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The question of formation of semantic-word formation relations’ types between 
formed words and their derivatives is analyzed in the article on the material of 
locative nouns-names of geographical objects of the Ukrainian language. The stated 
relations are defi ned as the ones which imply word formed meaning of derivatives. 
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРІЗВИСЬК 
ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА

У статті проаналізовано прізвиськові номінації осіб у прозі Івана Франка. Про-
стежено, як у канві художнього тексту прізвисько характеризує свого носія.

Ключові слова: номінація особи, літературно-художній антропонім, промо-
висте ім’я 

З-поміж основних компонентів художнього тексту чільне місце займа-
ють власні назви, які виконують кілька важливих функцій (номінативну, 
текстотвірну, естетичну, алюзійну, характеристичну та ін.). Про важливість 
дослідження онімів у канві художнього тексту свідчать насамперед числен-
ні наукові розвідки з літературно-художньої ономастики, яка в останні де-
сятиліття виокремилася як окрема галузь ономастики. Сьогодні особливо 
активно досліджують ономастикони багатьох українських письменників, 
зокрема П. Куліша, І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, Ю. Янов-
ського, М. Хвильового, В. Дрозда, Яра Славутича, Л. Костенко та ін. Незва-
жаючи на те, що вже багато зроблено в царині літературно-художньої оно-
мастики в цілому й антропоніміки зокрема, актуальним і досі залишається 
дослідження ономастичного простору творів українських письменників.

Мета  статті – дослідити специфічні риси прізвиськ персонажів Фран-
кової прози та з’ясувати особливості аналізу таких художніх онімів у канві 
художнього цілого. 

Прізвиська героїв є особливо цікавою категорією у літературно-ху-
дожній антропонімії, оскільки їхнє функціональне значення у реальній та 
літературно-художній антропонімії практично збігається – вони повинні 
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характеризувати носія. Узагалі прізвисько – це “додаткове неофіційне ім’я, 
дане людині іншими людьми відповідно до її характерних рис, обставин, 
що супроводять у житті, за якоюсь аналогією, за походженням і іншими 
мотивами” [8, 5]. У художньому тексті, як зазначає Г.Лукаш, “літературний 
антропонім типу прізвиська виступає мотиватором багатьох ознак, має ши-
року конотативність, сприяє якнайточнішій передачі основних рис персо-
нажа” [3, 6], тому “мотивація прізвиськ виявляється або у співвідношенні 
із засобами мовного вираження художнього образу, або у спеціально ор-
ганізованому автором мотиваційному контексті” [9, 8]. У прізвиську тісно 
переплітаються денотативний, конототивний та стилістичний макрокомпо-
ненти змісту. Такий літературний антропонім, на думку Л. Кричун, є “по-
перше, засобом формування підтексту до основних способів називання, 
по-друге, засобом когезії, по-третє, художньою деталлю характеристики як 
окремого персонажа, так і мікросоціуму, в якому той існує” [2, 9], тобто 
прізвисько у художньому тексті є “одним із показників свідомості певної 
соціальної групи” [2, 9].

Усі прізвиська персонажів відіграють у творах функцію характеристики 
носія і можуть вказувати на:

1) зовнішній вигляд та особливості одягу іменованого героя: 
Цю групу репрезентують прізвиська Киценька, Напуда, Йойна з трьо-

ма бородами та Довбанюк. Прізвисько героїні оповідання “Батьківщина” 
Киценька мотивуємо апелятивом киценька – пестливе до кішка. Як зазна-
чає Т. Пастух, по-польськи Kociak (у просторіччі) означає “приваблива ді-
вчина” [4, 156]. Про таку мотивацію свідчить і контекст твору: “Її звали 
Киценькою. Брюнетка, з розкішним волоссям, з чорними, блискучими очи-
ма. Лице – кров з молоком. Зуби чудові. На устах усміх такий, що аж за 
серце хапав… Та й загалом уся вона, кожний її рух, кожда рисочка, кожде 
слово, кожний позирк її очей – усе в неї було таке, що я від першої хвилі 
забув себе.” [8, т. 21, 404].

Характеристику персонажеві за зовнішністю та поведінкою дає також 
прізвисько героїні оповідання “Микитичів дуб” Напуда, утворене від діа-
лектного слова напудитися, що означає “налякатися” [6, т. 5, 165]. Про таку 
мотивацію прізвиська свідчить і контекст твору: “Ми, діти, навіть бояли-
ся (жирний курсив наш – О.С.-Ш.) її потроху і, коли здибалися з нею на до-
розі, все обминали її мовчки, немов ось-ось ждали від неї якогось лиха. Але 
причиною того страху не були її поступки: вона ніколи не сказала нікому й 
лихого слова, тільки та її понурість, мовчазливість та забитість, що ви-
разно малювалась на її невродливім буцматім та трохи піщанистім лиці, 
в її очах і лінивих, мов за напасть, рухах” [8, т. 15, 100].
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Появу прізвиська Йойна з трьома бородами для персонажа оповідання 
“Полуйка”  автор пояснює так: “Якось він (Йойна – О.С.-Ш.) дивно прозивався, 
але ми прозивали його “Йойна з трьома бородами”, бо мав бороду, розділену 
на три косми, та й то середній був чорний, а два крайні сиві” [8, т. 21, 10].

Таку ж функцію у художньому творі виконує і прізвиськова номінація 
Довбанюк. Автор так пояснює вибір прізвиська для персонажа: “Та його 
властиво так тілько прозвали Довбанюком, за те, що все ходив у тих 
шляхетських, незбираних, як то кажуть, вибачте, «довбаних» штанах. А 
звався він властиво Городиський” [8, т. 16, 207].

Негативного персонажа повісті “Петрії і Довбущуки” названо прізвись-
ком Невеличкий, яке містить яскраві конотації. Так, у творі вибір такого 
ЛХА пояснено низьким ростом іменованого: “Відай, ми дармо ждем на 
ваших синів і на наші гроші, ватажку, - промовив з їдкою іронією в словах 
той сам низенький чоловічок, що перед тим відзивався. Називали його Не-
величкий” [10, т. 14,  79]. Проте у контексті цілого твору таке прізвисько 
викликає у читачів асоціації “невеличкий духовно”, оскільки, справді, пер-
сонаж думав лише про власне збагачення нечесним шляхом. Для імено-
ваного героя зафіксовано також номінацію пан Дараба [10, т. 14, 206], яку 
персонаж використовує, щоб завуалювати своє справжнє прізвище. Цей 
літературно-художній антропонім також є промовистим і вказує на діяль-
ність персонажа, щоправда в новому ракурсі. Слово дараба означає “пліт із 
сплавного лісу” [6, т. 1, 358] і пов’язаний з дією “переплавляти”. Такий ан-
тропонім асоціюється зі специфікою заняття іменованого, який переправ-
ляв у безпечне місце крадених коней: “Не треба й згадувати, що ремесло 
Хаїма процвітало під справною рукою Невеличкого. Близька густа діброва 
і її глибокі, недоступні яри служили нашим “чесним людям”  за місце, де 
переховували не раз і кілька день скрадені коні, фарбували їх, а відтак по-
силали за границю на продаж” [10, т. 14, 204].

2) особливості мовлення носія:
Цю групу ілюструє лише одним антропонімом Галай, яким наділено 

наймита Василя в оповіданні “Лесишина челядь”. Прізвисько Галай утво-
рене від апелятива галай – “крикун, верещун” [5, т. 1, 267]. Про таку мо-
тивацію антропоніма свідчить і контекст твору: “Його прозивали Галаєм, 
бо вічно, скоро вижене худобу в ліс, галайкоче та галайкоче і не вгаває на 
волосок” [8, т. 14, 256].

3) особливості поведінки, характеру, темпераменту:
До цієї групи насамперед зараховуємо два прізвиська, вжиті для героїв 

оповідання “Хома з серцем і Хома без серця”. Так, перший Хома, крім 
прізвища Бідолаха, мав ще й прізвисько, яким його назвали товариші, - 
Хома з серцем. Характеризуючи Хому, автор так пише про нього: “Се був 
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невеличкий живий чоловічок із повним виразу, але звичайно меланхолійним 
лицем, з очима, майже все немов примгленими слізьми, з лагідним, м’яким, 
хоч не мелодійним, голосом…, чутливий, іноді сентиментальний, легко по-
падав у ентузіазм, усе одушевлений високими ідеалами загального ощас-
ливлення, з невичерпаним засобом декламацій про свободу, братерство і 
гуманність…” [8, т. 22, 10]. Узагалі серце для персонажа – двигун усієї його 
діяльності, тому коли весь рух за справедливість був придушений, Хома не 
витримав – його серце (а це метафора його світогляду) розірвалося.

 Якщо для Хоми Бідолахи притаманний кордоцентризм, то другий Хома 
– Хома Галабурда основою свого життя і діяльності вважав розум, бо “лю-
бов плодить немовлят і ідіотів, і тільки розум робить із них твори, більше 
або менше подібні до людей” [8, т. 22, 11]. За цей прагматизм товариші 
прозвали його Хомою без серця. Але Хома Галабурда за це не ображався, 
оскільки вважав, що “ліпше не мати серця, ніж мати його на невідповід-
нім місці” [8, т. 22, 29].  

Прізвисько Епамінонд, вжите для головного персонажа оповідання “Бо-
рис Граб“ Бориса,  вказує на таку рису характеру персонажа, як чесність. 
Таке прізвисько школярі надали героєві через те, що він ніколи не говорив 
неправди: “Ученики зразу напівжартом прозвали його (Бориса – О.С.-Ш.) 
“Епамінондом”, вичитавши в латинських виписах Шенкля речення про 
сього старинного героя, “qui ne joco quidem mentiretur” (що навіть жартом 
не говорив неправди). Під назвою “Епамінонда” знала Бориса вся гімна-
зія” [8, т. 18, 190].

Поведінку героїні оповідання “Сойчине крило” добре характеризує 
прізвисько Сойка, яке героїня обрала собі сама. Так, Словник української 
мови фіксує таке значення слова сойка – “лісовий перелітний рудувато-сі-
рий птах родини воронових, який має білувату з темними смугами голо-
ву і невеликий чубчик червонуватого відтінку” [6, т. 9, 437]. Підбираючи 
назву для героїні, І. Франко добре обдумував свій вибір, про що свідчить 
абсолютна подібність Мані зі сойкою. Так, під час прощання і зустрічі зо-
внішній вигляд Мані, особливо гама кольорів її сукні, дуже нагадував со-
йку: “В тім моменті й тепер стоїш мов жива мені перед очима. На тобі 
перкальова сукня, червона з білими круглими цятками” [8, т. 22,75]. Ді-
вчина також спочатку жила з батьком у лісі (“Тямиш ту лісничівку в самій 
середині того лісу?... А в ній клубилося тихе, відлюдне життя старого 
батька і молодої дівчини” [8, т. 22, 61]), її сміх та постійне повторювання 
слів “Чи тямиш?”  нагадував голос сойки (“Чи ти ворона, що дереш горло 
своїм ненастанним “чи тямиш? чи тямиш?”, “А ти з далекого краю про-
стягаєш свою демонську руку, підіймаєш свій воронячий голос…” [8, т. 22, 
62]). Вона, як і сойка, стала перелітною птицею, яку доля закидала у про-
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стори Польщі, Німеччини, Росії, Китаю, але яка все ж таки повертається до 
рідного краю.

Цікаве прізвисько зафіксовано для персонажа оповідання “Задля праз-
ника” Леона Гаммершляга. Героєві надали прізвисько Помпа [8, т. 18, 316], 
яким його називали робітники, очевидно, за те, що він фукав на них свій 
гнів: “Ов, щось там мусило попсуватися, коли помпа не фукає, - жар-
тували робітники, що між собою називали принципала помпою” [8, т. 18, 
316], “Вифукавши свій гнів, пан принципал знов розпогодив і прояснив своє 
обличчя” [8, т. 18, 316]. Крім того, прізвисько можна мотивувати й інши-
ми значеннями апелятива помпа: 1) “насос для викачування чи нагнітання 
рідини або газу” [6, т. 7, 135]; 2) “урочистість, пишнота, розрахована на 
зовнішній ефект” [6, т. 7, 135]. Якщо взяти до уваги перше значення, то, 
справді, барон був для робітників тим насосом, який викачував з них сили, 
здоров’я і зароблені гроші. З іншого боку, Леон Гаммершляг, захотівши 
здобути баронський титул, силами робітників показав перед цісарем чисту, 
гарну фабрику з прекрасними умовами праці і проживання для робітників. 
Проте це був лише зовнішній ефект, який протривав усього кілька днів. 

Промовисте прізвисько Галапас, яке походить від слова галапас “дар-
моїд” [6, т. 2, 19], надано євреєві Мошку Ґоттесману в оповіданні “Як Юра 
Шикманюк брів Черемош” через те, що він збагачувався за чужий раху-
нок, виманював у людей їхні господарства, а також труїв своїх годованців. 

Для номінації головного персонажа оповідання “Історія моєї січкар-
ні” Яця Яремишина поряд з іншими назвами вжито прізвисько “дерев-
ляний філософ”, яке має таку мотивацію: “Мене віддавна люди прозвали 
“деревляним філософом” за то, що все бувало, скоро лиш яка вільна хвиля, 
люблю майструвати дещо. Якусь мені Бог дав легку руку до майстерства: 
що очима виджу, то руками зроблю” [8, т. 15, 251].

4) на розумові здібності:
Вказівку на інтелект персонажа має прізвисько Бовдур, вжите для одно-

го з головних героїв оповідання “На дні”: “От видите, се наш бургер, а 
радше Бовдур… - він Бовдуром прозивається”  [8, т. 15, 124]. Цей антро-
понім виконує у творі характеристичну функцію: в основі назви закладено 
значення лексеми бовдур “про грубу, нерозумну людину; недотепа; йолоп” 
[6, т. 1, 206].

5) на пригоди або характерний вчинок носія:
Для одного з персонажів оповідання “Батьківщина” зафіксовано пріз-

висько Каганець, яке характеризує особу (батька головного героя Опанаса 
Моримухи) за вчинком: старий Моримуха, як на сміх, дав “за колядку спі-
вакам каганець вівса”, за що колядники йому відповіли: “Слава Богу, вже й 
пісні конець! Нам овес, а ти пес, та вже будеш вік увесь і сам Каганець!” 
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[8, т. 21, 395]. Прізвисько персонажа мотивуємо апелятивом каганець, який 
має застаріле, жартівливе значення “велика чарка” [6, т. 4, 67]. 

До цієї групи також зараховуємо прізвисько Упав, яке вчитель о. Теле-
сницький з оповідання “Schönschreiben” дає одному хлопцеві-школяре-
ві (який у творі є оповідачем). Вибір номінації Упав, що з польської мови 
означає «гаряче», зумовлений тим, що школяр виправив професора при 
перекладі речень з німецької мови на польську, так мотивуючи вибір пріз-
виська: “Га-га-га! – зареготався отець Телесницький. – Упав! Упав, упав! 
– і, повторяючи се слово кумедним руським виговором, він бігав, майже 
скакав по класу. – Га-га-га! Упав! Ну, будеш ти в мене упав! Пам’ятай, 
віднині ти називаєшся упав!” [8, т. 21, 294]. 

Оповідання “Odi profanum vulgus” досить багате на номінацію осо-
би і насамперед цікаве тим, що містить різні класи антропонімів, які тіс-
но пов’язані з апелятивами – замінниками імен. В оповіданні зображено 
життя інтелігентних людей – працівників редакції однієї газети, яких наді-
лено промовистими прізвиськами. Так, одного професора, який завітав до 
редакції, наділено антропонімом Бомба, який можна мотивувати двояко. 
По-перше, іменований персонаж  мав дуже грубий голос, який, напевне, 
асоціювався з вибухом бомби. По-друге, він часто любив повторювати гу-
мористичне німецьке прокляття “Kreuzbombenelement” – “хрест-бомби-
елемент” [8, т. 21, 80]. Дві номінації зафіксовано для ще одного гостя 
редакції – артиста маляра Парафіянського, якого також гумористично 
поіменовано прізвиськовою номінацією Битва під Грунвальдом за те, що 
виграв суперечку з одним графом (очевидно, німцем, оскільки битва під 
Грюнвальдом, що відбулася 15 липня 1410 року, закінчилася поразкою ні-
мецьких військ). Зафіксовано також скорочену форму  цієї прізвиськової 
номінації – артист Битва [8, т. 21, 80]. 

У творі “Яць Зелепуга” зафіксовано прізвисько Недоварений, яке ха-
рактеризує іменовану особу за зовнішнім виглядом і мотивоване ситуацією, 
що склалася у житті персонажа, “котрому жінка окропом ноги обварила і 
котрого через те в цілім Бориславі прозвали Недовареним” [8, т. 16, 348].

Персонажа оповідання “Куди діваються старі роки” друзі називають 
прізвиськом Скрудж через те, що іменований герой переклав українською 
мовою повість Ч. Діккенса “Святий вечір”, у якій один із персонажів на-
зивався Скрудж. 

6) на етнічну приналежність носія:
Ця група репрезентована лише одним антропонімом Мойша, вжитого 

для персонажа-єврея твору “Schönschreiben”, якого так іронічно називає 
вчитель Валько: “А ти як пишеш, Мойше?” [8, т. 15, 88].  Відтак автор по-
яснює вживання такої номінації: “Валько всіх жидків у класі кликав “Мой-
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ше”, –  хіба що се були сини багатих міських тузів, перед якими він мав 
великий респект” [8, т. 15, 88]. Отже, прізвисько Мойша відіграє у творі 
функцію узагальнення. 

7) на місце проживання:
До цієї групи належить прізвисько дорожівський, вжите для номінації 

персонажа оповідання “На дні”. Узагалі ця номінація виконує подвійну 
функцію у художньому тексті: вказує на походження селянина (“Вони з До-
рожова, - заговорив знов смішками дід Панько” [8, т. 15, 129]) та розкриває 
особливості його вдачі (“То велике село Дорожів, і жиють там великі ву-
шобийники, великі палії та великі злодії, що все сваряться за моє і твоє…” 
[8, т. 15, 129]).

З одного боку, в основі назви дорожівський лежить ойконім Дорожів, 
а з іншого боку, можемо розглядати цю номінацію як таку, що утворена 
від слова дорожити: “оберігати, боятися втратити що-небудь”. Очевидно, 
Франко, підбираючи номінацію для селянина, хотів, щоб назва відповідала 
моделі, притаманній для українського антропонімікону, і, водночас, семан-
тикою своєї основи характеризувала носія. Цю думку також підтверджує 
апелятивна номінація ненажера, яку автор устами одного з персонажів 
уживає для іменованого героя і так пояснює свій вибір: “Ігій, на твою голо-
ву, - відповів, сміючись, дід Панько, - і то тобі завкридно, ненажеро!..От і 
єго, грішного,… заперли за “моє” та “твоє”…” [8, т. 15, 129-130]). Слово 
ненажера подано у словнику з ремаркою “розмовне”. У тексті оповідання 
це слово вжито у переносному значенні “людина, яка не задовольняється 
тим, що має, чого досягла; ненаситна людина” [6, т. 5, 341]. Про ненажерли-
вість селянина свідчить контекст: “Господи, різні люди бувають на світі…
Оден би, як-то наш дорожівський, за кусник хліба брату око виймав, а 
інший, хоч сам голоден, а другому й останнє дасть” [8, т. 15,133].

Отже, прізвиськова номінація персонажів у малій прозі Івана Франка 
насамперед відіграє функцію характеристики героя за зовнішністю, по-
ведінкою, характером і темпераментом, за розумовими особливостями, 
за характерним вчинком у житті, за національною приналежністю тощо. 
Прізвиська у художньому творі є завжди стилістично забарвленими і ма-
ють яскраво виражену конотацію. І.Франко як майстер слова завжди вдало 
підбирав номени для своїх героїв, беручи до уваги насамперед світогляд, 
звички та інші особливості персонажів, а тому всі прізвиська іменованих 
осіб максимально відповідають їх сутності. 
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УДК 81’373.21 (477). 84                                  Сороцька Марія (Тернопіль)

МІКРОТОПОНІМИ ПІВНІЧНОЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ, В 
ОСНОВАХ ЯКИХ ВІДОБРАЖЕНІ 

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ РЕАЛІЇ КРАЮ

У статті представлені мікротопоніми, основи яких відображають куль-
турно-історичні реалії Північної Тернопільщини. За семантикою поділяємо їх 
на три групи. Найкількіснішою виявилася група анойконімів, основи яких позна-
чають різноманітні споруди, на другому та третьому місці знаходяться назви 
мікрооб’єктів, основи яких вказують на типи поселення та на шляхи сполучен-
ня. У ході роботи було здійснено кількісний аналіз мікротопонімів.

Ключові слова: мікротопонім, анойконім, культурно-історичні об’єкти, 
тип поселення, шлях сполучення, культові споруди, господарські споруди.

Складність і важливість зібрання мікротопонімів полягає у тому, що 
такі назви дуже рідко фіксуються у словниках та інших документальних 
джерелах. Дуже часто вони існують лише у пам’яті старшого поколін-
ня, майже вийшовши з активного вжитку молодшої генерації. Багато 


