) 

Інквізитор (Ю. А. Перверзiя)  

Ірод (КО) 

Ісус (Д. П. На Спаса) 

«Італійка в Алжирі» (Ю. А. Перверзiя) 
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Йордан (Д. П. Три строфи) 

Йосип Степанович Бичок (М. Кропивницький. Глитай, або ж Павук) 

 

Казанова (КО) 

Каïн (КО) 

Каїн (С. Ж. Динамо Харкiв)  

Каліки (Ю. А. Рекреації)  

Калiостро (Л. К. Старий годинникар) 

Калiфорнiя (Л. К. Скрипалi з Марамореша) 

Кальмiус (С. Ж. Колаборанти) 

Карамбольйо (Ю. А. Перверзiя)  

Карменсіта (Л. К. Іспанка Карменсiта) 

Катерина (П. К. Кулiш у пеклi) 

Катерина (П. К. На незабудь року 1847) 

Катеринівка (Л. К. Мати) 

Катерино Михайлiвно / Катрусю / Катрусенько / Грушевська (О. З. Портрет 

К.М. Грушевської в юностi)  

Катинь (Д. П. О батьку мiй небесний!) 

Кацапи (Ю. А. Рекреації)  

Київ (Л. К. Скiфська баллада) 

Київ (Ю. А. Рекреації)  

Кiр (Л. К. Притча про рiку) 

Клара Карлівна (А. Д. На коні й під конем)  

Клеопатра (КО) 

Клондайк (КО) 

Клошари (Ю. А. Рекреації)  

Клявдіо МОНТЕВЕРДІ (Ю. А. Перверзiя)  

Кляріче (Ю. А. Перверзiя) 

Кобзарі (Ю. А. Рекреації)  

Козаки (Ю. А. Рекреації)  
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Козаки-Запорожці (Ю. А. Рекреації)  

Козолупи (Ю. А. Рекреації)  

«Коло колодязя» (П. К.) 

Коломийський (Ю. А. Перверзія) 

Колумб (КО) 

Колумбе (І. Д. Пастух юрмальських сосен)  

Коран (Л. К. Лiс) 

Коран (О. З. Середземноморське літо – 2003)  

Коран (П. К. Маруся Богуславка) 

«Крайслер Імперіял» (Ю. А. Рекреації) 

Красне (В. Кухта. Гуцульський Париж)  

Крез (КО) 

Крим (Т. Ш. Іржавець) 

Крук (Л. К. Записки українського самашедшего) 

Крути (Б.-І. А. Крутянська пiсня)  

Крути (В. Кухта. Гуцульський Париж)  

Крути (М. М. Із днiв любощiв)  

Крути (О. Максимейко)  

«Кулінарна книга анархіста» (Ю. А. Перверзія)  

Купала (М. М. …Звивалась – перерубана – гадюка…)  

 

Лада (Б.-І. А. Елегiя про спiвучi дверi)  

Лазар (Т. Ш. Перебендя) 

Лаїса (КО) 

Ламанчi (І. Д. Пастух юрмальських сосен)  

Лаокоон (Л. К. Записки українського самашедшего) 

Лас-Вегас (КО) 

Лева (Д. П. В Личакiвськiй задумливiй дiбровi…) 

«Левіафанклуб» (Ю. А. Рекреації)  

Легіонери (Ю. А. Рекреації)  
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Ледарі (Ю. А. Рекреації)  

Леонкавалльо (Ю. А. Перверзiя) 

Лета (Д. П. Бамут)  

Лета (Л. К. Скiфська Одiссея) 

Лех Валенса (Ю. А. Рекреації)  

Лилики (Ю. А. Рекреації)  

Лiлi Марлен (С. Ж. Бiля казарми…)  

Лiлiт (КО) 

Лірники (Ю. А. Рекреації)  

Лiсабон (І. Д. Одiсей i Пенелопа)  

Лiто (Л. К. Скiфська Одiссея) 

Лiя (Л. К. Балада про здоровий цинiзм) 

Ломоносов (Ю. А. Рекреації)   

Лос-Анджелес (Ю. А. Перверзiя) 

Люципер (Д. П. Аутодафе) 

«Ля Фенiче» (Ю. А. Перверзiя) 

 

Мавки (Ю. А. Рекреації)  

Мавпи (Ю. А. Рекреації)  

Маври (Ю. А. Рекреації)  

Магадан (Д. П. Не зрадь!) 

Магометани (Ю. А. Рекреації)  

Маґнiфiко Вiсбаль (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Мадлен (Л. К. Тінь Марії) 

Мадрiд (О. З. Ель Греко (Домiнiкос Теотокопулос) «Вознесiння Богородицi») 

Мазепа (КО) 

Майдан (Д. П. Не зрадь!) 

Майдан (Д. П. Три строфи) 

Македонiя (Л. К. Записки українського самашедшего) 

Македонці (Ю. А. Рекреації)  
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Макiївка (Л. К. Записки українського самашедшего) 

Максиміліян Погуляйський (Ю. А. Рекреації)  

Маланки (Ю. А. Рекреації)  

Маланці (Ю. А. Рекреації)  

Мамелюки (Ю. А. Рекреації)  

Манкурти (Ю. А. Рекреації)  

Марина (Л. К. Гiлочка печалi на могилу Пастернака) 

Марина / Марися (Т. Ш. Марина) 

Марієнплятц (Ю. А. Рекреації)  

Марійка / Маша (Д. П. А що в Москвi? Панують знову бiлi…) 

Марiчка (М. К. Тіні забутих предків) 

Марк (Л. К. Маркова скрипка) 

Маркес (В. Неборак. Монолог з псячого приводу)  

Марк Пекельний (КО) 

Марцинова (М. К. Тiнi забутих предкiв) 

Мати Тереза (КО) 

Мегера (П. К. Гомер i Шекспiр) 

Мекка (Л. К. Ти половець, ти правнук печеніга) 

Мельбурн (Ю. А. Перверзiя) 

Мендельсон (КО) 

Менестрелі (Ю. А. Рекреації)  

Мерелiн Монро (КО) 

Меркурії (КО) 

Металісти (Ю. А. Рекреації)  

Метью КУЛІКОФФ (Ю. А. Перверзiя) 

Мефiстофель (КО) 

«Микола Васильович Гоголь, вода й тополька» (А. Д. На коні й під конем) 

Микола Миколайович Іващенко / Мик-Мик (А. Д. Док)  

«Мистецтво викидання з вiкна» (Ю. А. Перверзiя) 

Михась / Михасенько / Мисько / Мисяньо / Мись (Д. П. Сойка) 
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Мiлет (Л. К. Скiфська Одiссея) 

Мiлонґ (О. З. Нiчнi метелики)  

Мiнерва (Л. К. Пансiонат «Форель») 

Мiньйони (Л. К. Доля) 

Моделянi (КО) 

Мойсей (КО) 

Мона Лiза (КО) 

Монголiя (Д. П. Полечу я до Монголiї…) 

Морда (М. К. Persona Grata) 

Морозенко  (Л. К. Фото у далекий вирiй) 

Моцарт (Ю. А. Перверзiя) 

Мочиморди (Ю. А. Рекреації)  

Музики (Ю. А. Рекреації)  

Мукачеве (КО) 

Мюнхен (Ю. А. Перверзiя) 

«Мюнхенські манекени» (О. З.)  

 

Навуходоносор (КО) 

Нанайці (Ю. А. Рекреації)  

Наталiя / Наташечка / Наталочка (Л. К. Цирк)  

Негри (Ю. А. Рекреації)  

Недоріки (Ю. А. Рекреації)  

Нероне (Т. Ш. Неофiти) 

Неруда (Л. К. Ну, мiдь, ну, золото…) 

Нестор Несторович (В. Гужва. Привид Шекспіра) 

Нефертiтi (КО) 

Нівхи (Ю. А. Рекреації)  

Ніжин (Л. Забашта) 

Німфи (Ю. А. Рекреації) 

«Норма» (Ю. А. Перверзiя) 
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Нудота (В. С. Цар Плаксiй та Лоскотон) 

 

Оболонь (І. Д. На Оболонi) 

Овруч (Л. К. Гроза проходила десь поруч…) 

Одiссей (КО) 

Одiссей (О. З. Хронiки вiд Фортiнбраса)  

Олекса (М. К. Тіні забутих предків)   

Олійники (Ю. А. Рекреації)  

Орел (Г. Сковорода. Орел і Сорока)  

Орина (П. К. Сторчкак i сторчачиха) 

Оріон (Л. К. Готичні смереки над банями буків)  

«Орфеїда» (Ю. А. Перверзiя)  

Орфей (Л. К. Колись були Орфеї, а тепер корифеї) 

Орфей (Ю. А. Перверзiя) 

«Орфей» (Ю. А. Перверзiя) 

«Орфей і Еврідіка» (Ю. А. Перверзiя) 

«ОРФЕЙ У ВЕНЕЦІÏ» (Ю. А. Перверзiя) 

Осип / Ось (В. В. Божки)  

Островський (А. Д. Син капітана) 

Остряницина (Т. Ш. Гайдамаки)  

Отці Василіани в чорному (Ю. А. Рекреації) 

Отці Домінікани в білому (Ю. А. Рекреації)  

Офелiя (КО) 

 

Павароттi (О. З. Середземноморське лiто – 2003)  

Павіани (Ю. А. Рекреації)  

Павликіани (Ю. А. Рекреації)  

Павло (Л. К. Пастораль XX сторiччя) 

Палагна (М. К. Тіні забутих предків) 

Палестина (П. К. Магомет i Хадиза) 
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Палійчуки (М. К. Тіні забутих предків) 

Паллада (Л. К. Скiфська Одiссея) 

Пандори (Л. К. Іспанська Карменсiта) 

Пане (М. М. Пановi над панами)  

Панки (Ю. А. Рекреації)  

Пантагрюель (Ю. Іздрик. Воццек) 

Пантальоне (Ю. А. Перверзiя)  

Паралітики на Роздорожжу (Ю. А. Рекреації) 

Париж (Ю. А. Перверзiя) 

«Пастораль XX сторiччя» (Л. К.)  

Пастушки (Ю. А. Рекреації)  

Патриції в тогах (Ю. А. Рекреації)  

Пенелопа (Л. К. Скiфська Одiссея) 

«Персефона» (Ю. А. Перверзiя) 

Персiя (Л. К. Скiфська Одiссея) 

Перун (Л. К. Скiфська Одiссея) 

Перфецький (Ю. А. Перверзiя) 

Песталоццi (І. Д. На педагогiчнi теми) 

Пиворізи (Ю. А. Рекреації)  

Писарі (Ю. А. Рекреації)  

Пияки (Ю. А. Рекреації)  

Пiгмалiон (КО) 

Пігмеї (Ю. А. Рекреації) 

Пiддубний (КО) 

«Під мухою» (Ю. А. Рекреації)  

«Пізнаймо Європу» (Ю. А. Рекреації)  

Пiлат (О. З. Коментар до дiй Св. Апостолiв)  

Пiнцеттi (Ю. А. Перверзiя) 

«Пісня бадьорих бродяг» (Б.-І. А.)  

Піхота (Ю. А. Рекреації)  
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Плакота (В. С. Цар Плаксiй та Лоскотон)  

Плаксій (В. С. Цар Плаксiй та Лоскотон)   

Плаксун (В. С. Цар Плаксiй та Лоскотон)  

Повії (Ю. А. Рекреації)   

«Подвиги Геракла» (Ю. А. Перверзiя) 

Покаль-Бокаль (В. Неборак) 

Полiно (Бу-Ба-Бу) 

Польщизна (П. К. Цар Наливай) 

Попелюшка (КО) 

«Порно-Біблія» (Ю. А. Рекреації)  

Посейдон (Л. К. Скiфська Одiссея) 

Почайна (І. Д. На Оболонi)  

Почайна (Л. К. Менi вiдкрилась iстина печальна…)  

Прага (Ю. А. Перверзія) 

Прибалтика (Д. П. Вулиця Джохара Дудаєва у Львовi) 

Прип’ять (О. З. Диптих 1986 року) 

Прованс (Л. К. Апологiя лицарства) 

Прокажені (Ю. А. Рекреації)  

Прокруст (Д. П. Молюся й думаю про людськi бiди…) 

Пророки (Ю. А. Рекреації)  

Проститутки (Ю. А. Рекреації)  

Профури (Ю. А. Рекреації)  

Псло (М. Вінграновський. Голубi сестри людей) 

Пупорізки (Ю. А. Рекреації)  

Пушкiн (А. Д. Син капітана)  

 

Растреллi (Л. К. Блискоче нiч перлиною Растреллi)  

Ребека Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

«Рекреації» (Ю. А.)  

Ремедiос (Г. М. Сто рокiв самотностi)  
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Ремедiос Москоте (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Ремедiос Прекрасна Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Рената-Ремедiос / Меме Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Рерiх (М. М. Осiннi екстази лiсiв…)  

«Ріґолетто» (Ю. А. Перверзiя) 

Різники (Ю. А. Рекреації)  

Рільке (Ю. А. Рекреації)  

Ріна (Ю. А. Перверзiя) 

«Рінальдо» (Ю. А. Перверзiя) 

Ріхард ВАҐНЕР (Ю. А. Перверзiя) 

Робiнзон (КО) 

Рогволод (Т. Ш. Царi)  

Рогнiда (Т. Ш. Царi) 

Родрiґо (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Розалінда (Ю. А. Перверзiя) 

Розбишаки (Ю. А. Рекреації) 

Роксоляна (Ю. А. Перверзiя) 

Россiнi (Ю. А. Перверзiя) 

Ростан (Л. К. Бiла симфонiя) 

Ростислав Смерековський (Ю. А. Перверзiя) 

Руан (Л. К. Руан) 

Рубiкон (Л. К. Бiля стоянки первiсних людей) 

Русалки (Ю. А. Рекреації) 

 

Сава Лихуй (С. Ж. Гiмн демократичноï молодi) 

Сажотруси (Ю. А. Рекреації) 

Салоїди (Ю. А. Рекреації) 

Саломея (КО) 

Самураї (Ю. А. Рекреації) 

Сан Санич (С. Ж. Гiмн демократичноï молодi) 
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Саня / Санька / Рябуха / Рябуха-Санька (В. В. “Вiють вiтри, вiють буйнi…”) 

Сарацини (Ю. А. Рекреації)  

Сармати (Ю. А. Рекреації)  

Сашко (Л. К. Пастораль XX сторiччя) 

свiт-Україна (П. К. Благословляю час той, i годину…) 

Святі з картонними німбами (Ю. А. Рекреації) 

Севан (Л. К. Цавет танем!) 

Севiлья (Л. К. Чуже весiлля) 

Сезам (Л. К. Божевiлля моє, божемилля…) 

«Сексапiллер» (Ю. А. Перверзiя) 

Сельма Лаґерльоф (Л. К. Записки українського самашедшего) 

Семен (М. К. Тіні забутих предків)   

Серафiнi (Ю. А. Серафiнi)  

Сердюки (Ю. А. Рекреації) 

Сибiлла (Л. К. Скiфська Одiссея) 

«Симон Бокканеґра» (Ю. А. Перверзiя) 

Синай (С. Ж. Синай)  

Синоп (Т. Ш. І мертвим, i живим, i ненародженим землякам моїм в Украйнi…) 

Сирники (Ю. А. Рекреації) 

Січові Стрільці (Ю. А. Рекреації)  

Скальський (Ю. А. Перверзiя) 

Скальцi (Ю. А. Перверзiя) 

Сліпці (Ю. А. Рекреації)  

Смеральдіна (Ю. А. Перверзiя) 

«Смерть у Венецiї» (Ю. А. Перверзiя) 

Сократ (Б.-І. А. Сократ) 

Сократ (Ю. А. Циган Василь) 

«Соло для Соломiï» (В. Лис)  

Солоха (КО) 

Соня (Б.-І. А. На другому березі) 
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Соняшна (Б.-І. А. На другому березі) 

Сорока (Г. Сковорода. Орел і Сорока)  

Спарафучіле (Ю. А. Перверзiя) 

Спарта (Д. П. Стара молитва) 

Спарта (Л. К. Коли вже люди обляглися спати…) 

Спудеї (Ю. А. Рекреації)  

Сталiн (О. З. Настройка оркестру) 

Станiслав Перфецький / Стах Перфецький / Карп Любанський / Сом Рахманський 

/ П’єр Долинський / Птах Кайфецький / Глюк / Блюм / Врубль / Штрудль / Шнобль 

/ Йона Риб / Жора Кур / Шура Птиць / Сюра Яйць / Слава Днів / Сильний Перець / 

Хуан Перес / Друже Перче / Перчило / Ерц-Герц-Перц / Персидський / 

Парфянський / Парсунський / Профанський / Перфаворський / Камаль Манхмаль / 

Йоган Коган / Будда Юдда / Юхан Бухан / Пу Фу / Бімбер Бібамус / Аґнус Маґнус / 

Авіс Пеніс / Штахус Бахус / Кактус Еректус / Анти-Ной / Зорро Вавель / 

Гамбз/м/бург/х/ер / Спас Орфейський / P.S. (Ю. А. Перверзiя) 

Степан (Л. К. Пастораль XX сторiччя) 

Степан Бандера (Ю. А. Рекреації)  

Степан Степанович Бобир (В. Гужва. Привид Шекспіра) 

Стус (Д. П. На Спаса) 

Сула (М. Вінграновський. Голубi сестри людей) 

Сулейман Давидович Пишнер (Ю. А. Рекреації)  

 

«Таємний шлюб» (Ю. А. Перверзiя) 

Тарас (Д. П. Клятва) 

Татари (Ю. А. Рекреації) 

Тель-Авiв (М. М. Дидактива з української топонiмiї в час сiнокосу бiля писаного 

каменя)  

Торбохвати (Ю. А. Рекреації)  

Торквемада (Д. П. Коли помер кривавий Торквемада…) 

«Травіята» (Ю. А. Перверзiя) 
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Трансвааль (Л. К. Ну, мiдь, ну, золото…)  

Трапезонд (Т. Ш. І мертвим, i живим, i ненародженим землякам моїм в Украйнi…)  

Трембітарі (Ю. А. Рекреації)  

Трiстане (І. Д. Пастух юрмальських сосен) 

«Трiшки про алгебру, “товарiщей” та Галину Іванiвну» (А. Д. На коні й під 

конем) 

Троя (КО) 

Троя (О. З. Клiтемнестра)  

Троянці (Ю. А. Рекреації)  

Трубадури (Ю. А. Рекреації) 

Трубайло (Т. Ш. Тарасова нiч) 

Трухан (Л. К. Я виросла у Київськiй Венецiї) 

Труханiв / Тугорханiв острiв (Л. К. Я виросла у Київськiй Венецiї) 

Трясило (Т. Ш. Тарасова нiч) 

Тургенєв (А. Д. Син капітана) 

Турки (Ю. А. Рекреації)  

 

Україна (Д. П. Космач) 

Україна (Д. П. Маска) 

Україна (Д. П. О батьку мiй небесний!) 

Україна (Д. П. Пiсня про сотенного) 

Україна (О. З. Постскриптум: Дорогою додому)  

Україна (П. К. Байда, князь Вишневецький) 

Україна (П. К. Великi проводи) 

Україна (П. К. Давнє горе) 

Україна / Вкраїна (П. К. До братiв на Вкраїну) 

Україна (П. К. До Шевченка) 

Україна (П. К. З-за Дунаю) 

Україна (П. К. Кулiш у пеклi) 

Україна (П. К. Маруся Богуславка) 
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Україна (П. К. Муза) 

Україна (П. К. Одвiдини) 

Україна (П. К. Пасiка) 

Україна (П. К. Петро да Катерина) 

Україна (П. К. Петро Сагайдашний) 

Україна (П. К. Побратими) 

україна (П. К. Покора) 

Україна (П. К. Рiдне слово) 

Україна (П. К. Святиня) 

Україна (П. К. Слово правди) 

Україна (П. К. Солониця) 

Україна (П. К. Сторчкак i сторчачиха) 

Україна (П. К. Стою один) 

Україна / Вкраїна (П. К. Титани) 

Україна (П. К. Цар Наливай) 

Україна (Ю. А. Листи в Україну) 

україни (П. К. Магомет i Хадиза) 

Українці (Ю. А. Рекреації)  

Украйна (Т. Ш. Іржавець)  

Улани (Ю. А. Рекреації)  

Ульянов-Ленiн / Ленiн (В. Гужва. Привид Шекспіра) 

Урсула Іґуаран (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

 

Федько (В. В. Федько-халамидник) 

«Федько-халамидник» (В. В.) 

«Фінанси і добробут» (Ю. А. Перверзiя) 

Фіндюрки (Ю. А. Рекреації)  

Фортiнбрас (КО) 

Фортiнбрас (О. З. Офелiя – Гертрудi) 

Франко (КО) 
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Хапуги (Ю. А. Рекреації)  

Харкiв (С. Ж. Це просто день, що врубується в простiр…)  

Харон (П. К. До Тараса за рiчку Ахерон) 

Харон (Т. Ш. Чи не покинуть нам, небого…) 

Харони (Л. К. Скiфська Одiссея) 

Хата Стрiхiвна (І. Д. Бабусенцiя) 

Хвойди (Ю. А. Рекреації)  

Хемiнгуей (КО) 

Хима (М. К. Тіні забутих предків)  

Хосе Аркадiо (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Хосе Аркадiо / Аркадiо (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Хосе Аркадiо Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Хосе Аркадiо Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Хосе Аркадiо Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Хосе Аркадiо Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Хосе Аркадiо Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi)  

Хосе Аркадiо Другий Буендiа (Г. М. Сто рокiв самотностi) 

Христос (Д. П. Аутодафе) 

Христофор Віллібальд Ґлюк (Ю. А. Перверзiя) 

Хрущов (Л. К. Спiвучi обриси роденiвської Музи) 

 

Цигани (Ю. А. Рекреації)  

цiцерон (КО) 

Цьохлі (Ю. А. Рекреації)  

 

Ченці (Ю. А. Рекреації)  

Черемош (М. М. …цi очi гарнi, наче сарни)  

Чернiвцi (М. М. Ти привiт менi передав iз Пекiна)  

Черчілль-Перчіль (П. Загребельний) 
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Чиж (Г. Сковорода. Ворона і Чиж)  

Чоловік-Дракон (Ю. А. Перверзiя)  

Чорне море (М. М. …цi очi гарнi, наче сарни)  

Чорні Коти (Ю. А. Рекреації)  

Чорнобиль (КО) 

Чорнобиль (О. З. Диптих 1986 року)  

Чорномор (Л. К. Балада про дим) 

Чорти (Ю. А. Рекреації)  

Чортопiль (Ю. А. Рекреації)  

чугайстир (М. К. Тіні забутих предків)  

Чуковський (Л. К. Пiдмосковний етюд) 

 

Швейцарiя (КО) 

Шевченко (А. Д. Син капітана)  

Шевченко (Б.-І. А. Вишнi) 

Шекспiр (А. Д. Син капітана) 

Шекспiр (В. Гужва. Привид Шекспіра) 

Шекспiр (Д. П. Я знаю мови Ботева, Шекспiра…) 

Шекспiр (КО) 

Шинкарі (Ю. А. Рекреації)  

Шльондри (Ю. А. Рекреації)  

Шльохи (Ю. А. Рекреації)  

 

щезник (М. К. Тіні забутих предків)  

 

Юра (М. К. Тіні забутих предків)  

Юристи (Ю. А. Рекреації)  

Юрій Андрухович (Ю. А. Перверзія) 

Юрiй Сергiйович / Юс (А. Д. На коні й під конем)  

 



514 

Ягнята (Ю. А. Рекреації) 

«Як я “розбагатiв”» (А. Д. На коні й під конем) 

Яничари (Ю. А. Рекреації)  

Янус (Л. К. Баллада про здоровий цинiзм) 

Янус Марія Різенбокк / Янус Різенбокк (Ю. А. Перверзiя) 

Яшкін (Ю. А. Рекреації) 
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Додаток Г 

Покажчик поетонімів російськомовних творів і російськомовних перекладів 

 

Авессалом (М. Ц. Деревья)  

Агни (А. Б. Первое свидание)  

Адам Круг / Гумакрад / Драмагук / Мугакрад / Гумрадка / Гурдамак / Камерад / 

Мадамка (В. Н. Bend Sinister)  

Адам Смит (О. С. П. Евгений Онегин)  

Аделаида Вин-Дурманова (Виноземская) /Аделаида / Арделия / Ада / Адочка (В. Н. 

Ада, или Радости страсти)  

Аделаида Ивановна (М. В. Г. Игроки)  

Аделаида Софроновна (М. В. Г. Мертвые души)  

Адельгейда Гавриловна (М. В. Г. Мертвые души)  

Адонис (КО) 

Адриатическая волна (О. С. П. Кто знает край, где небо блещет…)  

Азов (М. В. Гроза)  

Айзенберги (Іл.П. Золотой теленок)  

Айсберги (Іл.П. Золотой теленок)  

Акакий Акакиевич Башмачкин / Акакий / Башмачкин (М. В. Г. Шинель) 

«Акулька» (М. Б. Похождения Чичикова)  

Александра Гавриловна (М. В. Г. Мертвые души)  

Александра Степановна Плюшкина (М. В. Г. Мертвые души)  

Александр Иванович Дудкин / Неуловимый / Незнакомец-Паллада (А. Б. 

Петербург)   

Алексей Александрович Каренин / Алексей Александрович / Алексей (Л. М. Т. Анна 

Каренина)  

Алексей Кириллович Вронский / Алексей Вронский / Вронский (Л. М. Т. Анна 

Каренина)  

Алина (О. С. П. Евгений Онегин)  

Алфей (В. Н. Bend Sinister)  
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Алферов (В. Н. Защита Лужина)  

Алферов (В. Н. Машенька)  

Алферова (В. Н. Защита Лужина)  

Алферовы (В. Н. Защита Лужина)  

Альбан (О. С. П. Евгений Онегин)  

Анна Аркадьевна Каренина / Анна Каренина / Анна Аркадьевна (Л. М. Т. Анна 

Каренина)   

Анабелла Ли (В. Н. Лолита)  

Антон Прокофьевич Голопузь (М. В. Г. Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем)  

Антон Прокофьевич Попопуз (М. В. Г. Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем)  

«Аполлон Аполлонович» (А. Б. Петербург)  

«Аполлон Аполлонович Аблеухов» (А. Б. Петербург)  

Аполлон Аполлонович Аблеухов / Аблеухов / Аполлон Аполлонович / кавалер “Белого 

орла” / Цыпленок / Абл…ейка (А. Б. Петербург)  

Ариадна (М. Ц. Вереницею певчих свай…)  

Ариадна (М. Ц. Чтоб высказать тебе…да нет, в ряды…)  

Аристарх (КО) 

Аркадий Кирсанов (І. С. Т. Отцы и дети)  

Аркадия (КО) 

Аркольский мост (В. М. Я и Наполеон)  

Асеев Колька (В. М. Юбилейное) 

Аспазия (КО) 

Ассаргадон (В. Б. Ассаргадон. Aссирийская надпись)  

Атлантида (КО) 

Аустерлиц (В. М. Я и Наполеон)  

Афина (О. М. В Петрополе прозрачном мы умрем)  

 

Байрон (М. Ц. Встреча с Пушкиным)  
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Байрон (М. Ю. Л. Нет, я не Байрон, я другой)  

Байрон / певец Гюльнары / певец Гяура и Жуана (О. С. П. Евгений Онегин)  

Балтазар Балтазарович Жевакин-второй / Жевакин (М. В. Г. Женитьба)  

Бальзак (І. С. Т. Дворянское гнездо)  

баратынские (Т. Кiбiров. Парафразис)  

Безыменский (В. М. Юбилейное) 

Беликов / человек в футляре (А. П. Ч. Человек в футляре)  

Бель (О. С. П. Евгений Онегин)  

Берг (В. Н. Изобретение Вальса)  

Берг (В. Х. Зангези)  

бесстужев (Й. Б. О если бы птицы пели и облака скучали…)  

Бетрищев (М. Б. Похождения Чичикова)   

Бетховен (В. Н. Дар)  

Биша (О. С. П. Евгений Онегин)  

Блок-гамаюн (В. Єрофеєв. Русская красавица)  

Боб Браунинг (В. Н. Лолита)  

Бобчинский (КО) 

Бобчинский (М. Б. Похождения Чичикова)  

Богемия (М. Ц. Сентябрь)  

Борей (В. Н. Дар)  

Борис Борисович Симеонов-Пищик (А. П. Ч. Вишневый сад)  

Бородино (КО) 

Брег (В. Н. Изобретение Вальса)  

Бриг (В. Н. Изобретение Вальса)  

Броун (І. С. Т. Отцы и дети)  

Бруг (В. Н. Изобретение Вальса)  

Бруно Кречмар / Шиффермюллер (В. Н. Камера обскура)  

Бург (В. Н. Изобретение Вальса)  

Буш (В. Н. Дар)  

«Было сплошное бессмыслие» (А. Б. Петербург)  



518 

Вавилон (КО) 

Вайсберги (Іл.П. Золотой теленок)  

Вампир (О. С. П. Евгений Онегин)  

Варадат (М. В. Г. Шинель)  

Варахасий (М. В. Г. Шинель)  

Варух (М. В. Г. Шинель)  

Василий Иванович Базаров (І. С. Т. Отцы и дети)  

«Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции» (Іл.П. Золотой теленок)  

Ватерлоо (КО) 

Вахтисий (М. В. Г. Шинель)  

Везувий (КО) 

Венера Боттичелли (В. Н. Лолита)  

Вера Дмитриевна Лаврецкая (І. С. Т. Дворянское гнездо)  

Вера Ростова (Л. М. Т. Война и мир)  

Вергилий (КО) 

Вертер (О. С. П. Евгений Онегин)  

Вечный Жид (О. С. П. Евгений Онегин)  

«Вильгельм Телль» (М. В. Г. Невский проспект)  

Вимбльдон (В. Н. Лолита)  

Виргилий (О. С. П. Евгений Онегин)  

Влтава (М. Ц. Сентябрь)  

Воланд / Фаланд /“Ве” / “W” / Вагнер / Вайнер / Вегнер / Винтер / Вульф (М. Б. 

Мастер и Маргарита)  

Вольтер (КО) 

Вор Антошка (М. Б. Похождения Чичикова)  

Воробей (М. Б. Похождения Чичикова)  

Воробей (М. З. Меркнут знаки Зодиака…)  

Воронеж (О. М. Пусти меня, отдай меня, Воронеж…)  

Вронские (Л. М. Т. Анна Каренина)  

«Второй визит к Смердякову» (Ф. М. Д. Братья Карамазовы)  
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Гадес (А. Б. Первое свидание)  

Галилеи (В. М. Человек)  

Галилеи (М. В. Солнце мира Алкиана)  

Галкин (Іл.П. Двенадцать стульев)  

Гамаюн (КО) 

Гамлет (В. Н. Bend Sinister)  

Гамлет (М. Ц. Офелия – в защиту королевы)  

Гамлет (О. М. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…)  

гандлевские (Т. Кiбiров. Парафразис)  

Гарпагон (КО) 

Гвалдаквивир (О. С. П. Ночной зефир…)  

Гейне (І. С. Т. Отцы и дети)  

Геллеспонт (О. С. П. Евгений Онегин)  

Геракл (КО) 

Герасимов (В. М. Юбилейное) 

Герб (В. Н. Изобретение Вальса)  

Гердер (О. С. П. Евгений Онегин) 

Герман (А. Б. Петербург)  

Герман Герман (В. Н. Лолита)  

Германия (М. Ц. Германии)  

Германы (М. Ц. Германии)  

Гете (О. М. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…)  

Гиббон (О. С. П. Евгений Онегин)  

Гибралтар  (КО) 

Гирей (О. С. П. Бахчисарайский фонтан)  

Гоген (А. В. Параболическая баллада)  

Гоголь Николай Васильевич / Гоголь / Николай Васильевич (М. Б. Похождения 

Чичикова)  

Голиаф (КО) 

Голядкины (Ф. М. Д. Двойник)  



520 

Гомер (М. Ц. Русской ржи от меня поклон…)  

Гомер (О. С. П. Евгений Онегин)  

Гора (М. Ц. Поэма Горы)  

Гораций (І. С. Т. Отцы и дети)  

Гораций (КО) 

Горб (В. Н. Изобретение Вальса)  

городничий (М. Б. Похождения Чичикова) 

Гофман1 (М. В. Г. Невский проспект)  

Гофман2 (М. В. Г. Невский проспект)  

Гоффман (І. С. Т. Отцы и дети)  

Грaб (В. Н. Изобретение Вальса)  

Грандисон (О. С. П. Евгений Онегин)  

Гриб (В. Н. Изобретение Вальса)  

Григорий Доезжай-не-Доедешь (М. Б. Похождения Чичикова)  

Гроб (В. Н. Изобретение Вальса)  

Груб (В. Н. Изобретение Вальса)  

Г. С. Желтков / Г. С. Ж. / Ге Эс Же / П. П. Ж./ Пе Пе Же (О. К. Гранатовый браслет)   

Гумберт Гумберт / Г. Г. / Гумберт / Гумберт Выворотень / Гумберт Грозный / 

Гумберт Густопсовый / Гумберт Кроткий / Гумберт Мясник / Гумберт Мурлыка 

/ Гумберт Смелый / Гумберт Смиренный / Гумберт Хриплый (В. Н. Лолита)  

Гумбрия (В. Н. Лолита)  

Гурк (В. Н. Bend Sinister)  

Гюльнара (О. С. П. Евгений Онегин)  

 

Давид (М. Ц. Ученик) 

Даль / даль (Т. Т. Сюжет) 

Дамских Мод Журнал (О. С. П. Евгений Онегин)  

Данте / Дант (КО) 

Дантес (В. М. Юбилейное)  

«Дар» (В. Н. Дар)  
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«Двойник» (В. Н. Отчаяние)  

«Деепричастное» (А. Гуницький)  

«Деепричастность» (В. Строчков)  

Дездемона (Б. П. Уроки английского)  

Делибаш (О. С. П. Делибаш)  

Дельфина (О. С. П. Евгений Онегин)  

Демосфен / демосфен (КО) 

Державин (В. М. Юбилейное) 

Держиморда (М. Б. Похождения Чичикова)  

Держиморда (М. В. Г. Ревизор)  

Диана (О. С. П. Домик в Коломне)  

«Дикарь с барометром. Эпилепсия. Если бы» (Є. З. Мы)  

Дмитрий Ионыч Старцев / Ионыч (А. П.Ч. Ионыч)  

Дмитрий Левин (Л. М. Т. Анна Каренина)  

Добчинский (КО) 

Добчинский (М. В. Г. Ревизор)  

Доллин Дол (В. Н. Лолита)  

Долорес (В. Н. Лолита)  

Долорес Гейз / Долорес / Долли / Лолита / Lolita / Лола / Ло / Лолиточка / 

Гейзочка / Долли-Ло / Доллита / Ло-борохло / Венера Боттичелли / Лолита Гейз / 

Кармен / Карменсита / жена Ричарда Скиллера (В. Н. Лолита)  

«До мазурки» (Л. М. Т. Детство)  

Дональд Отто Ких (В. Н. Лолита)  

Дон-Жуан (КО) 

Дон-Кихот  (КО) 

Дорогойчёнко (В. М. Юбилейное) 

Дорофей Трофимович (М. В. Г. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем)  

достоевские (Т. Кiбiров. Парафразис)  

«Дотанцовывал» (А. Б. Петербург)  
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Драгомилово (В. М. Лев Толстой и Ваня Дылдин)  

Драйеры (В. Н. Камера обскура)  

Драйеры (В. Н. Король, дама, валет)  

«Дромадер» (В. Н. Лолита)  

Дула (М. В. Г. Шинель)  

Дырка (М. В. Г. Женитьба)  

Дюма (І. С. Т. Дворянское гнездо)  

 

Ева Розен (В. Н. Лолита)  

Еввул (М. В. Г. Шинель)  

Евгений Базаров / Енюша / Енюшенька (І. С. Т. Отцы и дети)  

«Евгений Онегин» (І. С. Т. Отцы и дети)  

«Евгений Онегин» (О. С. П.)  

Евгений Онегин / Евгений / Онегин (О. С. П. Евгений Онегин)  

Евдоксия Кукшина / Кукшина (І. С. Т. Отцы и дети)  

Евлогий (М. В. Г. Шинель)  

Евпл Акинфович (М. В. Г. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем)  

Евтихий Евтихиевич (М. В. Г. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем)  

Египетский мост (Ф. М. Д. Преступление и наказание)  

Египт (В. Б. Ассаргадон. Aссирийская надпись)  

«Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна 

женщина – зубной техник» (Іл.П. Золотой теленок)  

Егор (М. Ц. Когда я буду бабушкой…) 

Езоп (КО) 

Екатерина Маслова / Катюша (Л. М. Т. Воскресение) 

Елевферий Елевфериевич (М. В. Г. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем)  

Елена Генриховна / Генрих (І. О. Б. Генрих)  



523 

Елизавета (М. Б. Похождения Чичикова)  

Елизавет(а) / Елизаветъ Воробей (М. Б. Похождения Чичикова)   

Енфраншиш / енфраншиш (А. Б. Петербург)  

Ермолов (І. С.Т. Отцы и дети)  

Есенин (В. М. Юбилейное) 

 

Ёлкин (Іл.П. Двенадцать стульев)  

 

Жевакин (М. В. Г. Женитьба)  

«Женитьба отца» (Л. М. Т. Юность)  

«Жизнь Чернышевского» (В. Н. Дар)  

Жорж Санд (І. С. Т. Дворянское гнездо)  

Жорж Санд (І. С. Т. Отцы и дети)  

 

Залкинд (Іл.П. Двенадцать стульев)  

Заманиловка (М. В. Г. Мертвые души)  

Замухрышкин (М. Б. Похождения Чичикова)  

«Записки…» (В. Н. Отчаяние) 

«Записки мистификатора» (В. Н.)  

Зарема (О. С. П. Бахчисарайский фонтан)  

Зарема (О. С. П. Фонтану Бахчисарайского дворца)  

Захар / Обломов (І. Г. Обломов)  

Зевс (А. Б. Петербург) 

Земфира (О. С. П. Цыганы)  

«Зеркало» (В. Н. Отчаяние)  

 

Иван Григорьич (М. Б. Похождения Чичикова)  

Иван Иванович (М. В. Г. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем)  

Иван Иванович Иванов (А. Б. Петербург)  
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Иван Иванович Иванов / Иван / Ивван / Иван Иваныч / Ивван-Иванч / Ивван 

Ивваныч (А. Б. Петербург)  

«Иван Иванович и Иван Никифорович» (М. В. Г. Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем)  

Иван Иванович Перерепенко / Иван Иванович (М. В. Г. Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем)  

Иван Никифорович Довгочхун / Иван Никифорович (М. В. Г. Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем)  

Иванов / Вонави (А. Б. Петербург)  

Иван Степанов / Иван Степанович / Иван Степаныч / Степаныч (А. Б. 

Серебряный голубь)  

«И гремела рулада» (А. Б. Петербург)  

Изабель Ли / Анабелла (В. Н. Смотри на арлекинов!)  

«ИЗ ЖИТИЯ В БОЗЕ ПРЕСТАВИВШЕГОСЯ ИЕРОСХИМОНАХА СТАРЦА 

ЗОСИМЫ, СОСТАВЛЕНО С СОБСТВЕННЫХ СЛОВ ЕГО АЛЕКСЕЕМ 

ФЕДОРОВИЧЕМ КАРАМАЗОВЫМ» (Ф. М. Д. Братья Карамазовы)  

Изора (В. Н. Дар)  

Илья Ильич Обломов / Обломов (І. Г. Обломов)  

Илья Муромец (КО) 

Илья Ростов (Л. М. Т. Война и мир)  

Ипполит (М. Ц. Жалоба)  

Ипполит (М. Ц. Чтоб высказать тебе…да нет, в ряды…)  

«Исповедь горячего сердца. В анекдотах» (Ф. М. Д. Братья Карамазовы)  

«Исповедь горячего сердца. “Вверх пятами”» (Ф. М. Д. Братья Карамазовы)  

«Исповедь горячего сердца. В стихах» (Ф. М. Д. Братья Карамазовы)  

«История Тридцатилетней войны» (М. В. Г. Невский проспект)  

Иуда (КО) 

 

Каверин (О. С. П. Евгений Онегин)  

«Как мы приняли это известие» (Л. М. Т. Юность)  
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Калифорния (КО) 

Камбала (М. З. Меркнут знаки Зодиака…)  

«Кана Галилейская» (Ф. М. Д. Братья Карамазовы)  

Кант (А. Б. Петербург)  

Кант (В. Н. Дар)   

«Капитал» (Й. Б. Новый Жюль Верн)  

Каренины (Л. М. Т. Анна Каренина)  

«Кариатида» (А. Б. Петербург)  

Кариатида / каритида / каменный бородач (А. Б. Петербург)  

Картошка (М. З. Меркнут знаки Зодиака…)  

Карфаген (КО) 

Кастор (М. Ц. Новогоднее)  

Кастор и Поллукс (КО) 

Катя Одинцова (І. С. Т. Отцы и дети)  

«Квадрат. Владыки мира. Приятно-полезная функция» (Є. З. Мы)  

Квазимодо  (КО) 

Кириллов (В. М. Юбилейное)  

Кити Щербацкая (Л. М. Т. Анна Каренина)  

Кифа Мокиевич (М. В. Г. Мертвые души)  

Кларисса (О. С. П. Евгений Онегин)  

Клеопатра / Клеопатры (КО) 

Клеопатра (О. С. П. Египетские ночи)  

Клим Чугункин (М. Б. Собачье сердце)  

«Клоун Клеся» (А. Б. Котик Летаев)  

Клэр Куильти / Ромео / Ромка (В. Н. Лолита)  

К(окушки)н мост (Ф. М. Д. Преступление и наказание)  

Колорадо (В. Н. Лолита)  

Конт (А. Б. Петербург)  

Конт (В. Н. Дар)   

Кончеев (В. Н. Дар)  
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«Коопсах» (В. М. Юбилейное) 

Копейкин (М. Б. Похождения Чичикова)  

Коробочка (М. В. Г. Мертвые души)  

Корова (М. З. Меркнут знаки Зодиака…)  

Корсар (О. С. П. Евгений Онегин)  

«Кофта фата» (В. М.)  

«Критика Чистого Разума» (Й. Б. Новый Жюль Верн)  

Кромвель (КО) 

«Круг» (В. Н.)  

Круг (В. Н. Bend Sinister)  

«Круг» (Т. Т.)  

Кувшинное Рыло (М. Б. Похождения Чичикова)  

 

Лазари (В. М. Война и мир)  

Лаурина (В. Н. Лолита)  

Лев Глебович Ганин (В. Н. Машенька)  

Левиафан (КО) 

Левины (Л. М. Т. Анна Каренина)  

Ленор (О. М. Соломинка)  

Ленский (О. С. П. Евгений Онегин)  

Леонардо да Винчи (Іл.П. Золотой теленок)  

Леф (В. М. Юбилейное) 

Либих (І. С. Т. Отцы и дети)  

Лигейя (О. М. Соломинка)  

Лидия Волчанинова / Лида (А. П. Ч. Дом с мезонином)  

Лиза (А. Б. Петербург)   

Лиза (М. М. К. Бедная Лиза)  

Линар (О. С. П. Евгений Онегин)  

Липпанченко (А. Б. Петербург)  

Литейный (М. А. Синие гусары)  



527 

Лихов (А. Б. Серебряный голубь)  

«Лобная баллада» (А. В.)  

Ловлас (КО) 

Лолита (В. Н. Лолита)  

Лубянка (М. Б. Похождения Чичикова)  

Луиза Ванценбах / Луиза (А. П. Ч. Толстый и Тонкий)  

Лысый Пимен (М. Б. Похождения Чичикова)  

любовник Юлии Вольмар (О. С. П. Евгений Онегин)  

Ляпкин (М. Б. Похождения Чичикова)  

 

Мавра (А. П. Ч. Человек в футляре)  

Магомет (КО) 

«Мазурка» (Л. М. Т. Детство)  

Макиавелли (КО) 

Маклатура Александровна (М. В. Г. Мертвые души)   

Малек-Адель (О. С. П. Евгений Онегин)  

Малкин (Іл.П. Двенадцать стульев)   

Мальвина (О. С. П. Евгений Онегин)  

Малюта Скуратов (КО) 

Мамай (КО) 

Манзони (О. С. П. Евгений Онегин)  

Манилов (КО) 

Манилов (М. Б. Похождения Чичикова)  

Манилов (М. В. Г. Мертвые души)  

Манилова (М. Б. Похождения Чичикова) 

Маниловка (М. В. Г. Мертвые души)  

Марина (М. Ц. Встреча с Пушкиным)  

Марина (М. Ц. Кто создан из камня, кто создан из глины…)  

Марина (М. Ц. Уедешь в дальние края…)  

Мария (О. С. П. Бахчисарайский фонтан)  
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Мария (О. С. П. Фонтану Бахчисарайского дворца)  

Мармонтель (О. С. П. Евгений Онегин)  

Марс (М. З. Противостояние Марса)  

Мартын Задека (О. С. П. Евгений Онегин)  

Маруся / Руся (І. О. Б. Руся)  

Марфенька (І. Г. Обрыв) 

Марфинька (В. Н. Приглашение на казнь)  

Марья Гавриловна (М. В. Г. Мертвые души)  

Мафусаил (КО) 

Машенька (В. Н. Защита Лужина)  

Машенька / Мария / Россия (В. Н. Машенька)  

Маяковский / Владим Владимыч / на эМ (В. М. Юбилейное) 

Мекка (КО) 

Мельмот (О. С. П. Евгений Онегин)  

Месмер Месмер (В. Н. Лолита)  

Мещанская улица (М. В. Г. Невский проспект)  

Мильтон (В. Н. Дар)  

Мин (В. Х. Зангези)  

Митрофан  (КО) 

Митяй (М. Б. Похождения Чичикова)  

Михаил Семенович Собакевич / Собакевич (М. В. Г. Мертвые души)  

Мокий Кифович (М. В. Г. Мертвые души)  

Моккий (М. В. Г. Шинель)  

Монблан (КО) 

Монмартр (А. В. Параболическая баллада)  

Морена (М. М. К. Сиерра-Морена)   

Морис Шметерлинг (В. Н. Лолита)  

Морозенки (В. Х. Мы желаем звездам…)   

Москва (А. Б. Серебряный голубь)  

Моцарт (КО) 
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Моцарт (О. М. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…)  

Моцарт (О. С. П. Моцарт и Сальери)  

«Моцарт и Сальери» / «Зависть» (О. С. П.)  

Мурзофейкин (М. Б. Похождения Чичикова)  

Муха (М. З. Меркнут знаки Зодиака…)  

«Мы» (Є. З.)  

Мэрри Мэй (В. Н. Лолита)  

 

Надсон (В. М. Юбилейное) 

Наксос (М. Ц. Чтоб высказать тебе…да нет, в ряды…)  

Наполеон (В. М. Я и Наполеон)  

Наполеон (КО) 

Наполеон (Л. М. Т. Война и мир)  

Наполеон (О. С. П. Домик в Коломне)  

Наполеончик (КО) 

Наркомздрав (М. Б. Похождения Чичикова)  

Наталья Ростова (Л. М. Т. Война и мир)  

Наталья / Натали / Nathalie / Наташа Ростова (Л. М. Т. Война и мир)  

Нафанаил / Нафаня (А. П. Ч. Толстый и Тонкий)  

Нева (О. С. П. Медный всадник)  

«Невский проспект» (А. Б. Петербург)  

Некрасов Коля, сын покойного Алеши (В. М. Юбилейное)  

«Непризнанное сходство» (В. Н. Отчаяние)  

Нестор (КО) 

Неуважай-Корыто (М. Б. Похождения Чичикова)  

«Никогда не разговаривайте с неизвестными» (М. Б. Мастер и Маргарита) 

Николай Аполлонович Аблеухов / Аполлон Бельведерский / Герман / Коленька (А. Б. 

Петербург) 

Николай Петрович Кирсанов (І. С. Т. Отцы и дети)  

Николай Петрович Цукатов / Коко (А. Б. Петербург)  
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Николай Ростов (Л. М. Т. Война и мир)  

Нил (І. О. Б. Луна и Нил. По берегу, к пещерам…)  

Нил (М. З. Бегство в Египет)  

Нина Воронская / Клеопатра Невы (О. С. П. Евгений Онегин)  

Ноздрев (М. Б. Похождения Чичикова)  

Ноздрев (М. В. Г. Мертвые души)  

 

«Обе вместе» (Ф. М. Д. Братья Карамазовы)  

«Обитатели села Целебеева» (А. Б. Серебряный голубь)  

Обломов (КО) 

Обломовка (І. Г. Обломов)  

Облонские (Л. М. Т. Анна Каренина)  

Одиссея (КО) 

ожегов (А. Поляков. Орфографический минимум)  

Ольга (В. М. Юбилейное)  

Ольга Ларина (О. С. П. Евгений Онегин)   

Омир (О. С. П. Рифма, звучная подруга)  

Онегин (В. М. Юбилейное)  

«Оправдание сходства» (В. Н. Отчаяние)  

Остап Бендер (Іл.П. Двенадцать стульев) 

«Ответ критикам» (В. Н. Отчаяние)  

Отелло (КО) 

Отто Отто (В. Н. Лолита)  

«Отчаяние» (В. Н.)  

Офицерская улица (М. В. Г. Невский проспект)  

 

Павел Иванович Чичиков / Чичиков (М. Б. Похождения Чичикова)  

Павел Иванович Чичиков / Чичиков / Павел Иванович / Собакевич (М. В. Г. Мертвые 

души)  

Павел Петрович Кирсанов (І. С. Т. Отцы и дети) 
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Павсикахий (М. В. Г. Шинель)  

Палкин (Іл.П. Двенадцать стульев)  

Паллада (А. Б. Петербург)  

Пампуш на Твербуле / памятник Пушкину на Тверском Бульваре (М. Б. 

Похождения Чичикова)  

Парид (КО) 

Париж (КО) 

Парис  

Парнас (КО) 

Парнас (М. Ц. Поэма Горы)  

Парни (О. С. П. Евгений Онегин)  

Паук (М. З. Меркнут знаки Зодиака…)  

Пенелопа (КО) 

Пепп (А. Б. Петербург)   

Пеппович (А. Б. Петербург)  

Пепп Пеппович Пепп (А. Б. Петербург)  

Перун (В. Х.)  

Пески (Ф. М. Д. Преступление и наказание)  

«Петербург» (А. Б. Петербург)  

Петербург (А. Б. Петербург)   

Петербург (О. М. Ленинград)  

Петербург (О. С. П. Евгений Онегин)  

Петербург (О. С. П. Пир Петра Великого)  

Петербург (Ф. М. Д. Преступление и наказание)  

Петриады (О. С. П. Евгений Онегин)  

Петрополь (О. М. В Петрополе прозрачном мы умрем)  

мусье Петрушка 

Петрушка (М. Б. Похождения Чичикова)  

Петрушки (КО) 

Петух (М. В. Г. Мертвые души)  
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Петя Ростов (Л. М. Т. Война и мир)  

Пётр (О. С. П. Полтава)  

Пётр Варсонофьевич (М. В. Г. Мертвые души)  

Пётр Васильевич (М. В. Г. Мертвые души)  

Пётр Иванович Бобчинский / Бобчинский (М. В. Г. Ревизор)  

Пётр Иванович Добчинский / Добчинский (М. В. Г. Ревизор)  

Пётр Первый (О. М. Толстой. Петр Первый)  

«Пир Петра Великого» (О. С. П.)  

Пифагор Пифагорович Чартокуцкий (М. В. Г. Коляска)  

Платон Михалыч Платонов (М. В. Г. Мертвые души) 

Плюшкин (В. М. Юбилейное)  

Плюшкин (КО) 

Плюшкин [Степан] (М. В. Г. Мертвые души)  

«Подарок отчизне» (В. Н. Смотри на арлекинов!)  

Подстега Сидоровна (М. Б. Похождения Чичикова)  

Подточина (М. Б. Похождения Чичикова)  

Подточина (М. В. Г. Нос)  

Подтягин (В. Н. Машенька)  

«Полёт» (М. Б. Мастер и Маргарита)  

Полиграф Полиграфович Шариков / Полиграф Полиграфович / Шариков (М. Б. 

Собачье сердце)  

Поллукс (М. Ц. Новогоднее)  

«Полтава» (В. М. Юбилейное)  

Поль де Кок (І. С. Т. Дворянское гнездо)  

Помпея (КО) 

Поприщин (М. З. Поприщин)  

«Портрет автора в зеркале» (В. Н. Отчаяние)  

«После мазурки» (Л. М. Т. Детство)  

потебня (В. Павлова. Ты филолог, я логофил…)  

«Поэт и чернь» (В. Н. Отчаяние)  
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Преображенский / не Шариков (М. Б. Собачье сердце)  

Пробка (М. В. Г.)  

Прозерпина (О. М. В Петрополе прозрачном мы умрем)  

Прозерпина (О. Ш. Хомо Мусагет)  

Прометей (КО) 

Прошка (М. Б. Похождения Чичикова)  

Пушкин / Александр Сергеевич / Александр Сергеич / по Лефу соредактор / на Пе 

(В. М. Юбилейное) 

Пушкин (В. Н. Дар)  

Пушкин (І. С. Т. Отцы и дети)  

Пушкин (М. Ц. Психея)  

Пушкин (М. Ц. Стихи к Пушкину)  

Пышкин (В. Н. Дар)  

м-сье Пьер (В. Н. Приглашение на казнь)  

«Пьяный корабль» (Н. М. Жизнь и книга)  

Пять углов (Ф. М. Д. Преступление и наказание)  

 

Рабле (Н. М. Жизнь и книга)  

Расин (М. Ц. Чтоб высказать тебе…да нет, в ряды…)  

Расин (О. С. П. Евгений Онегин)  

Рафаэль (І. С. Т. Отцы и дети)  

Рембо (КО) 

«Речи вечерние» (А. Б. Серебряный голубь)  

Риголетто (І. С. Июневый набросок)  

Ричардсон (О. С. П. Евгений Онегин)  

Роберт Горн / Мюллер (В. Н. Камера обскура)  

Робинзон / Аркадий Счастливцев (О. М. О. Бесприданница)  

Родион (В. Н. Приглашение на казнь)  

Родион Романович Раскольников (Ф. М. Д. Преступление и наказание)  

Родов (В. М. Юбилейное) 
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Родриг (В. Н. Приглашение на казнь)  

Роза Гамильтон (В. Н. Лолита)  

Роза Кармин (В. Н. Лолита)  

Розалинда Грац (В. Н. Лолита)  

Роза Федоровна (М. В. Г. Мертвые души)  

Роман / Роман Виссарионович/ Рома / Ромка (В. Н. Приглашение на казнь)  

Россини (О. С. П. Евгений Онегин)  

Ростовы (Л. М. Т. Война и мир)  

Ротозей Емельян (М. Б. Похождения Чичикова)  

Ротшильд (КО) 

рояль-Голиаф (О. М. Рояль)  

Рубикон (О. С. П. Кинжал)  

Руссо (О. С. П. Евгений Онегин)  

Русь (О. Бл. Двенадцать)  

 

С. (А. П. Ч. Дама с собачкой)  

Савва Гаврилович (М. В. Г. Ревизор)  

Саламандра (М. Ц. Я сейчас лежу ничком)  

Салгир (О. С. П. Евгений Онегин)  

Саломея / Соломинка (О. М. Соломинка)  

Сальери (КО) 

Сальери (О. С. П. Моцарт и Сальери)  

«Сам еду!» (Ф. М. Д. Братья Карамазовы)  

Самосвистов (М. Б. Похождения Чичикова)  

Сарра-заповедь (М. Ц. По загарам – топор и плуг)  

Сбогар (О. С. П. Евгений Онегин)  

Селадон (КО) 

Селина (О. С. П. Евгений Онегин)  

Селифан (М. Б. Похождения Чичикова)  

Селифаны (КО) 
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Сенека (О. С. П. Евгений Онегин)  

Серафита (О. М. Соломинка)  

Сергей Каренин / Сергей (Л. М. Т. Анна Каренина)  

Сергей Сергеич Скалозуб (О. С. Г. Горе от ума)  

Сибирь (М. З. Начало осени)  

Сидон (В. Б. Ассаргадон. Aссирийская надпись)  

Синай (КО) 

Синай (М. Ц. Поэма Горы)  

Ситников (І. С. Т. Отцы и дети)  

Скотт (О. С. П. Евгений Онегин)  

Скрибе (І. С. Т. Дворянское гнездо)  

Скупой рыцарь (КО) 

Словакия (М. Ц. Германии)  

Собака (М. З. Меркнут знаки Зодиака…)  

Собакевич (КО) 

Собакевич (М. Б. Похождения Чичикова)  

Содом (КО) 

содом (В. М. Война и мир) 

Содом и Гоморра  (КО) 

Сократ (КО) 

Соломон (М. Ц. Молвь)  

Сонечка (В. М. Взяточники)  

Соссий (М. В. Г. Шинель)  

София Александровна (М. В. Г. Мертвые души)  

София Ростиславна (М. В. Г. Мертвые души)  

Софокл (КО) 

Софрон (КО) 

Софрон Иванович Беспечный (М. В. Г. Мертвые души)  

Софья Петровна Лихутина / Лиза (А. Б. Петербург)  

Стамбул (О. С. П. Стамбул гяуры нынче славят)  
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Станислав (А. П. Ч. Толстый и Тонкий)  

Степан Аркадьевич Облонский / Стива Облонский / Стива (Л. М. Т. Анна 

Каренина)  

Степан Иванов (А. Б. Серебряный голубь)  

Стёпа (КО) 

Стикс (М. Ц. Чтоб высказать тебе…да нет, в ряды…)  

Страна Советов (В. М. Юбилейное) 

«Странные свойства» (А. Б. Петербург)  

«Строгие строи» (А. Б. Котик Летаев)  

Студебеккер / студебеккер (Іл. П. Золотой теленок)  

Суламифь (М. Ц. Молвь)  

Суматра (А. В. Параболическая баллада)  

Сусанин (О. Ш. Новогоднее каприччо)  

Сусанна (О. Ш. Новогоднее каприччо)  

«Сходство» (В. Н. Отчаяние)  

Сю (І. С. Т. Дворянское гнездо)  

 

Талейран (КО) 

Тамерлан (О. С. П. Домик в Коломне)  

Тарас Тарасович (М. В. Г. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем)  

Тартюф (КО) 

Татьяна (В. М. Юбилейное)  

Татьяна Ларина / Татьяна / Таня / belle Tatiana / богиня Невы (О. С. П. Евгений 

Онегин)  

Тацит-Карамзин (К. Р. Пустыня)  

Тверская (М. Б. Похождения Чичикова)  

Тверской бульвар (В. М. Юбилейное) 

Тезей (М. Ц. Чтоб высказать тебе…да нет, в ряды…)  

Телемах (В. Н. Bend Sinister)  
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Тентетников (М. Б. Похождения Чичикова)  

Терпсихора (О. С. П. Евгений Онегин)  

Техас (В. Н. Лолита)  

Тиссо (О. С. П. Евгений Онегин)  

Толстый / Миша / Герострат (А. П. Ч. Толстый и Тонкий)  

Тонкий / Порфирий / Эфиальт (А. П. Ч. Толстый и Тонкий)  

«Топотали их туфельки» (А. Б. Петербург)  

Торквато (О. С. П. Кто знает край, где небо блещет…)  

«Точно плакался кто-то» (А. Б. Петербург)  

Трефилий (М. В. Г. Шинель)  

Трифилий (М. В. Г. Шинель)  

Тряпичкин (М. Б. Похождения Чичикова)  

Туркин / Отелло (А. П. Ч. Ионыч)  

«Тучкины штучки» (В. М.)  

Тютькин (Л. М. Т. Анна Каренина)  

Тяпкин (М. Б. Похождения Чичикова)  

 

«Удивились лакеи» (А. Б. Петербург)  

Улинька Бетрищева (М. Б. Похождения Чичикова)  

Ундина (М. Ц. Я сейчас лежу ничком) 

успенский (А. Поляков. Орфографический минимум)  

Утрата (М. Ц. Чтоб высказать тебе…да нет, в ряды…)  

 

Фальстаф (КО) 

Фармуфий (М. В. Г. Шинель)  

Феваль (І. С. Т. Дворянское гнездо)  

Федра (М. Ц. Чтоб высказать тебе…да нет, в ряды…)  

Феокрит (О. С. П. Евгений Онегин)  

Фетинья (М. Б. Похождения Чичикова)  

Федор Годунов-Чердынцев / Годунов-Чердынцев (В. Н. Дар)  
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Федор Федорович Перекроев (М. В. Г. Мертвые души)  

Филолей (КО) 

Финмуш (О. С. П. Евгений Онегин)  

Фоблаз (КО) 

Фонтанка (М. А. Синие гусары)  

Фонтенель (О. С. П. Евгений Онегин)  

Фрол Васильевич Победоносный (М. В. Г. Мертвые души)  

Фрументий (М. В. Г. Шинель)  

 

Хлебников (М. З. Вчера, о смерти размышляя…)  

Хоздазат (М. В. Г. Шинель)  

Христос (Й. Б. Эклога 5-я: (Летняя))  

Христофор Мортус (В. Н. Дар)  

 

Цинциннат Ц. / Цинциннат / Цин-Цин / Цинциннатик (В. Н. Приглашение на казнь)  

Цинциннат (КО) 

«Цыгане» (І. С. Т. Отцы и дети)  

 

«Чайка» (КО) 

Чалкин (Іл. П. Двенадцать стульев)  

«Человек в футляре» (А. П. Ч.)  

Черномор (С. К. На былинных холмах)  

Чернышевский (В. Н. Дар)  

«Черт. Кошмар Ивана Федоровича» (Ф. М. Д. Братья Карамазовы)  

чингизхань (В. Х. Усадьба ночью, чингизхань!)  

Чичиков (КО) 

«Что делать?» (В. Н. Дар)  

 

Шамфор (О. С. П. Евгений Онегин)  

Шарик (М. Б. Собачье сердце)  
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Шариков (КО) 

Шарлотта Гейз / Гейзиха / Гейзер (В. Н. Лолита)  

Шейлок (КО) 

Шекспир (М. Ц. Чтоб высказать тебе…да нет, в ряды…)  

«Шизофрения, как и было сказано» (М. Б. Мастер и Маргарита) 

Шиллер (І. С. Т. Отцы и дети)  

Шиллер (КО) 

Шиллер1 (М. В. Г. Невский проспект)  

Шиллер2 (М. В. Г. Невский проспект)  

Шиллер в образе Квазимодо (КО) 

Шиффермиллер (В. Н. Смех в темноте)  

Шиффермюллер (В. Н. Камера обскура)  

Шишнарфиев (А. Б. Петербург)  

Шишнарфнэ / Шиш-нар-фнэ (А. Б. Петербург)  

Шуберт (О. М. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…)  

Шулер Утешительный (М. Б. Похождения Чичикова)  

 

Щербацкие (Л. М. Т. Анна Каренина)  

 

Элам (В. Б. Ассаргадон. Aссирийская надпись)  

Эльбрус (С. К. На кругозоре)   

Эльвина (О. С. П. Евгений Онегин)  

Эмилия Федоровна (М. В. Г. Мертвые души)  

Эмиль Розато (В. Н. Лолита)  

«Энеида» (О. С. П. Евгений Онегин)  

Эраст / Э. (М. М. К. Бедная Лиза)  

Эрутар Ромб (В. Н. Лолита)  

 

Ювенал (О. С. П. Евгений Онегин)   

Юлия Вольмар (О. С. П. Евгений Онегин)  
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Яичница / яичница (Іл. П. Двенадцать стульев)  

Яичница Иван Павлович / Яичница / Яичницын (М. В. Г. Женитьба)  

Яков Петрович Голядкин-младший / Яков Петрович / Голядкин (Ф. М. Д. 

Двойник)  

Яков Петрович Голядкин-старший / Яков Петрович / Голядкин (Ф. М. Д. 

Двойник)  

«Я, себе, иду… Я, себе, никого не стесняю…» (А. Б. Петербург)  

Яффы (В. М. Я и Наполеон)  
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Додаток Д 

 

Покажчик поетонімів свiтової літератури 

 

About Buying a Horse (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

Abraham (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Adelaida Danilovna Veen (Veenozemskaja) / Ada of Ardis / Ada (В. Н. Ada)  

Adgio / Adgiu (Т. Манн. Der Tod in Veneding) 

Aggs (Ч. Д. Our Mutual Friend) 

«Akbar’s Bridge» (Р. К.)  

Albert Albinus (В. Н. Laughter in the Dark)  

Albion (Дж. Б. To Florence) 

Aleppo (Дж. Б. Beppo) 

Alfred / Alfy / Alf (Б. Ш. Heartbreak House) 

Alhama (Дж. Б. A Very Mournful Ballad on the Siege and Conquest of Alhama) 

Ali Baba Backsheesh Rahat Lokum Effendi (Дж. Д. Ulysses) 

Alice in Wonderland (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

Alley (Ч. Д. Our Mutual Friend)  

Alpheios (В. Н. Bend Sinister)  

«Also sprach Zarathustra» (Ф. Нiцше)  

Amanda (Г. Ф. Madame Bovary) 

Amaranta Úrsula (Г. М. Cien Años de Soledad)  

Amelia (В. Т. Vanity Fair) 

«And Visits the Past» (Дж. Г. Forsyte Saga)  

«Anna Arkadievitch Karenina» (В. Н. Ada)  

«Annabel Lee» (E. По)  

Annabel Lee (E. По. Annabel Lee)  

Anne Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga)  

Anne Hathaway (Х. Л. Б. Everything and Nothing) 

Annete Riviére / L’âme enchantée (Р. Р. L’âme enchantée)  
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Anselmo (В. Ш. Romeo and Juliet) 

his [County Anselmo] sisters (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Apennines (О. В. Rome Unvisited)  

Apothecary (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Arabella Blackwood (Дж. Д. Ulysses) 

Ardis / Ардис (В. Н. Ada)  

Ariadne (Дж. Б. Beppo) 

Ariadne (КО) 

Ariste (Р. Саутi. Ariste) 

Aristotle (КО) 

Arthur Rainbow (В. Н. Lolita)  

Atala (Г. Ф. Madame Bovary)  

Athanatos Karamelopulos (Дж. Д. Ulysses)  

«At home at old Jolyon’s» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Aureliano Arcadio Buendia (Г. М. Cien Años de Soledad)  

Aureliano Babilonia (Г. М. Cien Años de Soledad)  

Aureliano Buendia (Г. М. Cien Años de Soledad)   

Aureliano José (Г. М. Cien Años de Soledad)  

Aureliano Segundo Buendia (Г. М. Cien Años de Soledad)  

Aurora Lee (В. Н. The Original of Laura)  

Australia (Ж. В. Les enfants du capitaine Grant) 

Author of Trixie (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

Axel Rex / Miller (В. Н. Laughter in the Dark)  

 

Bacibaci Beninobenone (Дж. Д. Ulysses) 

Baggs (Ч. Д. Our Mutual Friend) 

Balley (Ч. Д. Our Mutual Friend)  

Balthasar (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Baptista (В. Ш. Hamlet)  

Barbara Lovebirch (Дж. Д. Ulysses) 



543 

Barrow (Дж. Б. John Keats) 

Beaconsfield (Дж. Д. Ulysses)  

Beatrice (В. Ш. Much Ado About Nothing)  

Beatrice (О. В. The Picture of Dorian Gray)  

Becky (В. Т. Vanity Fair) 

Bee Honeysuckle (Дж. Д. Ulysses) 

Benvolio (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Beppo (Дж. Б. Beppo) 

Berthe1 (Г. Ф. Madame Bovary)  

Berthe2 (Г. Ф. Madame Bovary)  

Bishop (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight)  

Black Forest (Дж. Д. Ulysses) 

Blanche Maple (Дж. Д. Ulysses) 

Dr Bloom Leopold (Дж. Д. Ulysses) 

Bloom Pasha (Дж. Д. Ulysses) 

Bonapartes (П. З. Das Parfum) 

Bors (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Bredow (В. Н. Look at the Harlequins!) 

The Bridge of San Luis Rey (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

Britannia (Ж. В. Les enfants du capitaine Grant) 

Bryan Bryanski (В. Н. Lolita)  

Bump (В. Н. The Waltz Invention) 

Byron (Дж. Д. Ulysses) 

 

Caggs (Ч. Д. Our Mutual Friend) 

Caliban (В. Ш. The Tempest)  

Caliban (КО) 

Calibanity (Дж. Фаулз. The Collector)  

California (В. Вт. Song of the Broad-Axe) 

Calley (Ч. Д. Our Mutual Friend)  
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«Camera Lucida» (В. Н. Look at the Harlequins!) 

Сandida (Б. Ш. Candida) 

Captain Kidds (Т. Драйзер. The Mighty Rourke) 

Capulet (В. Ш. Romeo and Juliet) 

lady Capulet (В. Ш. Romeo and Juliet) 

uncle Capulet (В. Ш. Romeo and Juliet) 

his [uncle Capulet] wife (В. Ш. Romeo and Juliet)  

his [uncle Capulet] daughters (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Carlo (Ф. Б. Г. Coyote) 

Carmen (П. Мерiме. Carmen) 

Castile (Дж. Б. The Age of Bronze) 

«A Castle in the Air» (Ч. Д. Little Dorrit) 

«The Catcher in the Rye» (Дж. Селiнджер) 

César (Х. Л. Б. Everything and Nothing) 

Chancery (Ч. Д. Bleak House)  

Charles the Beloved (В. Н. Pale Fire)  

Charles Kinbote / Kinbote / Botkin (В. Н. Pale Fire)  

«Chiron» (В. Н. Ada)  

«Chiswick Mall» (В. Т. Vanity Fair) 

Chizzle (Ч. Д. Bleak House)  

Clara (Г. Ф. Madame Bovary)  

Clyde Twelvetrees (Дж. Д. Ulysses) 

Columbia (В. Вт. Song of the Broad-Axe) 

Conrad (Дж. Б. The Corsair) 

Cora (В. Н. The Original of Laura)  

Cordelia (В. Ш. King Lear)  

Cordelia (О. В. The Picture of Dorian Gray)  

«Cosi fan tutte» (Ю. А. Перверзiя) 

«A Cynical Chapter» (В. Т. Vanity Fair) 
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Dalley (Ч. Д. Our Mutual Friend)  

Daphne Bays (Дж. Д. Ulysses) 

Darwin (КО) 

«Death of Aunt Ann» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Delalande (В. Н. Дар)  

Delalande (В. Н. Приглашение на казнь)  

Desdemona (Б. Ш. Heartbreak House)  

Desdemona (В. Н. Pnin)  

Desdemona (В. Ш. Оthello)  

Desdemona (Дж. Б. Beppo) 

Desdemona/ the daughter of Brabantio (О. В. The Picture of Dorian Gray)  

Desdemona (C. Моем. The Moon and Sixpence) 

«Diagnosis of Forsyte» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Dickens (КО) 

Divina Commedia (Л. К. Записки українського самашедшего)  

Dobbin (В. Т. Vanity Fair) 

Doctor Jekyll and Mr Hyde (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

Dolly von Borg (В. Н. Look at the Harlequins!)  

Dolores (Е. Суiнбьорн. Dolores) 

Donald Quix (В. Н. Lolita)  

Don Juan (КО) 

«Don Quixote» (М. Сервантес)  

Dorothy Canebrake (Дж. Д. Ulysses) 

Drizzle (Ч. Д. Bleak House)  

«Dr. Olga Repnin» (В. Н. Look at the Harlequins!)  

Dump (В. Н. The Waltz Invention) 

Dunois (Б. Ш. Saint Joan) 

 

Edmund (Т. Х. Copying Architecture In An Old Minster) 

Elba (Дж. Б. On Napoleon’s Escape from Elba) 
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Ellie (Б. Ш. Heartbreak House)  

Emma (Г. Ф. Madame Bovary)  

Enrique Flor (Дж. Д. Ulysses) 

«Epistle to Augusta» (Дж. Б.) 

Escalus, Prince of Verona (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Eulalie (Е. По)  

«Everything and Nothing» (Х. Л. Б.) 

 

Falley (Ч. Д. Our Mutual Friend)  

«A Family in a Very Small Way» (В. Т. Vanity Fair) 

Faust (Ґьоте. Faust)  

Ferrex (Х. Л. Б. Everything and Nothing) 

Fir Conifer (Дж. Д. Ulysses) 

Five-petaled Lilac (В. Н. Look at the Harlequins!)  

Fleur / Fleur Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga)  

Flora / Flaura (В. Н. The Original of Laura)  

Florence (В. Н. The Original of Laura)  

Florizel / Theophilus Godall (Р. С. The Suicide Club) 

Flute (В. Ш. Midsummer Night’s Dream)  

Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Forsytes (КО) 

Fortinbras (батько) (В. Ш. Hamlet)  

Fortinbras (син) (В. Ш. Hamlet)  

Fouches (П. З. Das Parfum) 

France (В. Н. Pale Fire) 

France (В. Н. The Original of Laura)  

France (Дж. Б. Thoughts Suggested by a College Examination) 

Francie Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Fraser (Дж. Б. Farewell to Malta) 

Frederic (Дж. Б. The Age of Bronze)  



547 

Frederick Clegg / Ferdinand / Caliban (Дж. Ф. The Collector)  

Friar John (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Friar Lawrence, a Franciscanо (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Frost (В. Н. Pale Fire) 

 

Gabriel Syme / Thursday (Г.К. Ч. The Man Who Was Thursday) 

Galilee (Дж. Б. The Destruction of Sennacherib) 

Galilee (Ф. Б. Г. The Two Ships) 

Galileo (Б. Ш. Heartbreak House) 

Galley (Ч. Д. Our Mutual Friend)  

Galsuinde (Г. Ф. Madame Bovary)  

Gamlet (В. Н. Ada)  

Gawain (Дж. Г. Forsyte Saga) 

George (О. Голдсміт. The Vicar of Wakefield) 

George Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Geraldine / Alfred Hammersmith / Morris (Р. С. The Suicide Club) 

Ghost of Hamlet’s father (В. Ш. Hamlet)  

Gladys Beech (Дж. Д. Ulysses) 

Glands (Дж. Д. Ulysses) 

Glasgow (Ж. В. Les enfants du capitaine Grant) 

Gloriana Palme (Дж. Д. Ulysses) 

Goldony (Дж. Б. Beppo)  

Gonszago (В. Ш. Hamlet)  

Grace Poplar (Дж. Д. Ulysses) 

Gradus / Градус (В. Н. Pale Fire / Бледное пламя)  

Gr. / Grant (Ж. В. Les enfants du capitaine Grant) 

Granta (Дж. Б. Hints from Horace) 

Grattan (Дж. Б. The Irish Avatar)  

Greece (Дж. Б. The Age of Bronze) 

Gregor Samsa / Gregor / Mistkäfer / Tier / Untier / Zeug (Ф. К. Die Verwandlung) 
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Gregory (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Gulnare (Дж. Б. The Corsair) 

Gump (В. Н. The Waltz Invention) 

 

Halley (Ч. Д. Our Mutual Friend)  

Hamlet (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

Hamlet (батько) (В. Ш. Hamlet)  

Hamlet (В. Ш. Hamlet)  

Hamlet-like (КО) 

Hans Chuechli-Steuerli (Дж. Д. Ulysses) 

Helena (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Helen Vinegadding (Дж. Д. Ulysses) 

Henry  (Дж. Б. Thoughts Suggested by a College Examination)  

Henry Irving (Дж. Д. Ulysses) 

Hermitage Museum (В. Н. Look at the Harlequins!)  

«Herod’s Lament for Mariamne» (Дж. Б.)  

Hester Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga)  

Highlands (Р. Б. My Heart’s in the Highlands)  

Hi Hung Chang (Дж. Д. Ulysses) 

Hindbad (Ф. Б. Г. Lone Mountain (Cemetery, San Francisco) 

Hiram Y. Bomboost (Дж. Д. Ulysses) 

«His» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

«The History of a Self-Tormentor» (Ч. Д. Little Dorrit) 

Hokopoko Harakiri (Дж. Д. Ulysses) 

Holly Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Holly Hazeleyes (Дж. Д. Ulysses) 

Homais (Г. Ф. Madame Bovary)  

Horatio (В. Ш. Hamlet) 

«How to Live Well on Nothing a Year» (В. Т. Vanity Fair) 

Humberland (В. Н. Lolita)  

http://shkola.of.by/trueblood-sexual-attitude-questionnaire.html
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Humbert Humbert / Humbert (В. Н. Lolita)  

Hump (В. Н. The Waltz Invention) 

Hyde (Р. С. The Strange Сase of dr. Jekyll and mr. Hyde)   

 

Iago (C. Моем. The Moon and Sixpence) 

«I fall into disgrace» (Ч. Д. David Copperfield)  

Imogen (В. Ш. Cymbeline)  

Imogen (О. В. The Picture of Dorian Gray)  

Imogen Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

«Introduces the next» (Ч. Д. Little Dorrit) 

The Invisible Man (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

«In Which Becky is Recognized by the Family» (В. Т. Vanity Fair) 

«In Which Becky Revisits the Halls of Her» (В. Т. Vanity Fair)  

Irish National Forester (Дж. Д. Ulysses) 

 

James Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

«James goes to see for himself» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Jean-Baptiste Grenouille (П. З. Das Parfum) 

Jean Jacques Rousseau (Дж. Д. Ulysses) 

Jean Wyse de Neaulan (Дж. Д. Ulysses) 

Jekyll (Р. С. The Strange Сase of dr. Jekyll and mr. Hyde)  

Jenny / Joan / the Maid (Б. Ш. Saint Joan) 

Jersey (Е. Ф. Chivalry at a Discount) 

Jolly Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

«Jolyon finds out where he is» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Jolyon Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga)  

Jolyon Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga)  

«Jolyon in two minds» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

«Jolyon Prosecutes Trusteeship» (Дж. Г. Forsyte Saga)  

Jon Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 
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José Arcadio Buendia (Г. М. Cien Años de Soledad)  

José Arcadio Segundo Buendia (Г. М. Cien Años de Soledad) 

Julia (Juley) Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Juliet (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Juliet (КО) 

Juliet (О. В. The Picture of Dorian Gray)  

Julieta (Х. Л. Б. Everything and Nothing) 

Julius Caesar (В. Ш. Julius Caesar) 

June Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

 

«A Kingdom by the See» (В. Н. Look at the Harlequins!)  

King Lear (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

Kitty Dewey-Mosse (Дж. Д. Ulysses) 

Kossuth (Дж. Д. Ulysses) 

Kriegfried Ueberallgemein (Дж. Д. Ulysses) 

 

Ladora (В. Н. Ada)  

The Lady with the Dog (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

Lalage (Т. Х. Lalage’s coming) 

Lalley (Ч. Д. Our Mutual Friend)  

«L’âme enchantée» (Р. Р.)  

Lamorac (Дж. Г. Forsyte Saga) 

La morte d’Arthur (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

«La morte di Venezia» (Ю. А. Перверзiя) 

Lancelot (Дж. Г. Forsyte Saga)  

«L’annonciatrice» (Р. Р. L’âme enchantée)  

Larch Conifer (Дж. Д. Ulysses)  

Laura (В. Н. The Original of Laura)  

Lear (КО) 

LeCerf (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight)  
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Léocadie (Г. Ф. Madame Bovary)  

Leopold Bloom / Bloowho / Bloowhose / Bloohimwhom / Bloo / Everyman / Noman / 

Greaseabloom / Seabloom (Дж. Д. Ulysses)  

Leopold Rothschild (Дж. Д. Ulysses) 

Leopold Rudolph von Schwanzenbad-Hodenthaler (Дж. Д. Ulysses) 

«L’Été» (Р. Р. L’âme enchantée)  

Le Temps Retrouvé Anglo-Persian Dictionary (В. Н. The Real Life of Sebastian 

Knight) 

Lewsdon (Т. Х. Molly Gone) 

Liana Forrest (Дж. Д. Ulysses) 

Lilian (Lilac) (Дж. Д. Ulysses) 

Livia (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Lizzie Connolly (Дж. Л. Martin Eden) 

«Lolita» (В. Н.)  

Lolita (В. Н. Lolita)  

Londres (Х. Л. Б. Everything and Nothing) 

«Look at the Harlequins!» (В. Н.)  

Lorelei (Г. Гейне)  

Louisa (Г. Ф. Madame Bovary)  

Lucio (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Lump (В. Н. The Waltz Invention) 

Lycaon (О. В. Impression du Voyage) 

Lysis Traitor (Б. Ш. The Apple Cart) 

 

Macbeth (Х. Л. Б. Everything and Nothing)  

Madame Bovary (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

Madrid (Дж. Б. The Age of Bronze) 

Magdalenes (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Malley (Ч. Д. Our Mutual Friend)  

Mally (Р. Б. Mally’s meek, Mally’s sweet)  
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Manhattan (В. Вт. Song of Myself) 

Manuela of La Torre (Ф. Б. Г. At the Hacienda) 

«The Man Who Was Thursday» (Г.К. Ч.) 

Marengo (В. Т. Le Grenier)  

Marha Virdga Kisászony Putrápesthi (Дж. Д. Ulysses) 

Mariamne (Дж. Б. Herod’s Lament for Mariamne) 

Maria-Thérésa (Ж. В. Les enfants du capitaine Grant) 

Mars (В. Н. Pale Fire) 

Martin Eden / Mister Eden / Eden / Martin (Дж. Л. Martin Eden)  

Martino (В. Ш. Romeo and Juliet) 

his [Signior Martino] wife (В. Ш. Romeo and Juliet) 

his [Signior Martino] daughters (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Maud (В. Н. Pale Fire) 

Maud Mahogany (Дж. Д. Ulysses) 

Max Lux (В. Н. Дар)  

May Hawthorne (Дж. Д. Ulysses) 

M’Conifer(Дж. Д. Ulysses) 

Mecca (КО) 

Medora (Дж. Б. The Corsair) 

Mephistopheles (Ґьоте. Faust)  

Mercutio (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Mercutio (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Merrymay (В. Н. Lolita)  

Mersey (Е. Ф. Chivalry at a Discount) 

MILLER (Дж. Б. English Bards and Scotch Reviewers) 

Milman (Дж. Б. John Keats) 

The Ministry of Love (Дж. О. 1984)  

The Ministry of Peace (Дж. О. 1984)  

The Ministry of Plenty (Дж. О. 1984)  

The Ministry of Truth (Дж. О. 1984)  
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Miranda (В. Ш. The Tempest) 

Miranda Grey (Дж. Ф. The Collector)  

Mizzle (Ч. Д. Bleak House)  

Moloch (Дж. Б. The Age of Bronze) 

Montague (В. Ш. Romeo and Juliet) 

lady Montague (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Monte Cristo (КО) 

Morris Schmetterling (В. Н. Lolita)  

Moses Maimonides (Дж. Д. Ulysses) 

Moses Mendelssohn (Дж. Д. Ulysses)  

Moses of Egypt (Дж. Д. Ulysses) 

«The Mouse-trap» (В. Ш. Hamlet)  

Mump (В. Н. The Waltz Invention) 

MURRAY (Дж. Б. English Bards and Scotch Reviewers) 

«My Laura» (В. Н. The Original of Laura)  

Myra Myrtle (Дж. Д. Ulysses) 

 

Napoleon / Father of All Animals / Terror of Mankind / Protector of the Sheepfold / 

Ducklings’ Friend (Дж. О. Animal Farm)  

Napoleon (КО) 

Nicholas Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Nicholas Nickleby (Ч. Д The Life and Adventures of Nicholas Nickleby) 

Nina (О. С. П. Евгений Онегин)  

No-longer-young Jolyon at Home» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Norma Holyoake  (Дж. Д. Ulysses) 

nurse to Juliet (В. Ш. Romeo and Juliet) 

 

Oakholme Regis (Дж. Д. Ulysses) 

O’Brien (Дж. O. 1984) 

O’Connell (Дж. Б. The Irish Avatar) 
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Officer (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Olaf Kobberkeddelsen (Дж. Д. Ulysses) 

«Old Jolyon at the Zoo» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

«Old Jolyon goes to the opera» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

«Old Jolyon’s Peccadillo» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Old Man, Uncle to Capulet (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Olga Olegovna Orlova (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight)  

Olive Garth (Дж. Д. Ulysses) 

O Mimosa San (Дж. Д. Ulysses) 

«On Forsyte’ Change» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Ophelia (В. Н. Bend Sinister)  

Ophelia (В. Ш. Hamlet)  

Ophelia (О. В. The Picture of Dorian Gray)  

Opheus (Р.-М. Рільке)  

Orinthia (Б. Ш. The Apple Cart) 

Othello (Б. Ш. Heartbreak House)  

Othello (В. Ш. Оthello) 

 

«A Pact» (Е. Паунд) 

page to Paris (В. Ш. Romeo and Juliet) 

«Pale Fire» (В. Н.)  

Palestine (Дж. Б. On Leaving Newstead Abbey) 

Palimedes (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Pallas (E. По. The Raven)  

Paris (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Pasteur (Дж. Д. Ulysses) 

Patagonie (Ж. В. Les enfants du capitaine Grant) 

Paul (Ч. Д. Dombey and Son) 

«Pawn Takes Queen» (В. Н. Look at the Harlequins!) 

Pecadillo y Palabras y Paternoster de la Malora de la Malaria (Дж. Д. Ulysses) 
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«Perfection of the House» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Peter (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Philip Wild (В. Н. The Original of Laura)  

Pierrepaul Petitépatant (Дж. Д. Ulysses) 

Pilsdon (Т. Х. Molly Gone) 

Pine Valley (Дж. Д. Ulysses) 

Placentio (В. Ш. Romeo and Juliet) 

his [Signior Placentio] nieces (В. Ш. Romeo and Juliet) 

«Plans of the House» (Дж. Г. Forsyte Saga)  

Player King (В. Ш. Hamlet)  

Player Queen (В. Ш. Hamlet)  

Plump (В. Н. The Waltz Invention) 

Plutonian (Е. По)  

«Pnin» (В. Н.)  

Pnin (В. Н. Pnin)  

Pnins (В. Н. Pnin)  

«Poison of Asps» (Р. К.) 

Poland (Дж. Б. The Age of Bronze) 

Poleaxe Paddyrisky (Дж. Д. Ulysses) 

Poll Ash (Дж. Д. Ulysses) 

Porlock (Р. Саутi. Porlock!) 

Portia (В. Ш. The Merchant of Venice) 

Portia (О. В. The Picture of Dorian Gray)  

President (Р. С. The Suicide Club)  

Prhklstr Kratchinabritchisitch (Дж. Д. Ulysses) 

Prince Florizel (Р. С. The Suicide Club)  

Priscilla Elderflower (Дж. Д. Ulysses) 

The Progress of an Epidemic» (Ч. Д. Little Dorrit) 

«Progress of the House» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

«Projection of the House» (Дж. Г. Forsyte Saga) 
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Proteo (Х. Л. Б. Everything and Nothing) 

Proust (В. Н. Pale Fire) 

«Purely Forsyte Affairs» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

 

Quilp (Ч. Д. The Old Curiosity Shop)  

 

Rachel Cedarfrond (Дж. Д. Ulysses) 

Raduga (В. Н. Ada)  

Ramsdale (В. Н. Lolita)  

«The Red Top Hat (В. Н. Look at the Harlequins!) 

Remedios la Bella Buendia (Г. М. Cien Años de Soledad)  

Renata Remedios (Г. М. Cien Años de Soledad)  

Rialto  (Дж. Б. Beppo) 

Ricardo (Х. Л. Б. Everything and Nothing) 

Robak (А. Мiцкевич)  

Robert (Дж. Б. On Leaving Newstead Abbey) 

Roger Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Romeo (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Romeo (КО) 

Romeo and Juliet (КО) 

Roquebrune (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight)  

Rosalind (В. Ш. As You Like It)  

Rosalind (О. В. The Picture of Dorian Gray)  

Rosaline (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Rowan Greene (Дж. Д. Ulysses)  

Rubens (Ш. Бодлер. Les Phrases)  

Rudolph Virag (Дж. Д. Ulysses) 

Rump (В. Н. The Waltz Invention) 

Ruth Morse (Дж. Л. Martin Eden) 
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de Sades (П. З. Das Parfum) 

Saint Fiacre IN HORTO (Дж. Д. Ulysses) 

Saint-Justs (П. З. Das Parfum) 

Sampson (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Scraper (В. Т.) 

Sebastian Knight / Knight (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight)  

Semblerland (В. Н. Pale Fire)  

Shade (В. Н. Pale Fire)  

Shakespeare (Х. Л. Б. Everything and Nothing) 

Sheridan (Дж. Б. The Irish Avatar) 

Sibyl Vane (О. В. The Picture of Dorian Gray)  

Sindbad (Ф. Б. Г. Lone Mountain (Cemetery, San Francisco) 

Smorltork (Ч. Д.) 

Snout (В. Ш. Midsummer Night’s Dream)  

Snowball (Дж. О. Animal Farm)  

Snug (В. Ш. Midsummer Night’s Dream) 

«Soames discovers what he wants» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

«Soames Entertains the Future» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Soames Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Sobakevic (В. Н. Pnin)  

Socrates (В. Н. Pale Fire) 

«Solus Rex» (В. Н.) 

Sordini (Ф. К. Das Schloß)  

Sortini (Ф. К. Das Schloß)  

South Wind (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

Spain (Дж. Б. Beppo) 

Spain (Дж. Б. The Age of Bronze) 

Spruce Conifer (Дж. Д. Ulysses) 

Madame de Staёl (О. С. П. Евгений Онегин)  

Starover Blue (В. Н. Pale Fire) 

http://shkola.of.by/chy-4u1--image-analysis-the-reformation--martin-luthers-revolt.html
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Starveling (В. Ш. Midsummer Night’s Dream)  

St. Clement’s (Дж. О. 1984) 

St. Damier (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight)  

St. Martin’s  (Дж. О. 1984)  

«Stoff und Kraft» (І. С. Т. Отцы и дети)  

«The Storming of the Castle in the Air» (Ч. Д. Little Dorrit) 

Stump (В. Н. The Waltz Invention) 

«The Subject Continued» (В. Т. Vanity Fair) 

Susan Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga)  

Swithin Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Sybil (В. Н. Pale Fire) 

Sylvester Elmshade (Дж. Д. Ulysses) 

 

Tabor (Ж. В. Les enfants du capitaine Grant) 

Tamerlán (Х. Л. Б. Everything and Nothing) 

Telemachos / Telemach (В. Н. Bend Sinister)  

Temple (О. В. Symphony in Yellow)  

Thames (О. В. Symphony in Yellow)  

Thomas (Г. Ф. The History of Tom Jones, a foundling) 

Thomas Moore (Дж. Б. To Thomas Moore) 

Thomas Wynn / Wynn / Twynn (В. Н. Pnin)  

Thule (Е. По. Dreamland) 

Thus spake Zarathustra (Дж. Д. Ulysses)  

Timidity Aspenall (Дж. Д. Ulysses) 

Timothy Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Toorovetz (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

«Traité élémentaire de physique expérimentalé» (І. С. Т. Отцы и дети)  

Trik van Trumps (Дж. Д. Ulysses) 

Tristram (Дж. Г. Forsyte Saga)  

Tump (В. Н. The Waltz Invention) 
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Tvin / Vin (В. Н. Pnin)  

T. W. Thomas / Thomas / Tom (В. Н. Pnin)  

the T. Wynns (В. Н. Pnin)  

Tybalt (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Tybalt (В. Ш. Romeo and Juliet) 

 

Ukraine (Дж. Б. The Age of Bronze) 

«Ulalume» (E. Пo)  

Ulalume (E. Пo. Ulalume) 

Ulysses (В. Н. The Real Life of Sebastian Knight) 

Úrsula Iguarán (Г. М. Cien Años de Soledad)  

 

Vadim Vadimovich (В. Н. Look at the Harlequins!) 

Valentine (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Valentio (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Val Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Van Vyn (В. Н. Ada)  

Vanessa (В. Н. Pale Fire)  

«Vanina Vanini» (Стендаль) 

«Vanity Fair» (В. Т.) 

V. Botkin (В. Н. Pale Fire)  

Venice (Дж. Б. Beppo) 

Venus (КО) 

Verona (Дж. Б. Beppo) 

Viola Lilac (Дж. Д. Ulysses) 

Virginia Creeper (Дж. Д. Ulysses) 

Vitruvio (В. Ш. Romeo and Juliet) 

Vladinmire Pokethankertscheff (Дж. Д. Ulysses) 

 

Wales (Дж. Б. Hints from Horace) 
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Walt Whitman (В. Вт. Song of Myself) 

Walt Whitman (Е. Паунд. A Pact) 

Waterloo (Дж. Б. Ode from the French) 

Wat Tyler (Дж. Д. Ulysses) 

«Where Forsytes fear to tread» (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Wilts (Дж. Б. Hints from Horace) 

Winifred Forsyte (Дж. Г. Forsyte Saga) 

Winston Smith (Дж. O. 1984) 

WOODMAN, SPARE THAT TREE (Дж. Д. Ulysses) 

Wyse Conifer Neaulan (Дж. Д. Ulysses) 

 

Yago (Х. Л. Б. Everything and Nothing) 

Ylayali (К. Гамсун. Hunger) 

Yonnondio (В. Вт. Yonnondio)  

Yseult (Г. Ф. Madame Bovary)  

 

Zealand (Ж. В. Les enfants du capitaine Grant) 

Zembla (В. Н. Pale Fire) 

 


