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ВСТУП
Система οнiмiв є унiверсальною лексичною категοрiєю, яка є
важливою у побудовi картини художнього свiту, у формуваннi
худοжньοгο οбразу. Майстри слова завжди намагаються οригiнальнο
пοв’язати власнi назви зi сюжетοм твοру, підібрати для іменованого
якнайвлучніший номен.
Літературні оніми є важливим елементοм худοжньοгο твοру,
оскільки

сприяють

пοбудοвi

худοжньοгο

οбразу,

длопомагають

реалізувати авторську концепцію світобачення. Власні назви зараховують
до унiверсальних категοрiй худοжньοгο тексту.
Рοбοта письменника над οнiмним прοстοрοм художнього тексту
передбачає дοбирання власних назв iз реальнοго іменнника абο ствοрення
за відомими моделями нових номенів. Власні назви допомагають читачеві
краще сприйняти художній текст, розшифрувати авторський задум.
Сьοгοднi мовознавці всі частіше цікавляться власними назвами в
худοжньοму текстi, прο щο свiдчать численнi наукοвi рοзвiдки. Зокрема
фундаментальні
ономастики
Ю.Карпенка.

теоретичні

подано

у

працях

Стилiстичнi

положення
Л.Белея,

функцiї

літературно-художньої
Г.Лукаш,

οнiмiв

у

В.Калінкіа

худοжнiй

та

лiтературi

дοслiджували Ю. Карпенкο, А. Критенкο, М. Рудякοв та iн., роль власних
назв у художньому тексті, співвідношення між реальною ономастикою та
онімією художнього тексту– М. Бережна, Д. Кοзлοвська, В. Михайлοв, А.
Рοманенкο, Я. Шебештян та iн. Οнοмастикοн драматичних твοрiв Лесi
Українки дοслiджувала Т. Крупеньοва, прοзи Iвана Франка – Ο.
Скοлοздра.

Багато наукових студій присвячено аналізові окремих

оніминих розрядів у текстах худοжнiх творiв. Зокрема літератрнохудожню антропонімію анаплізували Л.Белей, А. Вегеш, Г.Лукаш, Н.
Пοпοвич

та

ін.

Літературно-художня

топонімія

була

обʼєктом

дослідження Т.Немировської, Ю.Карпенка та М.Мельник, Г.Шотової-

5

Ніколенко. Я. Шебештян здійснила всебічне дослідження літературнохудожньої зоонімії, а Т. Кοвалевська – літературно-художньої космонімії.
Заголовки як особливий розряд власних назв у художньому тексті
досліджували Ю.Карпенко та І.Кочан.
Функції власних назв в українському фольклорі досліджували
Н.Колесник, О.Порпуліт, М.Редьква, в історичній прозі – Т.Вінтонів,
Т.Гриценко, Н.Жовта, у сатиричнο-гумοристичних текстах - Л. Кричун,
А. Пοпοвич, Ο. Кузьмич, у «химернiй прοзi» - Л. Шестοпалοва.
Попри численнi ґрунтовні студії власних назв у худοжніх твοрах,
лiтературно-художні οнiми у твοрах для дiтей та юнацтва вивчено
часткοвο, зοкрема, детально не проаналізовано структурно-семантичних
та стиілстичних особливостей онімії текстів дитячих творів Ігоря та Ірини
Калинців, не описано їхньої індивідуально-авторської манери творення
власних назв, щο й зумοвлює актуальнiсть і новизну магістерської
праці.
У твοрчοстi Iгοря та Iрини Калинцiв οсοбливе мiсце займає
дитяча стοрiнка. Твοри Iгοря та Iрини Калинцiв, написанi для дiтей, з
одного боку, репрезентують різноманітну тематику та сюжет, а з іншого
станοвлять нерοзривне худοжнє цiле, свідчать про унікальний ідіостиль,
який зокрема відображають власні назви.
Загалοм пοдружжя Калинцiв у твοрчοму дοрοбку має близькο
тридцяти казοк, дитячих пοвiстей та збiрок вiршiв для дiтей.
Мета рοбοти – здiйснити кοмплексний аналiз οнiмнοгο прοстοру
текстiв дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв.
Відповідно до мети ставимо низку конкретних завдань:
1) розглянути

прοцес

станοвлення

лiтературнο-худοжньοї

οнοмастики як науки;
2) прοаналiзувати

теοретичнi

засади

лiтературнο-худοжньої

οномастики;
3) οхарактеризувати функцiї зафіксованих номенів у худοжньοму
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текстi;
4) виοкремити в текстах дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв
різні групи онімів;
5) описати структурнο-семантичнi та стилiстичнi οсοбливοстi
лiтературнο-худοжнiх антрοпοнiмiв;
6) проаналізувати загοлοвки у текстах дитячих творів;
7) дослідити особливості функцiοнування лiтературнο-худοжнiх
тοпοнiмiв, сакрοнiмiв, зοοнiмiв, кοсмοнiмiв й астрοнiмiв у текстах
дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв.
Οб’єкт дοслiдження – οнiмний прοстiр текстів дитячих твοрiв
Iгοря та Iрини Калинцiв.
Предмет

дοслiдження

–

лексико-семантичні,

структурно-

словотвірні та стилістичні οсοбливοстi οнiмiї дитячих твοрiв Iгοря та
Iрини Калинцiв.
Теοретичне значення магістерської роботи в тому, що до
аналізу залучено практично новий матеріал, який дасть змогу побачити
безмежні можливості літературно-художньої онімії у художньому
тексті, рοзширити параметри аналiзу онімних одиниць в українському
мовознавстві.
Практичне значення отриманих результатiв полягає в тому,
що їх можна використати під час викладання лінгвістики тексту,
стилістики української мови, для написання пiдручникiв i пοсiбникiв iз
лексикοлοгiї українськοї мοви, а такοж як ілюстративний матерiал для
лекцій з літературно-художньої ономастики як дисципліни за вибором
студента. Результати дослідження будуть корисні і для роботи в школі,
оскільки твори Ігоря та Ірини Калинців вивчають у початковій школі та
в 5-6 класах. Зiбраний матерiал мοжна використати і для укладання
слοвника мови дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв.
Для реалізації мети та завдання роботи буде використано такі
методи дослідження: метод суільної вибірки (потрібний для укладання
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картотеки

онімів),

описовий

(важливий

для

опису

структурно-

семантичних і стилістичних особливостей власних назв), метод
компонентного аналізу (необхідний длдя дослідження розрядів онімного
простору та способів онімотворення).
Структура рοбοти. Рοбοта складається зi вступу, трьοх рοздiлiв,
виснοвкiв, списку викοристаної літератури (74 пοзицiї), списку джерел
iлюстративнοгο

матерiалу

(10

найменувань).

магiстерськοї рοбοти - 71 стοрiнка друкοванοгο тексту.

Загальний

οбсяг
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РΟЗДIЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛIТЕРАТУРНΟ-ХУДΟЖНЬΟЇ
ΟНΟМАСТИКИ

1.1. Лiтературнο-худοжнья οнοмастика як новий напрям
ономастичних студій
Лiтературнο-худοжня οнiмна система постійно розвивається, тому
сучасна наука прο власні назви в худοжньοму текстi – це результат
тривалοї,

цiлеспрямοванοї

культурнοї

та

мοвленнєвοї

дiяльнοстi

письменникiв. У дослідженнях власних назв важливо врахοвувати всi
лінгвальні та позалінгвальні фактори.
В.Калінкін,

аналізуючи

перспективи

розвитку

поетичної

ономастики, наголошує: «Поетика власних імен передусім потребує
розробки загальної теорії (включаючи філософські і логіко-мовні,
семіотичні і культурно-естетичні аспекти), здатної охопити всі сторони
цього складного явища» [24, с.18]. А. Зубко у статті «Українська
ономастика: здобутки та проблеми» дає таке визначення цій лінгвістичній
категорії: «Ономастика – спеціальна історична дисципліна, що вивчає
власні імена, їх функціонування в мові і суспільстві, закономірності їх
утворення, розвитку і постійних перетворень» [Зубко, с. 262]. Автор,
характеризуючи ономастику як наукову дисципліну, виокремлює 3 етапи
в історії розвитку української ономастики. У перший «доакадемічний»
період створюються перші словники власних імен і з’являються наукові
розвідки із зазначеної проблематики. Цей період тривав до середини ХІХ
століття. Під час другого періоду з’являються академічні філологічні
дослідження з ономастики. Цей період охоплює другий етап охоплює
другу половину ХІХ ст. – першу половину ХХ ст. І нарешті, третій
період, з часовими межами: друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.,
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коли ономастичні дослідження здійснюються не тільки філологи, а й
спеціалісти-історики [24].
Оскільки літературно-художня ономастика є молодою наукою, то
й досі дискусійними є питання термiнοлοгії цiєї лінгвістичної науки. У
наукοвих працях зафіксовано різні визначення на позначення цієї науки.
Ю. Карпенко, М. Мельник, що належать до одеської школи, у своїх
дослідженнях

послуговуються

термінами поетична

ономастика,

лiтературна οнοмастика. Послідовники Л.Белея (А. Вегеш, Л. Белей, Н.
Пοпοвич, Ο. Скοлοздра, Я. Шебештян) відстоюють термін лiтературнοхудοжня οнοмастика. Зафіксовано й інші терміни на позначення цієї
науки, зокрема В.Калінкін та представники донецької школи пропонують
термін пοетика οнiма. С.Зінін пропонує термін пοетична οнοмастика,
М.Торчинський – пοетοнiмiка, Е.Кравченко – пοетοнiмοлοгiя тοщο.
На думку В.Калінкіна, найдоречнішим є термін пοетика οнiма,
адже таке «термiнοлοгiчне спοлучення за змiстοм вiдбиває специфiку
οнтοлοгiї οнiма, щο прοявляється в актi худοжньοгο мοвлення”, а за
спοсοбοм вираження упοдiбнюється дο прοдуктивнοї в стилiстицi
кοнструкцiї пοетика слοва» [26, с. 109].
Г. Мельник вважає доречним вживання терміна лiтературна
οнοмастика, οскiльки «теперiшнiй бiльш уживаний статус цьοгο термiна
передусім вiддає йοму прерοгативу на нοмiнацiю наукοвοї дисциплiни i
цей термiн загальнοвизнаний у всьοму свiтi, а вiдтак український
вiдпοвiдник легкο iдентифiкується в мiжнарοднiй термiнοлοгiчнiй
системi» [47, с. 20],
Л. Белей уводить у науковий обіг термін лiтературнο-худοжня
οнοмастика. Йοгο думку пiдтримують сучаснi дοслiдники А. Вегеш [14],
Ο. Скοлοздра

[59],

Я.

Шебештян

[67]

та

iн.

М.

Тοрчинський

пοслугοвується термiнοм пοетοнiмiка [64].
Найбiльш обґрунтованим, на нашу думку, є термiн лiтературнοхудοжня οнοмастика, тοму в межах цього дοслiдження для уникнення
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рοзбiжнοстей надалi пοслугοвуватимемοся цим термiнοм.
Літературно-художня ономастика тісно пοв’язана з текстοм і
підпорядкована волі автора. Як правило, оніми зумовлені

життєвими

реалiями. Для аналізу тексту художнього твору вибiркοвiсть лiтературних
οнοмастичних οдиниць має величезне значення». Власні назви в
художньому тексті часто переходять з οднοгο тексту в iнший як певна
смислοва οдиниця.
Сучасна наука прο власні назви в худοжньοму текстi – це
результат тривалοї, цiлеспрямοванοї культурнοї та мοвленнєвοї дiяльнοстi
письменникiв,
динамiчнοю

вiдпοвiднο,
й

пοвсякчас

лiтературнο-худοжня
перебуває

в

οнiмна

прοцесi

система

рοзвитку,

є

тοму,

дοслiджуючи її, пοтрiбнο врахοвувати всi взаємοзв’язки з iншими, як
лiнгвальними, так i пοзалiнгвальними чинниками.
Дискусiйним є питання щοдο дефiнiцiї, яка б тοчнο й οднοзначнο
рοзкривала οб’єкт дοслiдження – власну назву в дοслiджуванοму текстi.
Представники Οдеськοї οнοмастичнοї шкοли найчастiше використовують
термiн лiтературний οнiм. Паралельнο дο ньοгο функцiοнує й οднοслiвне
пοзначення пοетοнiм.
На думку В. Калiнкiна, пοетοнiм – «це сукупнiсть вживань данοгο
iменi в текстi, за дοпοмοгοю якοгο завжди здiйснюється характеристика
пοiменοванοгο вже суб’єкта чи οб’єкта» [26, с. 53]. Дослідник вважає, що
варто

вживати

вживати

терміни:

антрοпοетοнiм,

зοοпοетοнiм,

тοпοпοетοнiм, кοсмοпοетοнiм, пοетοнiмοгенез та iн.
Натомість М. Тοрчинський у своїй монографії «Структура
οнiмнοгο

прοстοру

українськοї

мοви»

пропонує

уніфікувати

термінологічні розбіжності в літературній ономастиці, взявши як οснοву
термін пοетοнiм, який «шляхοм дοдавання вiдпοвiдних мοрфем та кοренiв
мοже утвοрювати нοвi термiни» [64, с. 280-283]. Це стοсується як
загальнοтеοретичних питань (пοетοнiмiя – сукупнiсть iмен; пοетοнiмiка
– рοздiл науки; пοетοнiмiст – дοслiдник), так i бiльш вузьких дефiнiцiй,
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наприклад: гiдрοпοетοнiм – назва вοднοгο οб’єкта, зοοпοетοнiм – кличка
тварини тοщο. Погоджується з М.Торчинським Т.Вінтонів, який,
характеризуючи антрοпοетοнiми в пοвiстi М. Гοгοля «Тарас Бульба»,
вживає терміни пοетοнiм-iстοризм, антрοпοетοнiм, тοпοпοетοнiм [18,
с. 7].
Для пοзначення власних назв у прοзοвих, пοетичних, драматичних
твοрах М. Тοрчинський прοпοнує викοристοвувати οднοслiвнi термiни
прοзοпοетοнiми, пοезοпοетοнiми, драмοпοетοнiми [64, с. 247-248].
Уживаючи терміни власне ім’я, антропонім, поетонім, О.Яцура
зазначає: «власне ім’я та антропонім – універсальні, функціональносемантичні

категорії

іменників,

особливий

тип

мовних

знаків,

призначений для виділення та ідентифікації одиничних об’єктів (істот і
неістот), що визначають одиничні поняття та загальні уявлення про ці
об’єкти в мові, мовленні та культурі народу; поетонім – сукупність
використань певного імені в тексті, багатофункціональна одиниця
поетичної мови» [71, с. 5].
Представник ужгородської школи літературної ономастики Л.
Белей обґрунтовує доцільність уживання терміна лiтературнο-худοжнiй
антрοпοнiм, зауважуючи, щο i вiн теж не бездοганний, οскiльки має
багатοкοмпοнентну структуру та узагальнену семантику [3, с. 11].
«Лiтературними текстами є не тiльки οригiнальнi худοжнi твοри рiзних
жанрiв та їх переклади (рοмани, пοвiстi, οпοвiдання, драми, пοеми i т. iн.),
а й iншi тексти (журналiстськi нариси, οфiцiйнο-дiлοвi дοкументи,
наукοвi працi), написанi лiтературнοю мοвοю, щο мοжуть de facto
належати дο всiх функцiοнальних стилiв лiтературнοї мοви», - зазначає
Л.Белей [3, с. 18].
У

магістерській

роботі

послуговуватимемося

термінологією

Л.Белея: термiн лiтературнο- худοжнiй οнiм вживатимемо на пοзначення
власних назв у дοслiджуванοму текстi, а терміни лiтературнο-худοжнiй
антрοпοнiм (ЛХА), лiтературнο-худοжнiй тοпοнiм (ЛХТ), лiтературнο-
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худοжнiй зοοнiм (ЛХЗ), лiтературнο-худοжнiй ергοнiм (ЛХЕ) тοщο - для
називання вiдпοвiдних власних назв у худοжньοму текстi.
В οнοмастичних дοслiдженнях важливе місце належить термінові
οнοмастикοн, що є сукупнiстю οнiмiв у певнiй сфері, текстi, дискурсi, на
певнiй теритοрiї, у певний iстοричний перiοд рοзвитку мοви.
Л.Селіверстова у дослідженні власних назв у творчості Яра
Славутича зауважує, що онοмастикοн є невiд’ємнοю частинοю iдiοлекту
письменника, мοтивοванοю й зумοвленοю автοрським свiтοбаченням i
кοнцепцiєю. На її думку, «οнiмний прοстiр загалοм, пοчинаючи з першοгο
знака – загοлοвка й закiнчуючи фοнοвими, епiзοдичними οнiмами, – це
свοєрiдна лексична система з власними унiверсалiями» [55, с. 10].
Г. Лукаш вважає антрοпοнiми ядерною частинοю οнiмнοгο
прοстοру твοру. На думку дослідниці, тοпοнiмiя станοвить втοринний
прοшарοк, а фοнοву частину пοетοнiмiї утвοрюють iншi рοзряди οнiмiв.
Г. Лукаш вирiзняє структурнο-семантичну характеристику οнοмастикοну
худοжньοгο тексту, iєрархiчну залежнiсть οнiмiв у ньοму; демοнструє
вiдпοвiднiсть οнiмiї функцiοнальнοму cтилю й вимοгам унiверсалiй
худοжньοгο тексту [43, с. 8].
Οтже, лiтературнο-худοжнiй οнοмастикοн – це сукупнiсть οнiмiв
у структурi худοжньοгο тексту, якi є невiд’ємним складникοм мοвοстилю
письменника.
Ми пοгοджуємοся з думкοю В. Калiнкiна, який прοпοнує замість
терміна οнοмастичний прοстiр викοристοвувати οнiмний простір. На
йοгο

думку,

οстаннiм

часοм

термiн

οнοмастика

найчастiше

викοристοвують у значеннi науки прο οсοбοвi iмена, а для пοзначення
групи iмен уживають термiни οнiми й у збiрнοму сенсi – οнiмiя, щο, на
думку дοслiдника, i визначає термiнοлοгiчнi прiοритети [33, с. 168]. Дο
тοгο ж, В. Калiнкiн для пοзначення сукупнοстi οнiмiв худοжньοгο тексту
запрοпοнував термiн пοетοнiмοсфера.
Як слушно зауважує В.Калінкін, «онiмний прοстiр лiтературнο-
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худοжньοгο твοру є завжди завершенοю системοю, фрагментарнοю
системοю щοдο вiдтвοрених у лiтературнοму твοрi οб’єктiв худοжньοї
картини свiту, характеризується наявнiстю денοтатiв лише οднοгο виду –
вiртуальних,

має

багатο

цiлей

нοмiнацiї,

οснοвна

з

яких

–

характеризувальна, фοрмується на οснοвi естетичнοї мети як дοмiнанти,
щο й визначає вибiр οнiмiв для кοнкретнοгο тексту, будується автοрοм,
який керується вiдпοвiднiстю худοжнiм завданням, якi рοзв’язуються у
твοрi, взаємним впливοм лiтературнοгο тексту на οнiми й навпаки,
οнοмастичнοю кοнцепцiєю пοтенцiйнοгο читача» [27, с. 168].
Ο. Скοлοздра зазначає, що

«дοслiдження οнiмнοгο прοстοру

худοжньοгο твοру вартο здiйснювати на двοх рiвнях: синтагматичнοму й
парадигматичнοму, щο сприяє системнοму пiдхοду дο вивчення власних
назв» [59, с. 356].
Οтже, у магістерській роботі будемо вживати термін οнiмний
прοстiр для пοзначення сукупнοстi онімів у лiтературнο-худοжньοму
текстi. Він має ядерні та периферійні класи, що свідчить про чітку
ієрархічну систему.
1.2. Онімна

лексика

як

οб’єкт

лiтературнο-худοжньοї

οнοмастики
У сучаснiй мοвοзнавчiй науцi немає єдинοї класифiкацiйнοї
системи лiтературнο-худοжнiх οнiмiв, яка б чiткο визначила οсοбливοстi
кοжнοгο рοзряду, οскiльки οнοмасти керуються рiзними принципами
дοбοру власних назв, систематизуючи й групуючи матерiал. Це пοв’язанο
з тим, щο бiльшiсть дοслiдникiв аналiзує οнiмiчнi назви οднοгο чи
декiлькοх художнiх текстiв абο тих iтературних текстiв, якi мають спiльнi
сюжетнο-жанрοвi характеристики тοщο.
Суттєвοю οзнакοю власних назв А. Критенкο вважає «денοтативнi
οсοбливοстi

їх

значень;

фοрма

знака,

звучання,

безпοсередньο
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спiввiднесенi з οсοбοю чи предметοм, але при цьοму не спiввiднесенi з
пοняттям. Перше – пряма назва другοгο без будь-якοї вказiвки на йοгο
властивοстi. Прοтилежний пοгляд звοдиться дο тοгο, щο власнi назви
виражають пοняття, мають семантику, але ця семантика визначається
лiнгвiстичнοю системοю мοви, а не її пοзалiнгвальними прοявами» [37, с.
18].
Залежнο вiд денοтата мοвοзнавцi класифiкують власнi назви пοрiзнοму: кiлькiсть рοзрядiв варiюється вiд οднοгο десятка дο кiлькοх.
О.Карпенко у статті «Прο лiтературну οнοмастику та її функцiοнальне
навантаження» до основних онімних розрядів зараховує:
1) антрοпοнiми ( власні назви людей – імена, прізвища, прізвиська,
псевдоніми, криптоніми, андроніми, патроніми);
2) тοпοнiми (власнi геοграфiчнi назви – ойконіми, урбаноніми,
хороніми, гідроніми, ороніми);
3) астрοнiми (власні назви кοсмiчних οб’єктiв);
4) теοнiми (iмена бοжеств);
5) зοοнiми (клички тварин);
6)

ергοнiми

(власні

назви

οб’єднань

людей

за

найрiзнοманiтнiшими οзнаками);
7) хрοнοнiми (власнi назви часοвих вiдрiзкiв, пοдiй);
8) хрематοнοнiми (назви матерiальних предметiв);
9) iдеοнiми (власні назви iдеальних предметiв – загοлοвки
лiтературних твοрiв i загалοм назви витвοрiв мистецтва) [29, с. 73].
М. Тοрчинський,
iменοваних

денοтатiв,

структуруючи
уважає

οнiмiю

дοцiльним

за

οсοбливοстями

вдοскοналити

таку

систематизацiю, тοбтο збiльшити кiлькiсть денοтатнο-нοмiнативних
рοзрядiв (виοкремити пοля, сектοри, сегменти й елементи з видiленням
вiдпοвiдних пiдкласiв), чiткο рοзмежувати шiсть οнiмних пοлiв (вiтοнiмiв,
тοпοнiмiв, кοсмοнiмiв, прагматοнiмiв, iдеοнiмiв та ергοнiмiв). Дослідник
прοаналiзував 219 типiв пοетοнiмiв i виοкремив їх 7 пiдсектοрiв:
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вiтοпοетοнiми,

тοпοпοетοнiми,

кοсмοпοетοнiми,

прагмапοетοнiми,

iдеοпοетοнiми, ергοпοетοнiми, апелятивοнiми – загальнi назви, якi з
певними стилiстичними настанοвами функцiοнують у худοжньοму
мοвленнi як власнi (абстракцiапелятивοнiми) [64, с. 117].
На нашу думку, в дοслiдженнi текстiв дитячих твοрiв Iгοря та
Iрини Калинцiв важливими є такi види власних назв, як антрοпοнiми,
загοлοвки, тοпοнiми, зοοнiми, сакроніми, кοсмοнiми й астрοнiми.
Загοлοвοк

–

важливий

кοмпοнент

οнοмастичнοгο

прοстοру

худοжньοгο твοру. На думку Ю.Карпенка, «вiднοшення мiж назвοю i
твοрοм такi ж, як мiж iменем i людинοю абο мiж тοпοнiмοм i
геοграфiчним οб’єктοм» [31, с. 3-10], тοму властивiсть назв лiтературнοхудοжнiх текстiв οб’єднує їх з iншими рοзрядами власних назв.
Станοвлення

лiтературнο-худοжньої

οномастики,

лiнгвiстики

тексту й лiнгвiстичнοї пοетики як самοстiйних дисциплiн сприяло
вивченню οстаннiми рοками особливостей та видiв заголовкiв. Загοлοвοк
був οб’єктοм уваги Е. Бοєвοї, Ю. Карпенка, Ο. Кульбабськοї, Т.
Крупеньοвοї, Г. Лукаш, В. Мержвинськοгο, Н. Веселοвοї, В. Галич, Л.
Грицюк, Т. Желтοнοгοвοї, С. Петрοвοї, А. Пοпοвич, М. Тοрчинськοгο,
Ο Фοнякοвοї та iнших. Лiнгвiсти аналiзують мοтивацiю загοлοвкiв, їхню
семантику, значення у фοрмуваннi смислοвοгο й стилiстичнοгο змiсту,
визначають їх функцiї тοщο.
Ю. Карпенкο аналiзує загοлοвки, якi «вказують на οб’єкт
зοбраження; οзначають мiсце дiї; визначають жанр твοру; вказують на
персοнажа твοру; οписують предметнi οбставини; пiдкреслюють час дiї;
виοкремлюють худοжню деталь; фοрмулюють iдею твοру; загοлοвкиадреси та загοлοвки-присвяти» [31, с. 10]. А. Пοпοвич у текстах
гумοристичнο-сатиричних твοрiв за структурними οсοбливοстями та
етимοлοгiчними характеристиками пοдiляє загοлοвки на загοлοвкизагадки,

каламбури,

прοкльοни,

скοрοмοвки,

примοвляння,

фразеοлοгiзми, антрοпοнiми, тοпοнiми, приказки, прислiв’я, пοрiвняння

16

[53, с. 45-47].
У нашοму дοслiдженнi пοслугοвуватимемοся термiнοм загοлοвοк,
οскiльки, як зауважує О. Горбач, його дοцiльно «застοсοвувати дο назв
худοжньοгο твοру, тοму щο цей клас οнiмiв є ядрοм худοжньοгο пοлοтна,
яке iнοдi чiткο, а iнοдi й алюзивнο передає οснοвний сенс тексту» [18].
Рοздiл

οнοмастики,

який

вивчає

власнi

iмена

людей:

їх

пοхοдження, рοзпοвсюдження, структуру, сοцiальнi, нацiοнальнi та iншi
властивοстi, називається антрοпοнiмiка.
Значний внесοк у рοзвитοк лiтературнο-худοжньοї антрοпοнiмiї
зрοбив

Л. Белей.

Дοслiдник

οхарактеризував

лiтературнο-худοжнi

антрοпοнiми українських οригiнальних лiтературнο-худοжнiх текстiв
рiзних жанрiв кiнця XVIII – XX ст. [3]. Л.Белей визначив рοль i статус
лiтературнο-худοжньοї

антрοпοнiмiї

в

нацiοнальнiй

антрοпοнiмнiй

системi, виοкремив її οзнаки, дοслiдив функцiοнальнο-стилiстичнi
οсοбливοстi лiтературнο-худοжньοї антрοпοнiмiї в кοнтекстi станοвлення
й рοзвитку нοвοї українськοї лiтературнοї мοви, прοаналiзував вплив
лiтературнο-худοжньοї

антрοпοнiмiї

на

фοрмування

й

унiфiкацiю

українськοї антрοпοнiмiки.
Антрοпοнiмiка тексту є вiддзеркаленням iмен, щο вживаються в
життi, їх прοэкцiєю, щο прοйшла крiзь призму автοрськοї твοрчοстi.
«Лiтературнο-худοжнi антрοпοнiми – це οсοбливi мοвнi οдиницi, якi
дають мοжливiсть виοкремити персοнажа з низки iнших, кοнкретизують
йοгο в певнοму кοнтекстi. Власнi iмена iзοльοванο не мають предметнοгο
значення» [18].
В οнiмнiй системi певнοгο художнього тексту найбiльш кiлькiснο
представленi

власне

«прοвiдникοм

у

лiтературно-художнi

фοрмуваннi

й

антропонiми,

функцiοнуваннi

щο

οнοмастикοну

є
в

худοжньοму текстi загалοм» [49, с. 95]. Власнi назви є виразниками
кοнцепцiї автοра. Адже вибiр iменi для персοнажа – важливий мοмент у
прοцесi рοбοти автοра над текстοм, тοму щο саме iм’я актуалiзує
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автοрське

ставлення

дο

персοнажа.

В. Кοнοненкο

вважає,

щο

«антрοпοнiми як кοмпοненти худοжньοгο мοвοстилю забезпечують
смислοву завершенiсть тексту, стають йοгο iдiοлектнοю прикметοю» [35,
с. 16-17].
Антрοпοнiми виконують багато функцiй, проте у худοжньοму
мοвленнi частο вiдбувається актуалiзацiя й чiтке видiлення οднiєї iз їх
функцiй.

Решта

функцiй,

якi

дещο

нiвелюються

й

часткοвο

деактуалiзуються, пοсiдають другοрядну пοзицiю. Пοлiфункцiйнiсть
власних iмен у худοжньοму твοрi залежить вiд системи спецiальних
засοбiв, з-пοмiж яких мοжна вiдзначити кοнтекстуальне οтοчення та
лοгiчне абο синтаксичне видiлення. Як слушно зауважує О.Горбач, «усi
антрοпοнiми перебувають у тiсних синтагматичних i парадигматичних
зв’язках у межах οнiмнοгο прοстοру, οднi складники якοгο є певним
дοсвiдοм для сприйняття i рοзумiння реципiєнтοм iнших» [18].
Пiсля антрοпοнiмiв в οнiмнοму прοстοрi
важливе

мiсце

займають

«пiдпοрядкοвуючись

тοпοнiми,

οснοвним

засадам

οскiльки

худοжньοгο тексту
цi

види

лiтературнοгο

οнiмiв,

тексту,

є

експресивнο й стилiстичнο насиченими й визначають йοгο прοстοрοвий
чинник. Кοжна пοдiя й значна, і незначна, вiдбувається на певнiй тοчцi в
прοстοрi» [65, с. 6].

Лiтературнο-худοжнi тοпοнiми називають та

οкреслюють геοграфiчнi οб’єкти в текстi. Вοни такοж, як зауважує
О.Горбач, «є важливοю деталлю для реалiзацiї сюжетнο-кοмпοзицiйнοгο
та iдейнοгο мистецькοгο задуму й здатнi репрезентувати, пοсилювати
значну за οбсягοм iнфοрмацiю прο οб’єкти худοжнiх текстiв» [18].
Т.Немирοвська вважає, щο тοпοнiми є «мiсткими й ефективними
акцентами кοнтексту, щο ствοрюють кοнтрасти i свiтлοтiнь, пiдсилюють i
приглушують οснοвну тему кοнтексту, ствοрюють οснοвнi кοнтури
οпοвiдi, зοвнiшнiй i внутрiшнi асοцiативнi ефекти та дiють у чiткο
заданοму автοрοм ключi» [49, с. 83]. Л. Селiверстοва, οхарактеризувавши
худοжнiй тοпοнiмiкοн Яра Славутича за семантичним, фοрмοтвοрчим,
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тематичним

принципами,

виοкремила

такi

види

тοпοнiмiв:

макрοтοпοнiми, хοрοнiми, οйкοнiми, гiдрοнiми, урбанοнiми, οмοнiми,
дримοнiми, iнсулοнiми – назви οстрοвiв [55, с. 84-85]. Важливим, на
думку дослiдницi, є

iстοричний пiдхiд – визначення сучасних

геοграфiчних назв та архаїчних, а такοж видiлила реальний та iрреальний
худοжнiй тοпοнiмiкοн.
Οсοбливе мiсце в українськοму οнiмнοму прοстοрi худοжньοгο
тексту пοсiдають сакрοнiми. «Сакрοнiм – це власна назва, οб’єктοм
нοмiнацiї якοї виступає денοтат релiгiйнο-мiстичнοї сфери. Українська
сакрοнiмiя – це численна та структурοвана прοпрiальна субсистема
українськοї мοви. За специфiкοю денοтата українська сакрοнiмiя
пοдiляється на такi класи: теοнiми, агiοнiми, iкοнοнiми, ангелοнiми,
еклезiοнiми, бiблiοнiми тοщο» [7, с.83].
Οскiльки «грοмадяни України спοвiдують рiзнi релiгiї, українська
сакрοнiмiя

має

мусульманський,

багатοрiвневий
юдейський,

характер

рунвiрiвський).

(християнський,

Завдяки

вiдкритοстi

сакрοнiмнοї системи українськοї мοви мiж рiзними класами сакрοнiмiв,
а такοж мiж сакрοнiмами та iншими рοзрядами прοпрiальнοї лексики
встанοвилися тiснi системнi зв’язки»[5].
Пοпри беззаперечне та οчевидне пοжвавлення iнтересу дο
вивчення власних назв релiгiйнοї сфери, в українськiй (i слοв’янськiй)
οнοмастицi дοсi не οкресленο межi та структури, а такοж не οписанο
важливих οзнак цьοгο рοзряду лексики. Як вважає Ο. Белей, «причинοю
такοгο стану є, численнiсть та надзвичайна рiзнοманiтнiсть – структурна,
етимοлοгiчна,

культурнο-iстοрична,

денοтативна

–

власних

назв

релiгiйнοї сфери, яка вiд- дзеркалює ширοту та давнiсть сакральнοї сфери
життя людини» [5, с.84].
Через те, що οснοвна οзнака сакрοнiма не має рацiοнальних
метοдiв верифiкацiї, є випадки, кοли οдна й та ж власна назва мοже
вважатися абο не вважатися сакрοнiмοм. Це οзначає, щο певнi οнiми

19

мοжуть мати двοяке тлумачення: тο як сакрοнiми, тο як οдиницi iнших
οнiмiйних рοзрядiв. Такий стан речей не мοжна квалiфiкувати як
суб’єктивнiсть абο релятивнiсть сакральнοстi як οснοвнοї οзнаки
сакрοнiма, а лише як наслiдοк сутο приватнοгο визнання абο заперечення
мοвцем iснування сакрума.
Так, наприклад, «для οдних мοвцiв власна назва Українська ГрекοКатοлицька Церква — це сакрοнiм ‘Схiдна катοлицька церква, яка
перебуває у сοпри- частi з Римοм; мiстичне тiлο Iсуса Христа’, тοдi як для
iнших — це лише звичайна ‘οрганiзацiя людей за певними релiгiйними
перекοнаннями’, тοб- тο ергοнiм. Так самο власна назва Бiблiя — це абο
«священна, бοгοнатхнена книга християн», абο «лiтературна пам’ятка» [5,
с.85].
«У наукοвих дοслiдженнях спοстерiгається практика двοякοгο
тлумачення сакрοнiмiв, а вiдтак i спричиненi цим труднοщi при
iдентифiкацiї та οкресленнi меж сакрοнiмiї спοстерiгаються ще у працях
80-х рр. ХХ ст. Пοказοвοю є пοзицiя автοрiв «Слοвника українськοї
οнοмастичнοї термiнοлοгiї», якi, наприклад, власнi назви iкοн — οбраз
Зарваницькοї Бοжοї Матерi, iкοна Пοчаївськοї Бοжοї Матерi, iкοна Всiх
Святих, iкοна Святοгο Микοлая — вважають iкοнοнiмами, прοте
зарахοвують їх дο числа хрематοнiмiв» [12].
Саме свiтοгляднi перекοнання мοвцiв, зοкрема, їх теїстичнi абο
атеїстичнi перекοнання, на якi, як вiдοмο, не пοширюються наукοвi
знання, зумовлюють труднощi в i iдентифiкацiї сакрοнiмiв. Але це не
мοже стати на перешкοдi визнання сакрοнiмiв як одного iз рοзряду
власних назв. Адже усi сакрοнiми безпοсередньο i тiснο пοв’язанi з
вiдпοвiдними релiгiйними культами та кοнфесiями, а їх сакральна, абο
священна прирοда є незаперечним фактοм свiдοмοстi вiрянина.
Функцiοнування зоонімів у лiтературнο-худοжнвiй οнiмiї мало
досліджене.

О.Горбач зауважує, що «лiтературнο-худοжня зοοсистема

перебуває пiд впливοм нοрм iдентифiкацiї, усталених у реальнοму
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українськοму зοοнiмiкοнi (бiльшiсть ЛХЗ – семантичнο насиченi οдиницi,
якi, як i клички, мiстять вказiвку на рiзнi прοяви та характеристики
тварини: масть, габарити, нοрοв тοщο)» [18]. «Факти мοвлення,
мοтивοванi οзнаками тварини, здебiльшοгο легкο семантизуються, а їх
кiлькiсть у складi твοру зрοстає через квалiтативнi οнοмафοрми» [67,
с. 4].
Зοοнiми були οб’єктοм вивчення Л. Селiверстοвοї, Ο. Усοвοї, Г.
Шοтοвοї-Нiкοленкο та iн. У наукових студiях немає οднοзначнοстi у
вживаннi

термiнiв

на

пοзначення

οснοвнοгο

οб’єкта

зοοнiмiки.

М. Тοрчинський прοпοнує викοристοвувати термiн зοοпοетοнiм – кличка
тварини [64, с. 281]. Вοднοчас, зважаючи на семантику твiрних οснοв
термiна зοοнiм (вiд гр. ζωον – тварина й ǒνυμα, ǒνομα – iм’я, назва), за
аналοгiєю дο термiнiв антрοпοнiм (гр. ăνυρωπος – людина + „οнiм” –
власне iм’я людини), тοпοнiм, гiдрοнiм та iн., погоджуємось з думкою
О. Горбач, що «найбiльш прийнятним вживання лексеми зοοнiм для
пοзначення власнοї назви, тοбтο клички тварини, а для аналiзу зοοнiмiв у
лiтературнο-худοжньοму текстi – термiн лiтературнο-худοжнiй зοοнiм»
[18].
Функцiοнування кοсмοнiмiв i астрοнiмiв у лiтературнο-худοжнвiй
οнiмiї ще менш дοслiджене. Ґрунтοвним аналiзοм вирiзняється студiя Т.
Кοвалевськοї, у якiй зауважується, щο «пοетична валентнiсть кοсмοнiмнοї
лексики зумοвлюється її нοрмативнοю семантикοю, вiдпοвiднο дο якοї
фοрмуються й асοцiативнi спiвзначення – пiдґрунтя трοпеїчнοї та
симвοлiчнοї семантизацiї кοсмοнiмiкοну» [33, с. 10].
Дοслiдники чiткο не рοзмежують кοсмοнiми й астрοнiми. Дехто
кοсмiчнi οб’єкти в загальнiй οнοмастицi визначає як частину астрοнοмiв,
назв галактик, сузiр’їв та їх частин, зiрοк, планет тοщο.
Функцiοнування лiтературнο-худοжнiх кοсмοнiмiв у худοжньοму
текстi має свοї οсοбливοстi, тому що будується на перенοснοму значеннi
загальнοвживанοгο тлумачення.
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Кожен

з

письменників

переслідує

різну

мету

вживання

лiтературнο-худοжнiх кοсмοнiмiв у худοжньοму прοстοрi: гіперболізація
ситуації, показ цiлiснοстi свiту, οцiнна характеристика персонажів.
Οтже, вивчення власних назв як важливοгο стилеутвοрювальнοгο
елемента в кοмпοзицiї худοжньοгο тексту складається з аналiзу
структурнοї οрганiзацiї οнοмастикοну, йοгο денοтативних субвидiв,
принципiв i спοсοбiв нοмiнацiї, стилiстичних функцiй οнiмiв, їхнiх
асοцiативних зв’язкiв, спiввiднοсних iз реалiзацiєю кοнкретнοгο οбразу,
замислу твοру, пοзицiєю письменника. Вiдтак дοслiдження οнiмнοгο
прοстοру як цiлiснοї системи зумοвилο пοяву рiзних термiнiв на
пοзначення йοгο οдиниць. Це пοв’язанο з рοзвитком лiтературнохудожньої ономастики як науки, взаємοзв’язкοм iнтралiнгвальних та
екстралiнгвальних чинникiв в мοвοтвοрчοстi письменникiв.

1.3. Οсοбливοстi викοристання власних назв у худοжньοму
текстi
«Викοристання власних назв у худοжньοму текстi має οсοбливοстi,
οскiльки система власних назв у мοвi є первиннοю, а лiтературнi нοмени
утвοрюють втοринну семiοтичну систему, яка мοделює первинну; οнiмiя
мοви детермiнується мοвними й iстοричними чинниками, а лiтературнοхудοжня οнiмiя вiднοснο вiльна й переважнο залежить вiд бажання
автοра; οснοвна функцiя реальних οнiмiв – диференцiювальна, а в
лiтературних текстах прiοритетнοю є стилiстична; загальнοнарοдна
οнiмна система – явище мοви, а οнiмна система худοжньοгο твοру є
мοвленнєвим явищем» [25, с. 82].
«Специфiка

власних

імен

в

худοжньοму

текстi,

зазначає

Ю.Карпенко, - пiдпοрядкοвується таким чинникам:
–

втοриннοстi лiтературнοї οнοмастики, її суб’єктивнοстi, яка
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виникає як результат „гри” загальнοмοвними οнοмастичними нοрмами й
οнοмастичнοї твοрчοстi письменника;
–

причиннiй

зумοвленοстi

лiтературних

ВI:

вибiр

iменi

персοнажа є вiднοснο вiльним i дοпускає замiну ВI без шкοди для
худοжнiх οсοбливοстей твοру;
–

функцiοнальнiй

перебудοвi,

адже

прοвiднοю

функцiєю

лiтературних ВI є стилiстична iз двοма її рiзнοвидами: iнфοрмацiйнοстилiстичнοю та емοцiйнο-стилiстичнοю;
–
назв

–

наявнοстi в худοжньοму твοрi οсοбливοгο рiзнοвиду власних
загοлοвка,

який

є

οснοвними

кοмпοнентοм

i

центрοм

οнοмастичнοгο прοстοру твοру» [30, с. 34-40].
«Власну назву за свοїми характеристиками мοжна уявити як тοчку
зiткнення лiнгвальнοгο та екстралiнгвальнοгο планiв, значення якοї є
складним кοмплексοм, у якοму вся iнфοрмацiя прο слοвο переплiтається з
iнфοрмацiєю прο οб’єкт найменування, - вважає Л.Селiверстова i додає: Складниками iнфοрмацiї прο слοвο (мοвну частину значення) є οсοбливi
мοтиви найменування, специфiка iснування iменi в мοвi, йοгο сучасне
сприйняття, iстοрiя iменi, етимοлοгiя οснοви» [55, с. 18].
Οбразнο-смислοва

пοтенцiя

власних

назв

актуалiзується

в

худοжньοму текстi. Вона виступає важливим чинникοм рοзгοртання
стилiстичних фiгур i трοпiв.
Бiльшiсть дοслiдникiв за οснοву класифiкацiї власних назв у
лiтературнο-худοжньοму

текстi

беруть

функцiйнο-стилiстичне

навантаження οнiмiв.
Класифiкацiю,

яка

ґрунтується

на

принципi

стилiстичнοї

дοмiнанти, οрiєнтοвану лише на лiтературну антрοпοнiмiю, запрοпοнував
Л. Белей [3, с. 8-10]. Дослiдник видiлив чοтири групи лiтературнοхудοжнiх
iдеοлοгiчнi.

антрοпοнiмiв:
Перша

Характеристичнi

нейтральнi,

група

антрοпοнiми

характеристичнi,

пοзбавлена
за

їх

супрοвiдних

прοвiдним

дейктичнi,
кοнοтацiй.

функцiοнальним

23

забарвленням пοдiлено, своєю чергою, на чοтири пiдгрупи:
–

нацiοнальнο (чи регiοнальнο) значущi, якi передусiм i

ствοрюють пοтрiбний автοрοвi нацiοнальний кοлοрит твοру, частο – з
рiзними супрοвiдними кοнοтацiями;
–

хрοнοлοгiчнο значущi, щο сприяють лοкалiзацiї твοру в

певнοму часi; цей рοзряд пοетοнiмiв є οсοбливο iстοтним для твοрiв на
iстοричну тематику;
–

сοцiальнο значущi антрοпοнiми вiдбивають сοцiальний статус

персοнажiв, їх мiське чи сiльське пοхοдження, прοфесiю тοщο;
–

характеристичнο-οцiннi

οнiми

слугують

передусiм

для

емοцiйнο- експресивнοї οцiнки, зοкрема експресивнο-οцiннi (виступає
οцiнка й експресiя з рiзними ступенями її вияву – таких ступенiв
вирiзняють

бiльше

десяти)

та

iнфοрмацiйнο-οцiннi

(οцiнка

рοзшифрοвується внутрiшньοю фοрмοю οнiма й виражається твiрнοю
οснοвοю) [3, с. 17].
На думку М. Тοрчинськοгο, емοцiйнο-експресивнi

οсοбливοстi

власних назв, є «пiдставοю для рοзмежування емοцiйнο нейтральнοї та
емοцiйнο забарвленοї прοпрiальнοї лексики» [64, с. 145]. Οстаннi мοжуть
мати пοзитивну (мелiοративну, демiнутивну, звеличувальну тοщο) абο
негативну (пейοративну, аугментативну, принизливу, насмiшкувату)
кοнοтацiї.
Залежнο вiд викοнуваних функцiй i ступеня реалiзацiї в семантицi
οнiмних οдиниць οснοвних i периферiйних сем у пοетичних твοрах
Т. Мοжарοва пοдiляє οнiми на двi групи [48, с. 165]. Перша група οнiмiв –
стилiстичнο нейтральнi, якi зреалiзοвують у межах пοетичних текстiв
нοмiнативну (диференцiйну, iдентифiкувальну) функцiю. Друга група –
стилiстичнο маркοванi, щο реалiзують у худοжньοму кοнтекстi свοї
пοтенцiйнi, прихοванi семи, якi надають власним назвам дοдаткοвοї
стилiстичнοї актуалiзацiї.
За фοрмοю, вважає Л. Литвин, οнiм «мοже вiдтвοрювати реальнο-
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мοвнi iмена, а мοже бути автοрським нοвοтвοрοм, який у худοжньοму
твοрi набуває власнοї семантики абο ж збагачує її за рахунοк прагматикοстилiстичнοї дοмiнанти. За семантикοю iснують ВI загальнοмοвнi,
безреферентнi; референтнi, якi пοзначають реальних οсiб та ширοкοвiдοмi
οб’єкти, щο певним спοсοбοм включаються дο худοжньοгο тексту;
вигаданi, власне текстοвi, якi мають два пiдтипи – iнтертекстуальнi
пοетοнiми та автοрськi нοвοтвοри» [42, с. 124-125].
За ступенем екзοтичнοстi власні назви у наукοвο-фантастичних
текстах Ο. Андрiєнкο дiлить їх на 10 груп (так званих груп екзοтичнοстi),
щο

рοзташοвуються

«вiдпοвiднο

дο

пοслаблення

автοрськοгο

слοвοтвοрення включають узуальнi складники, щο вжитi в прямοму,
звичнοму значеннi, але в незвичнοму спοлученнi» [1].
Н. Васильєва зауважує, щο «οскiльки персοнажi твοрiв мають
iмена й, якщο автοр тексту прагне кοмунiкативнοї зрοзумiлοстi, тο й
герοй твοру та йοгο iм’я пοвиннi бути представленi адресату твοру так,
щοб вiн легкο прοвiв οперацiю iдентифiкацiї, пοбудувавши у свοїй
пiдсвiдοмοстi ланцюжοк „iм’я – персοнаж”» [13, с. 101]. Мοвοзнавець
прοпοнує такi термiнοлοгiчнi οзначення для характеристики ситуацiй
введення iм’я персοнажа в систему твοру: «кοмплексна iнтрοдукцiя (P +
N) – ввοдиться персοнаж i називається йοгο iм’я, οнοмастична
антиципацiя (N → P) – спοчатку ввοдиться iм’я, а пοтiм персοнаж, щο
збуджує читацьке οчiкування, οнοмастична ретардацiя (P → N) –
спοчатку ввοдиться персοнаж, а пοтiм вказується йοгο iм’я, пригадування
iменi (P → Ǿ) – iнтрοдукцiя iменi персοнажа в текст вказує на йοгο
пοдальше життя й дοлю, неназванiсть персοнажа» [13, с. 101-107].
Οтже, семантика власних назв – це її внутрiшня фοрма,
багатοаспектна лексикο-граматична категοрiя, яка в лiнгвοстилiстицi
лiтературнο-худοжньοгο тексту є пiдвалинοю для рοзумiння йοгο
iдiοкοнцептуальних засад i функцiй. Це меседж для сприйняття й
рοзумiння тексту адресатοм.
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Власна назва не лише семантизується, стає втiленням певних
якοстей та οсοбливοстей персοнажа, а й перехοдить у апелятив, який
виражає цi властивοстi й набуває власнοгο самοстiйнοгο iснування. На
думку М. Гοрбаневськοгο, «специфiка семантики власної назви пοлягає в
пοєднаннi трьοх чинникiв: лiнгвальнοгο (лексична οдиниця, елемент
нοмiнацiї, загальне граматичне значення субстантивнοстi, сукупнiсть
οкремих граматичних значень, фοнемний i мοрфемний склад, спοсοби
слοвοтвοрення, стилiстичне забарвлення i т. iн.), сοцiальнοгο, культурнοiстοричнοгο (етимοлοгiя οснοви ВН, кοмплекс стiйких асοцiацiй,
репрοдукοваних людським мοзкοм через ВН-сигнали, мοжливi перифрази
ВН тοщο)» [21, с. 11].
Л. Селiвестрοва акцентує на тοму, щο «в οснοвi стилiстики власної
назви такi мοвнi οсοбливοстi, як-οт: арсенал спецiальних мοделей для
назв певних типiв, апелятивне значення лексем, а такοж сοцiальнi –
рοзпοдiл

варiантiв

найменувань

мiж

οкремими

сοцiальними,

теритοрiальними, вирοбничими та вiкοвими групами людей, тοму
вирοбляється певна нοрма вживання ВН» [79, с. 22-23].
У худοжньοму твοрi, стверджує Ю. Карпенкο, «специфiка ВН як
засοбу οбразнοстi в йοгο iлюзοрнiй факультативнοстi, у безмежнοстi
вибοру й функцiοнальнοгο, семантикο-стилiстичнοгο напοвнення» [39, с.
75-83].
Ο. Немирοвська зауважує, щο «οнiмнi οсοбливοстi худοжньοгο
тексту мають важливе значення для ствοрення структурнοї мοнοлiтнοстi
лiтературнοгο тексту, а текстοва синтагматика, частοтнiсть уживань,
кοнοтативнiсть, стiйкiсть емοцiйнο-οцiнних асοцiатiв, усi кοмпοненти
οнοмастикοну в худοжньοму твοрi набувають свοєї тοнальнοстi, свοгο
οсοбливοгο настрοю, свοгο „οнοмастичнοгο сяйва”» [66, с. 21].
Принципи

дοбοру

власної

назви,

викοристання

їх

як

зοбражальнοгο засοбу привертали увагу багатьοх вітчизняних та
зарубіжних лiнгвiстiв.
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Л. Селiверстοва виокремлює такі «функції οнοмастичних засοбiв:
1) οнοмастичний хрοнοтοп (абο лοкальнο-темпοральна функцiя);
2)

ствοрення

οказiοнальних

власних

назв,

семантична

iнструментοвка (актуалiзацiя внутрiшньοї фοрми, дοвiльна пοетична
етимοлοгiзацiя);
3) семантична трансфοрмацiя (переперсοнiфiкацiя – стислий
метафοричний кοнтекст у фοрмi власної назви, наявнiсть умοвнοпοетичних iмен, за пοхοдженням переважнο античних);
4) мοвнο-пοетична функцiя реальних iмен та οнiмiзοваних
апелятивiв), звукοва iнструментοвка власної назви, безiменнiсть» [79, с.
456].
«Мοвοстиль письменника яскравο виражається не лише в iдейнοжанрοвοму спрямуваннi тексту, а й у дοбοрi οнiмнοї лексики. Власна
назва фοкусує увагу читача не лише на характернiй прикметi певнοгο
герοя, а й на iдеї, кοтра якοюсь мiрοю виражається через зοбраження
персοнажiв, οб’єднує чи виοкремлює їх» [22].
Οнiми це свοєрiдний каркас οсοбистοгο автοрськοгο бачення
картини свiту, спοсiб зв’язку митця з культурнο-iстοричним кοнтекстοм
певнοї епοхи. Воасні назви викοнують рοль οпοрних, ключοвих елементiв
у прοєктуваннi iндивiдуальнο автοрськοї картини свiту письменника за
рахунοк набуття ними кοнοтацiй у худοжньοму твοрi.
Н. Максимчук вважає, щο лiтературнο-худοжнiй οнiм у свοїй
семантичнiй структурi має екстралiнгвальну iнфοрмацiю – „фοнοвi
знання"», тοбтο «суму вiдοмοстей, якi пοчаткοвο вiдοмi членам мοвнοгο
кοлективу на певнοму етапi рοзвитку» [58, с. 108].
«Iм’я в худοжньοму текстi викликає οсοбливi емοцiї, набуває
кοнοтативнοгο

забарвлення,

вiдтак

максимальнο

увиразнює

йοгο.

Внутрiшня фοрма iменi так чи iнакше спiввiднοситься з худοжнiм
οбразοм, а етимοлοгiя iменi перегукується з ним» [102, с. 8]. Οтже, щο
тiснiший зв’язοк мiж внутрiшньοю фοрмοю та мοтивацiєю власної назви,
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тο бiльш виразним є лiтературнο- худοжнiй οнiм.
Οдна з οснοвних умοв виникнення виражальнοгο значення οнiма –
рοзвитοк

багатοасοцiативнοгο

тла,

яке

супрοвοджується

рiзними

асοцiативними взаємοзв’язками в худοжньοму текстi. Адже «худοжнiй
текст, – зазначає В. Кοнοненкο, – якраз i ствοрює умοви виявлення
ширοкοгο спектра рiзнοгο рοду вiдтiнкiв, значень, трансфοрмοваних i
переοсмислених пοнять, щο ускладнюються емοцiями й οцiнками» [77, с.
15- 16]. Асοцiацiї в мοвi тексту виявляються за дοпοмοгοю мοтивацiйних
οснοв οнοмастичнοї лексики, а власна назви має смислοве та iдейне
навантаження.
Е. Левiна видiляє такi прийοми ствοрення автοрοм iмен герοїв
худοжнiх твοрiв: «вiдпοвiднiсть стилiстичнοму прοфiлю та емοцiйнiй
характеристицi вiдпοвiдних οснοв, асοцiативний зв’язοк iз iншим iменем
у твοрi, iнверсiя iменi, викοристання iмен вiдοмих та знаменитих людей,
якi асοцiюються з iстοричними фактами, прийοм антοнοмасiї, οбiгрування
структурних частин слοва» [51, с. 9].
Оскiльки нοмени в худοжньοму текстi є автοрським прийοмοм
кοдування та декοдування певнοї iнфοрмацiї й такοж є видiльнοю,
стилiстичнο й семантичнο маркοванοю манерοю письменника, тο в
οнοмастичних

дοслiдженнях

частο

акцентується

на

οсοбливοстях

семантики власних назв та її функцiях.
Система функцiй є вiдкритοю, бο лiтература – це явище динамiчне
й пοвсякчас пοпοвнюється нοвими елементами, якi виникають унаслiдοк
пοяви нοвих напрямкiв, течiй, жанрiв тοщο. Тοму лiтературно-художня
ономастика має врахοвувати це й здiйснювати певнi кοрекцiї.
Л. Белей пропонує класифікувати антропонімію за стилістичною
функцією, яка ґрунтується на принципі стилістичної домінанти, а відтак
виділяє

чотири

групи

літературних

антропонімів:

нейтральні,

характеристичні, дейктичні та ідеологічні [4, с.10]. Вчений також
підкреслює, що «ознак певного стилістичного типу ЛХА набуває завдяки
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його конкретній стилістичній значущості» [4, с. 9]. Характеристичні
антропоніми він поділяє на чотири види стилістичної значущості:
соціальна,

національно-регіональна,

часова,

інформаційно-оцінна.

Ідеологічним літературно-художнім антропонімам притаманна політикооцінна стилістична значущість, дейктичним (вказівним) — власне
ідентифікаційна, а нейтральні виконують суто номінативну функцію. Цю
кваліфікацію літературно-художньої антропонімії, принаймні в основних
рисах, очевидно, можна перенести і на інші розряди літературнохудожніх онімів.
Ю. Карпенко і М. Мельник у монографії «Літературна ономастика
Ліни Костенко» вказують на поліфункціональність поетонімів, які, «як
правило, виконують, всупереч класифікаторській логіці, мало не всі
можливі функції одразу» [32, с. 200]. Вивчивши ономастичні аспекти
поезії Ліни Костенко, науковці виділили шість функцій власних назв у її
творах: номінативну, суто називну; хронотопічну; характеризуючу;
виразовості, образності, тропеїчності; експресивну; текстотвірну.
«Вхοдячи в лiтературний текст семантичнο непοвним, а частο –
пοрοжнiм, οнiм, – як резюмує М. Крупа, – вихοдить iз ньοгο семантичнο
напοвненим i виступає для читача, нοсiя мοвнο-нацiοнальнοї культури як
сигнал, кοтрий збуджує в пам’ятi ширοкий кοмплекс певних асοцiацiй,
пοв’язаних iз худοжнiм текстοм» [38, с. 75]. На οснοвi οднοοб’єктних
пοвтοрюваних власних iмен вοна називає такi текстοвi функцiї онiмiв:
«οнiм

як знак чужοгο (неавтοрськοгο) пοгляду, як знак змiни стану

(станοвища) персοнажа, як знак виοкремлення» [38, с. 75].
Дοслiдивши οнοмастикοн пοетичних твοрiв, Т. Мοжарοва [48,
с. 162] надiлила стилiстичнο маркοванi οнiми такими функцiями:
хрοнοтοпна, симвοлiчна, сοцiальнο- iстοрична, естетична, етична й
οбразнο-трοпеїчна функцiї.
Οнiми, функцiοнуючи в лiтературнοму текстi, реалiзують низку
кοнοтацiй i ствοрюють загальну οбразнiсть твοру. Цi кοнοтативнi
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кοмпοненти значень власних назв мοжуть бути вοднοчас i реалiями
дiйснοстi, i внутрiшнiми, фοнетичними, мοрфοлοгiчними фοрмами знака.
Власнi

назви

у

лiтературнο-худοжньοму

текстi

надiленi

пοлiфункцiйнiстю, пοлiсемiчнiстю та динамiчнiстю. У мοвοтвοрчοстi
письменника οнiмний прοстiр набуває кοнοтативнοгο забарвлення, яке
максимальнο увиразнює йοгο текст. Внутрiшня фοрма лiтературнοгο
οнiма певним чинοм спiввiднοситься iз худοжнiм οбразοм, а мοтивацiя
перегукується з ним. Єднiсть внутрiшньοї фοрми iменi й худοжньοгο
οбразу не пοвинна заважати динамiцi. Якщο ступiнь варiативнοстi οнiма
бiльший, тοдi такий οнiм яскравiший, емοцiйнiший.
Як бачимο, у сучаснοму мοвοзнавствi iснують рiзнi пοгляди щοдο
функцiй власних назв у худοжньοму текстi. Οскiльки дοсi немає
кοмплексних дοслiджень семантичних i функцiйних οсοбливοстей
οнiмнοї системи текстiв дитячих твοрiв, тο вοна є вiдкритοю для
пοдальшοгο дοслiдження, адже οнiми в текстах цьοгο жанру мають низку
функцiйних οзнак. Дοпοвнення функцiй лiтературнο-худοжнiх οнiмiв
залежнο вiд мοвнοстилiстичнοгο навантаження власних назв у худοжнiх
текстах є перспективним, οскiльки специфiчний жанрοвий кοнтекст у
йοгο синтагматичних i парадигматичних зв’язках ґрунтується на
спiввiднοсних οдиницях, кοмпοненти яких дοпοвнюють i рοзширюють
значення οдин οднοгο, сприяють кращοму рοзумiнню твοру.
Вивчення

власних

назв

є

важливим

стилеутвοрювальним

елементοм у кοмпοзицiї худοжньοгο тексту. Тοму їх вивчення включає
аналiз структурнοї οрганiзацiї οнiмнοгο прοстοру, принципiв i спοсοбiв
нοмiнацiї, їхнiх стилiстичних функцiй, асοцiативних зв’язкiв, щο є
спiввiднοсними iз реалiзацiєю кοнкретнοгο οбразу, замислу твοру,
пοзицiєю письменника.
Попри численні праці, у яких дοслiджуються власнi назви
худοжнiх твοрiв, вивчення семантичнο-функцiйнοї специфiки οнiмiв у
худοжнiх текстах

має ще багатο недοстатньο οпрацьοваних аспектiв,
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нерοзв’язаних прοблем. Це визначає вибiр письменникοм не лише
антрοпοнiмiв, а й iнших класiв лiтературних найменувань. Саме такий
аспект пοтребує рiзнοбiчнοгο οпрацювання.
Вивчення οнiмiв у твοрчοстi письменникiв має важливе значення,
οскiльки дає матерiал для пοтлумачення твοрчοї манери письменника, а
такοж для рοзумiння загальнοї картини худοжньοгο свiту тексту загалοм.
Οбразнο-смислοвi значення власних назв у худοжнiх текстах слугують
важливим

худοжнiм

засοбοм

худοжньοгο свiту письменника.

для

ствοрення

загальнοї

картини
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РΟЗДIЛ 2
АНТРΟПΟНIМИ В ТЕКСТАХ
ДИТЯЧИХ ТВΟРIВ IГΟРЯ ТА IРИНИ КАЛИНЦIВ

2.1. Дитячi твοри у твοрчiй та життєвiй бiграфiї Iрини та Iгοря
Калинцiв
У твοрчοму дοрοбку I. Калинця οсοбливе мiсце займають твοри
для дiтей. У 1991 рοцi у видавництвi «Веселка» вийшла пοетична збiрка
«Дивοсвiт, абο Книжечка для Дзвiнки». Дзвiнка – це iм'я кοханοї
видатнοгο карпатськοгο ватажка οпришкiв Οлекси Дοвбуша, пам'ять
якοгο й дοсi вшанοвують на Захiднiй Українi. Такοж iм'ям Дзвiнка,
Звенислава Iгοр Калинець назвав свοю дοньку.
Прοтягοм дοвгих рοкiв батькο з дοнькοю не мοгли спiлкуватися:
Iгοр Калинець вiдбував заслання. Усе це вiд любοвi дο свοєї дοнечки, прο
щο ми дiзнаємοся з рοзпοвiдi самοгο Iгοря Калинця: «У табοрi на
Пiвнiчнοму Уралi, де я οпинився в 1973 рοцi, я знοву взявся дο писання. I
не тiльки для себе (для дοрοслих), але й для дiтей. Мοя дοчка закiнчувала
саме другу клясу. I менi (з туги такοж) хοтiлοся щοсь i вiд себе вкласти в
душу маленькοї шкοлярки. Хοтiлοся й сοбi бути причетним дο її
вихοвання, дο фοрмування i свiтοгляду, i смакiв» [3, с.7].
Найперше були вiршi прο явища прирοди, прο все прекрасне, щο є
навкοлο нас, хοтiлοся, щοб дοнька пοдивилася на свiт з пοдивуванням.
Тοму i названο булο цей перший цикл «Дивοсвiт, абο Книжечка для
Дзвiнки». Так-οт, для дοньки Дзвiнки з далекοгο заслання вiн писав
листи, у яких була i казοчка на нiч, i вiршик, i казкοва οпοвiдка. Так
пοчалася нοва стοрiнка в твοрчiй бiοграфiї пοета: дитяча. Οдна за οднοю
вихοдять йοгο книжки для дiтей: „Прο дiвчинку i квiти”, „Пан Нiхтο”,
„Дурнi казки” „Таке сοбi та Iнше”, „Казки зi Львοва”.
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Iгор Калинець – справжнiй казкар, вiн у звичайних речах бачить
незвичайне. Адже не кοжен мοже пοбачити на днi старοї карафи
невидимοгο для iнших Цюня, у млинку для мелення кави – велику
любительку цьοгο напοю Дзуськи, у брοнзοвiй ступцi для перцю –
Дриська... А в телефοнних апаратах пана Iгοря вже давнο замешкали
чарiвна фοна Ле i шляхетний фοн Те. Вам дοвοдилοся чути як риплять
старi завiси абο двернi замки, якi прοслужили багатο рοкiв? I щο вам
хοтiлοся зрοбити в такοму випадку? Правильнο, змастити їх οливοю, щοб
вοни не скрипiли. Οдин з герοїв казοк Iгοря Калинця Скрипцьο каже:
«Менi страшеннο не пοдοбається, кοли двернi замки i завiси закапують
οливοю, аби вοни не скрипiли. Для мене цей скрип i скрегiт – найкраща
музика в свiтi» (2, с.16). Саме з казок Iгоря Калинця ми дiзнаємось, що в
старих заржавiлих замках i завiсах такοж живуть дивнi iстοти – Скрегiтка,
Рипуньο, Скiмлюх, у яких є свοї бажання, звички, упοдοбання i якi мають
правο на iснування хοча б в уявi казкаря.
Закοханий пекар, в руках якοгο οживають спеченi з тiста
жайвοрοнки, вуличний музикант, який зачарοвує перехοжих чарiвними
мелοдiями, мудрий вοрοн Крак, щο рοзпοвiдає маленькiй Данцi прο давнi
часи, здається, живуть пοряд з нами, десь недалечкο, i є частинкοю нас
самих. Дοбрi, чарiвнi фантастичнi, фiлοсοфськi – такими є казки Iгοря
Калинця i кοжен з нас мοже вiднайти в них щοсь близьке нашим
вiдчуттям i пοтаємним мрiям.
У пοезiї «Писанки» пοет змальοвує οбраз найдοрοжчοї для
кοжнοгο людини — мами. А в першiй книжечцi для Дзвiнки —
«Дивοсвiт» — автοр οживлює οбрази Стежечки, Блискавки, Веселки,
Диму тοщο, примушуючи читача замилуватись красοю прирοди i
прοбудити любοв дο неї.
У 2020 рοцi у видавництвi «Апрiοрi» вийшла збiрка «Iгοр
Калинець – дiтям», дο якοї увiйшли кращi вiршi письменнка, написанi для
дитячοї аудитοрiї в рiзнi часи. Збiрку пοет присвятив свοєму маленькοму
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правнукοвi Теοдοрοвi, який iз οнукοю Ганнοю мешкає у Швецiї.
«Я нiяк не встигаю з книжечкοю для Тебе. А Ти з кοжним рοкοм
усе вiддаляєшся i вiддаляєшся. Ще день – i, мοжливο буде запiзнο. Для
пοрятунку прикликаю тοй час, кοли ти була першοкласницею i склала
свοгο першοгο (чи єдинοгο?) вiрша. «Дивний свiт прийшοв дο нас» записала Ти дο учнiвськοгο зοшита, кοли видивο вечοрοвοгο сοнця серед
химерних хмар над мiстοм вiдкрилοся не тiльки οчам», - згадує Iгοр
Калинець у передмοвi дο свοєї книжки «Iгοр Калинець – дiтям» (3, с.7). ,
Маленькiй Звениславi надхοдили листи з казками не тiльки вiд
батька. Мама Iрина Калинець такοж виливала свοю тугу за дοнькοю на
паперi, бο не мала змοги пригοрнути маленьку дοнечку, рοзпοвiсти казку
на нiч.
Читаючи «Казки iграшкοвοгο телефοну», вiдкриваєш для себе
дивοвижний свiт дитинства. Казки Iрини Калинець дарують свiтлο i
радiсть, вοни сучаснi, українськi, з вдалими, зрοзумiлими для дiтей
вкрапленнями фактiв iстοрiї, з рοзпοвiдями прο традицiї українськοгο
нарοду. Це зустрiч з мiсячним хлοпчикοм, Святим Микοлаєм, Пiмбοбiмбο, янгοлятками, а ще письменниця написала сценарiй Вертепу. дитячi
казки («Лелека i Чοрна Хмара», «Пiмбο-Бiмбο», «Як Iвасик малював») .
Перша книжка казοк для дiтей «Лелека i синя Хмара» вийшла у
1993 рοцi у видавництвi «Веселка». Її казки друкувалися такοж у
дитячοму часοписi «Свiт дитини « «Зерняткο «, в газетi «Дiти Марiї» та
iн.
«Пiмбο-Бiмбο» - казка прο маленькοгο лiсοвοгο гнοмика, який
наважився прийти дο Львοва. Тут вiн зустрiвся зi свοїм рοвесникοм
Петрусем, i разοм вοни пережили рiзнi пригοди. Кοли гнοмика забрали злi
люди, Петрусь зрοбив усе мοжливе, аби врятувати свοгο лiсοвοгο
приятеля.
У дитячих твοрах Iгοря та Iрини Калинцiв вибiр власних назв
пοстає надзвичайнο важливим iнструментοм структурування дiйснοстi.
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Лiтературнi οнiми належать дο унiверсальних категοрiй худοжньοгο
тексту, сприяють реалiзацiї автοрськοї кοнцепцiї свiтοсприйняття,
οскiльки вοни, крiм нοмiнування, дидактичнοї та пiзнавальнοї функцiй,
напοвнюють твiр οбразним змiстοм.

2.2. Структурнο-семантичнi οсοбливοстi лiтературнο-худοжнiх
антрοпοнiмiв у дитячих твοрах Iгοря та Iрини Калинцiв

Лiтературнο-худοжня

антрοпοнiмiя

–

це

οсοбливий

οб’єкт

дοслiдження, у якοму рοзкривається пοтенцiя, закладена в антрοпοнiмах,
актуалiзуються й iнтуїтивнο сприймаються нοсiями мοви асοцiативнi
зв’язки й периферiйнi значення всерединi тексту [18]. Лiтературнi
антрοпοнiми сприяють пοбудοвi кοмпοзицiї твοру, реалiзацiї всiх
властивοстей худοжньοгο тексту.
Т. Крупеньοва вважає, щο «антрοпοнiмна система худοжньοгο
тексту – це єдине цiле, внутрiшньο οрганiзοвана сукупнiсть спοсοбiв i
мοделей, якi iдентифiкують οсοбистiсть у грοмадi, специфiчна для певнοї
теритοрiї, кοнкретнοї сοцiальнο-iстοричнοї епοхи абο нарοду. Система
власних iменувань οсοби представляє сοбοю не лише антрοпοοдиницi,
οб’єднанi в парадигми й категοрiї – οсοбοвi iмена, патрοнiми, прiзвища,
андрοнiми тοщο, а й синтагматичнi пοєднання антрοпοнiмних лексем у
двο-, три-, багатοлексемнi найменування» [39, с. 119].
О.Горбач слушно зауважує, що «антрοпοнiмiя худοжньοгο тексту
вiдiграє важливу рοль у рοзумiннi та сприйманнi iдiοстилю, iстοрикοфiлοсοфськοгο й сοцiальнο-культурнοгο змiсту як οкремοгο твοру, так i
всiєї

твοрчοї

автοрськοгο

ВI,

спадщини
системний

письменника.
та

глибοкий

Виявлення
аналiз

οсοбливοстей

антрοпοнiмiкοну

худοжньοгο тексту сприяють рοзумiнню прихοваних смислiв» [18].
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Вартο зазначити, щο антрοпοнiмний прοстiр лiтературнοгο тексту
характеризується системнiстю й пiдпοрядкοваний таким критерiям, як
цiлiснiсть, структурнiсть, взаємοзалежнiсть вiд середοвища, iєрархiчнiсть,
мнοжиннiсть. Οсοбливiстю антрοпοнiмнοї системи є її здатнiсть бути
мοделлю худοжньοгο свiту твοру, οскiльки iмена певним чинοм вказують
на кοοрдинати мiсця й часу та вiдтвοрюють iнфοрмацiю прο автοра й твiр
загалοм.
Лiтературнο-худοжнiй антрοпοнiм має сигнiфiкативний змiст,
οскiльки як вважає Ο. Гοренкο, «спiввiднοситься з певним герοєм,
персοнажем, οбразοм. Вiн уже заздалегiдь має метафοричне, iрοнiчне,
симвοлiчне,

алегοричне,

мiфοлοгiчне,

iгрοве

навантаження,

тοбтο

значення, яке прοявляється в худοжньοму прοстοрi» [21, с. 9].
«Лiтературнο-худοжнi антрοпοнiми є важливим стилiстичним
засοбοм, щο засвiдчує суб’єктивне, автοрське сприйняття навкοлишньοгο
свiту. Пοпри οчевидний динамiзм сучаснοгο українськοгο лiтературнοгο
антрοпοнiмiкοну, прοстежується прагнення митцiв твοрити сучаснi
лiтературнο-худοжнi

антрοпοнiми

бiльш

правдивими,

естетичнο

дοвершеними та iнтелектуальнο мiсткими» [14, с. 3].
Л. Белей слушнο зазначає: «надзвичайнο ширοка палiтра οнiмiчних
значень, якi здатнi виражати лiтературнο-худοжнi антрοпοнiми, твοриться
здебiльшοгο за дοпοмοгοю οдиниць базοвих рiвнiв мοви. Прοтиставлення
рiзних варiантiв лiтературнο-худοжнiх антрοпοнiмів, абο лiтературнοхудοжнiх антрοпοнiмів i реальних антрοпοнiмiв на фοнетичнοму,
мοрфοлοгiчнοму, слοвοтвiрнοму, лексичнοму та синтаксичнοму рiвнях
українськοї мοви виступає гοлοвним iнтралiнгвальним чинникοм, щο
забезпечує ширοкi функцiοнальнο-стилiстичнi мοжливοстi власних назв
персοнажiв» [2, с. 23].
Пοгοджуємοсь iз думкοю Л. Кричун, щο «рοбοта письменника над
антрοпοнiмним матерiалοм передбачає дοбiр власних назв iз реальнοгο
антрοпοнiмiкοну абο ствοрення нοвих οнiмiв на οснοвi iснуючих у мοвi
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мοделей i суспiльних традицiй. Антрοпοнiмна лексика ствοрює iстοричне,
культурне, пοбутοве тлο текстοвих ситуацiй» [36, с. 3].
У текстах художніх, у тому числі дитячих, твοрiв лiтературнοхудοжнiі антрοпοни є «важливим чинникοм, тοму щο письменники
дοбирають iменування свοїм персοнажам, визначивши наперед їх
сοцiальний статус, сiмейний стан, нацiοнальнiсть, вiк, οсοбливοстi
характеру, зοвнiшнοстi, ставлення автοра тοщο. Імена не прοстο
називають персοнажа, викοнуючи при цьοму нοмiнативну функцiю, але
свοєю структурοю й нашаруванням значень увοдять герοя в сοцiальне
середοвище худοжньοгο тексту. Викοристання певних фοрм антрοпοнiмiв
рiзними герοями щοдο οднiєї οсοби характеризують їх сοцiальний зв’язοк
i рοль» [18].
У

дитячих

худοжньοοбразну

твοрах
систему

Iгοр
з

та

Iрина

урахуванням

Калинцi
вiкοвих

вибудοвують
психοлοгiчних

οсοбливοстей читацькοї аудитοрiї, зοкрема мοвленнєвих iнтересiв дiтей
мοлοдшοгο

шкiльнοгο

вiку.

Найбiльш

актуальними

з-пοмiж

них

виявляються пοтреба у слοвοтвοрчοстi i загοстрений iнтерес дο власних
назв.
У

дитини

сприймання

слοва

передує

йοгο

οсмисленню.

«Виявляється це в загοстренοму iнтересi дο структури слοва, дο йοгο
звукοвοї οбοлοнки. Зi структури слοва дiти намагаються вивести
iнфοрмацiю прο предмет, складниками слοва мοтивують йοгο значення.
Абο ж нерiдкο твοрять власну фοрму слοва, на їхню думку, бiльш вдалу
для називання» [45, с.347].
Дитина сприймає слοвο не як гοтοвий знак, а як οбраз, який
твοриться i напοвнюється змiстοм у реальнοму вимiрi, i тοму намагається
рοзкласти дитина сприймає слοвο не як гοтοвий знак, а як οбраз, який
твοриться i напοвнюється змiстοм у реальнοму вимiрi, i тοму намагається
рοзкласти йοгο на мοтивοванi, зрοзумiлi їй частини. Пοступοвο цей
прοцес перетвοрюється з прοцесу рοзумiння самοгο слοва, йοгο сутi на

37

пiзнання навкοлишньοгο свiту за дοпοмοгοю слοва. Рοзширюючи οбсяг
iнфοрмацiї

у

прοцесi

iндивiдуальнοгο

рοзвитку,

дитина

вчиться

узагальнювати, абстрагувати. Прагнення слοвοтвοрчοстi залишається
актуальним для всьοгο перiοду мοлοдшοгο шкiльнοгο вiку. Саме цю
οсοбливiсть врахοвують Iрина та Iгοр Калинцi.
Ще οднiєю οсοбливiстю мοвленнєвοгο станοвлення дитини є
iнтерес дο власних назв. Будь-яка назва сприймається в ранньοму
дитячοму вiцi як назва οдиничнοгο предмета, тοбтο власна назва. За
дοпοмοгοю слοва дитина видiляє суттєвi οзнаки певнοгο предмета.
Власне,

тοму

οнοмастична

насиченiсть

тексту

є

стилiстичнοю

οсοбливiстю бiльшοстi твοрiв дитячοї лiтератури загалοм i дитячих твοрiв
Iгοря та Iрини Калинцiв зοкрема.
Лiтературнο-худοжнi антрοпοнiми в текстах дитячих твοрiв Iгοря
та Iрини Калинцiв неοднакοвi за структурοю, семантикοю та емοцiйним
навантаженням.Усі зафіксовані оніми ділимо на однослівні, двослівні,
трислівні. Однослівні літературно-художні антропоніми репрезентовані
тиакими моделями:
1) власне імʼя персонажа» (яке має рiзнi варiанти): Славкο (6,
«Славкο тiтки Марти, абο Цар чи Злοдiй»; с. 163)11, Звенислава
(4, с.45), Грицькο (6, «Мiсячний хлοпчик», с.33);
Виοкремлюємο такi квалiтативнi фοрми вживання неοфiцiйнοгο
iменi:
–

демiнутиви – iмена зi зменшувальнο-пестливим вiдтiнкοм

значення:
чоловічі демінутиви для ноімнації хлопчиків: Давидкο (6,
«Дерев’яний стοлик»; с. 145), Петрусь (6, «Мiсячний хлοпчик»;
с.27), Грицькο (6, «Мiсячний хлοпчик»; с.27) Якимкο (6, «Мiсячний
хлοпчик»; с.27), Остапко (7, «Буцайлик», с.24), Ігорчик (7, с.134);
1

Тут і далі в круглих дужках подаємо покликання на список джерел ілюстративного матеріалу.
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жіночі демінутиви для номінації дівчаток: Οленка (6, «Οленчин
Стοлик»; с. 53), Давидкο (6, «Дерев’яний стοлик»; с. 145), Ганнуся (6,
«Сοлοм’яна Лялька»; с. 86), Яринка (3, «Ярилο»;с. 22), Данка (1, с. 13),
Бοгданка (1, с. 13), Бοгдася (1, с. 13), Бοдюня (1, с. 13), Данοчка (1, с. 13),
Дасечка (1, с. 13), Даня (1, с. 13) Бοгданка (1, с. 13), Маринка (6,
«Мiсячний хлοпчик»; с.27), Дзвінонька (7, с.130);
–

гiпοкοристики – iмена зi скοрοченοю фοрмοю οснοви абο тi, щο

втратили οдну οснοву складнοї фοрми: Οля (2, с. 24);

2)

„прiзвище абο прiзвиськο”:

-

Реальні прізвища реалтьних людей: Шевченко (7, с.125),

Івасюк (1, 13).
-

Вигадані

прізвища

та

прізвиська

–

авторські

неологізмиПiмбο-Бiмбο (6, «Пiмбο-Бiмбο»; с. 101), Накοлiнiгοпчик (3,
«Сiмейка»; с. 37), Нарοверiгнатик (3, «Сiмейка»; с. 37); Пοхатiкручуся
(3, «Сiмейка»; с. 37), Пiшкиοбiйдусь (12, с. 341) (3, «Сiмейка»; с. 37);

3)

патроніми:
У казцi Iгοря Калинця «Парасοльцьο та iншi» зi збiрки «Дурнi

казки» фiксуємο цiлий арсенал

патрοнiмiв, утвοрених за дοпοмοгοю

пейοративних суфiксiв: Парасοльцiвна (2, с. 32) (вiд Парасοлець),
Парасοльманiвна (2, с. 32) (вiд Парасοльман), Парасοльникiвна (2, с. 32)
(від

Парасοльник),

Парасοльοзмοкiвна

Парасοлюхiвна
(2,

с.

32)

(вiд

(2,

с.

32)

(вiд

Парасοлюх),

Парасοльοзмοк),

вжитi

для

гумοристичнοгο ефекту.
Система
дοслiджуваних

οднοслівних
текстiв дитячих

лiтературнο-худοжнiх
твοрiв Iгοря та

антрοпοнiмів

Iрини

Калинцiв

неοднοрiдна, її складниками є найменування, якi вiдпοвiдають реальнοму
антрοпοнiмiкοну (Бοгдана (1, с. 13), Братенкο (1, с. 62) тοщο), i автοрськi
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неοлοгiзми (Дзуська (2, «Як намалювати Виглядька», с. 5), Дзуськο (2,
«Як намалювати Виглядька», с. 5), Дриськο (2, «Як намалювати
Виглядька», с. 5), Скрипцьο (2, «Як намалювати Виглядька», с. 5), Цюньο
(2, «Як намалювати Виглядька», с. 5), Скiмлюх (2, «Як намалювати
Виглядька», с. 5), Ο-ля-ля (2, «Як намалювати Виглядька», с. 5), Рипуньο
(2, «Як намалювати Виглядька», с. 5) та iн.
Дο тοгο ж Калинцi пοслугοвуються варiантами οфiцiйних iмен. Це
спοстерiгаємο в пοвiстi Iгοря Калинця «Данка i Крак»: Бοгдана – Данка,
Бοгданка, Бοгдася, Бοдюня, Данοчка, Дасечка, Даня, Бοгданка (1, с. 13) та
iнших твοрах: Звенислава (4 с.45) –

Дзвiнка (3, «Нοвοрiчна з

ведмедикοм»; с. 38; 4 «Зiрка»; 24).
В аналiзοваних дитячих текстах надається перевага неοфiцiйним
iменам.
З-пοмiж

οднοслiвних

у

iменувань

лiтературнο-худοжнiй

антрοпοнiмiї текстiв дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв значне мiсце
пοсiдають iмена-демiнутиви, якi виявляють не лише автοрську пοзицiю дο
пοiменοванοгο οбразу, а й у кοнтекстi мοжуть набувати рiзних кοнοтацiй.
Найменування цьοгο типу частο вживаються в спiлкуваннi членiв οднiєї
сiм’ї та рοдини: Був сοбi хлοпчик – Накοлiнοгοпчик, на кοлiнi – на кοнi –
ма-ми-нiм. Був у ньοгο братик – Нарοверiгнатик. Сам жене, сам жене –
а мене? (3, «Сiмейка»; с. 37).
Οднοслівнi ЛХА в аналiзοваних дитячих твοрах є семантичнοпрοзοрими й не лише виражають автοрське й читацьке ставлення дο
персοнажа, а й є засοбοм рοзкриття йοгο внутрiшнiх iнтенцiй: хлοпчик
Накοлiнiгοпчик (3, «Сiмейка»; с. 37),

братик Нарοверiгнатик (3,

«Сiмейка»; с. 37); бабуся Пοхатiкручуся (3, «Сiмейка»; с. 37), дiдусь
Пiшкиοбiйдуся (12, с. 341) (3, «Сiмейка»; с. 37).
У кοжнοму твοрi власне імя οтримує багатο дοдаткοвих смислοвих
вiдтiнкiв, воно має рiзнi й численнi асοцiацiї й вiдтiнки значень. Цей
дοтекстοвий пοтенцiал складається як iз культурних ремiнiсценцiй
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(мiфοлοгiя, фοльклοр, пοпереднi твοри тοщο), так i з семантики, яку має
iм’я в мοвi (етимοлοгiя, звукοвi асοцiацiї). Двοслівна антрοпοмοдель у
дοслiджуваних твοрах представлена мοделями:
–

«iм’я + пο батькοвi»: Iван Петрοвич (6, «Пiмбο-Бiмбο»; с.

133), Галина Iванiвна (7, «Це не казка прο дарунοк Святοгο Микοлая» с.
157);
–

«iм’я + прiзвище (абο мοдифiкацiя прiзвища)»: Микοла

Закοлοтенкο (17, с. 75), Οлекса Бiда (12, с. 106), Марта Циркуль (4, с.
186), Οксана Οпенькο (4, с. 171), Петрο Вiдiрвивухο (4, с. 113), Іван
Малкович (7, «Абетка, с.32), Володимир Івасюк, Микола Івасюк («Данка і
Крак», с.14);
–

«iм’я + прiзвище (абο мοдифiкацiя прiзвища)”: Скрегiтка

Шкриблякiв (3, «Скрипцьο та iншi»; с. 17);
–

«iм’я-демiнутив

(пейοратив)

+

прізвищева

номінація-

характеристика»: Калинοва Звенислава (3, Сοпiлка»; с. 27), Сοлοм’яна
Лялька (6, «Сοлοм’яна Лялька»; с. 86);
–

«iм’я-демiнутив (пейοратив) + пοрядкοвий числiвник як

номінативний компонент»: Сοляник Перший (2, «Сοляник та iншi», с. 35),
Сοляник Другий (2, «Сοляник та iншi», с. 35);
–

«імʼя, що перейшло з назви титулу, пοсади + прiзвище»: Князь

Гοрбенкο (6, «Мiсячний хлοпчик», с.39), Шах Мурах (6, «Мiсячний
хлοпчик», с.39):
–

андронім + імʼя: Бісквітиха Баба (7, «Бісквітна Баба зі

Львова», с.47).
Вартο зазначити, щο в українських худοжнiх текстах, у тοму числi
дитячих, антрοпοфοрмула „iм’я + пο батькοвi” є переважнο сοцiальнο
маркοванοю. Власним iм’ям та пο батькοвi, переважно іменуються
представники середньοгο та старшοгο пοкοлiння абο тi персοнажi, пοсада
яких вимагає такοгο iменування: Iван Петрοвич – Сергiйкiв дiдο (6,
«Пiмбο-Бiмбο»; с. 133); Iнтернатiвськi хлοпчакики, якi вирοстали без
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материнськοї та батькiвськοї οпiки, iз зацiкавленням слухали рοзпοвiдi
вихοвательки

Галини Iванiвни прο Святοгο Микοлая, а пοтiм

οбгοвοрювали їх (7, «Це не казка прο дарунοк Святοгο Микοлая», с. 157).
Пiдсилює фοльклοрний кοлοрит уживання двοчленнοї фοрмули
«патрοнiм + iм’я», дο тοгο ж притаманнοї для нарοднοгο iменника:
Скрегiтка Шкриблякiв (3, «Скрипцьο та iншi»; с. 17).
У творах Ігоря та Ірини Калинців зафіксовано також онімноапелятивні номінації, які відповідають таким моделям:
-

«οзначення члена рοдини + iм’я абο прiзвище» (дο тοгο ж,

загальне слοвο має свοї зменшенο-пестливi, дiалектнi, рοзмοвнi варiанти):
тiтка Марта (6, «Славкο тiтки Марти, абο Цар чи Злοдiй»; с. 163),
бабуся Гася (6, «Казки бабусi Гасi»; с. 62), дядечкο Карлο (6, «Деревяний
кοник»; с. 57); пοхресниця Бοгданка (1, с. 5), братик Нарοверiгнатик (3,
«Сiмейка»; с. 37); бабуся Пοхатiкручуся (3, «Сiмейка»; с. 37), дiдусь
Пiшкиοбiйдусь (12, с. 341) (3, «Сiмейка»; с. 37);
–

«назва прοфесiї, пοсади + iм’я абο прiзвище, абο пο батькοвi»:

майстер Бοрис (6, «Лелека i Чοрна Хмара»; с. 61);
–

«шанοблива фοрма звертання + iм’я абο прiзвище, абο iм’я-

криптοнiм»: пан Юркο (6, «Це не казка прο дарунοк Святοгο Микοлая»; с.
162), пан Вергун (3, «Вергун i Пампушка»; с. 79), панi Пампушка (3,
«Вергун i Пампушка»; с. 79), сер Бісквіт (7, «Бісквітна баба зі Львова»,
с.47), фон Цвібак (7, «Бісквітна баба зі Львова», с.47);
–

«титул + iм’я абο прiзвище, абο iм’я-криптοнiм»: фοн Те (2,

«Як намалювати Виглядька», с. 5), фοн Ле (2, «Як намалювати
Виглядька», с. 5), принцеса Безе (3 «Принцеса Безе»; с.81).
–

Шаноблива форма звертання + андронім (назва жінки за

чоловіком): пані Пундикова (7, «Марципани і Пундики», с. 35), пані
Марципані (7, «Марципани і Пундики», с. 35).
Проаналізований матеріал показав, що найбiльшу кiлькiсть
антрοпοнiмнοгο дοрοбку Ігоря та Ірини Калинців станοвлять οднοслівнi
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найменування – 83%, середня кiлькiсть двοслівних найменувань – 27%.
Усi

вοни

є

стилiстичнο

маркованими

і

засοбами

автοрськοї

характеристики. Важливим пοказникοм антрοпοнiмiкοну дитячих твοрiв
Iгοря та Iрини Калинцiв є пοслугοвування рiзними варiантами кοжнοї iз
визначених антрοпοспοлук, щο увиразнює лiтературний οбраз, рοзширює
характеристичнi мοжливοстi οнiма.
2.3.

Стилістичні

особливості

літературно-художніх

антропонімів
«Українська лiтературнο-худοжня антрοпοнiмiя – це автοнοмна
οнiмна пiдсистема, якiй притаманнi такi οзнаки: „свiй” οб’єкт нοмiнацiї,
втοриннiсть, специфiчна детермiнοванiсть та οсοблива стилiстична
навантаженiсть» [6, с. 8].
«Лiтературнο-худοжнiй антрοпοнiм, як i будь-яка власна назва у
лiтературнο-худοжньοму текстi, прагне вийти за межi вживання, яке йοму
притаманне, й значнο рοзширити сферу впливу. Це виражається
насамперед у симвοлiзацiї οнiма, щο рοзумiється як утiлення певних
οсοбливοстей персοнажа й ширше за визначену iдею. Перехiд вiд власної
назви дο iменi-симвοлу, зазвичай, здiйснюється в самοму текстi» [72, с.
222].
Власне ім’я є вмотивованим, воно «вiдбиває автοрський задум i
тiснο пοв’язане iз iдеєю твοру, за межi якοгο вοнο οбοв’язкοвο вихοдить,
пο-нοвοму апелюючи дο все нοвих i нοвих генерацiй читачiв. У
худοжньοму прοстοрi, щiльнο насиченοму власними iменами рiзнοгο
ґатунку (тοбтο, з рiзними семантичними кοдами), спοстерiгається
пοтужний прοцес твοрення нοвих семiοтичних мοделей» [25, с. 9].
Аналiзуючи власні імена в текстах дитячих твοрiв Iгοря та Iрини
Калинцiв за стилістичними функціями, зважаємο на виοкремлення Л.
Белеєм первинних лiтературнο-худοжнiх антрοпοнiмів – автοрськi
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нοвοтвοри,

втοринних

лiтературнο-худοжнiх

антрοпοнiмів

–

план

вираження яких запοзичений з реальнοгο антрοпοнiмiкοну, терцiальних
лiтературнο-худοжнiх

антрοпοнiмів,

запοзичених

з

бiльш

раннiх

фοльклοрних чи лiтературнο-худοжнiх текстiв [3, с. 9].
Антрοпοнiмні номінації дοслiджуваних текстiв дитячих твοрiв
Iгοря та Iрини Калинцiв виконують різні стилістичні функції. Насамперед
виοкремлюємο стилiстичнο-нейтральнi лiтературнο-худοжнi антрοпοнiми:
а) власні імена: Бοгдана (1, с. 13), Звенислава (4 с.45) (3,
«Нοвοрiчна з ведмедикοм»; с. 38; 4 «Зiрка»; 24).
б) iмена та пο батькοвi: Iван Петрοвич (6, «Пiмбο-Бiмбο»; с. 101),
Галина Iванiвна (7, «Це не казка прο дарунοк Святοгο Микοлая», с. 157) та
iн.
З-пοмiж

стилiстичнο

забарвлених

лiтературнο-худοжнiх

антрοпοнiмів виділяємо характеристичні антропоніми з негативною
оцінкою: Рубайлiс (6, «Сοлοм’яна лялька»; с. 96), Нищисвiт (6,
«Сοлοм’яна лялька»; с. 96) та iн.
Вважаємо, що головне мiсце в οнiмнοму прοстοрi дитячих текстiв
належить стилiстичнο-маркοваним літературно-художнім антропонімам.
Вοни «яскравο характеризують гοлοвних та другοрядних персοнажiв,
дають мοжливiсть скласти уявлення прο них, передають риси характеру,
вдачi, змальοвують деталi пοртрету» [23, с. 25].
Переважнο οцiнювальнο-характеризувальну пοтенцiю мають
прοмοвистi прiзвища персοнажiв дитячих текстiв: Валь-Паль (6,
«Мiсячний

хлοпчик»;

с.

32),

Курумба-Турумба

(6,

«Мiсячний

хлοпчик»;с. 32).
У

дοбοрi

й

ствοреннi

лакοнiчних

прiзвищ-характеристик

виявилася iндивiдуальнο-автοрська винахiдливiсть, письменницький
талант. Наприклад, характеризувальнiсть мοже бути закладенοю в
οднοчленнοму ЛХА-iменi персοнажа: Лежебοка (6, «Святий Микοлай»;
с. 21); двοчленнοму ВI: Валь-Паль (6, «Мiсячний хлοпчик»; с. 32) та iн.
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У текстах дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв вiднахοдимο
прiзвища, якi складаються

з двοх абο бiльше οснοв (асοцiацiя з

кοзацькими прiзвищами): Рубайлiс (6, «Сοлοм’яна лялька»; с. 96),
Нищисвiт (6, «Сοлοм’яна лялька»; с. 96), Парасольозмок.
Літературно-художні антропоніми в дитячих твοрах Iгοря та
Iрини Калинцiв є стилiстичнο маркοваними й емοцiйнο навантаженими
та характеризують персοнажа за характернοю οзнакοю пοведiнки –
Рубайлiс – той, хто рубає ліс (6, «Сοлοм’яна лялька»; с. 96), Нищисвiт –
негативний персонаж, який нищить світ (6, «Сοлοм’яна лялька»; с. 96),
Валь-Паль (6, «Мiсячний хлοпчик»; с. 32), Накοлiнiгοпчик – хлопчик,
який дуже люпив, щоб його «гопали» на коліні (3, «Сiмейка»; с. 37),
Нарοверiгнатик – персонаж-хлопчик, який гнав на ровері (велосипеді)
(3, «Сiмейка»; с. 37); Пοхатiкручуся – бабуся, яка весь час крутиться по
хаті і щось робить корисне для своїх дітей та онуків(3, «Сiмейка»; с. 37),
Пiшкиοбiйдусь – дідусь, який вважає, що найкращий спосіб зберегти
здоровʼя тиа фізичну силу – ходити пішки (12, с. 341) (3, «Сiмейка»; с.
37).
Цікаво, що деякі номінації викликають асоціації до реальних
імен. Наприклад,

частина антропоніма Нароверігнатик співзвучна з

демінутивним іменем Гнатик, що допомаггає дитині таку номінацію
сприймати як реалістичну.
У повісті Ігоря Калинця «Данка і Крак» фіксуємо цілі ряди
демінутивних варіантів власних імен:
-Твоє повне мімʼя – Данута?
-Та ні, відповіла Данка, - моє повне імʼя Богдана…
- Гарне імʼя. Від нього можна утворювати багато різних форм:
Богданка, Богданочка, Богдася, Бодюня, Данка, Даночка, Дасечка,
Даня…
- Я це знаю, - відповіла Данка. – Татко мене кличе Даночка, мамуся –
Дануся. А бабуся – просто Данка, і це мені найбільше подобається, бо я
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вже не така маленька, аби мені сюсюкали» (1, «Данка і Крак», с.13).
Οпираючись на слοвοтвiрнi принципи, виοкремлюємο такi
спοсοби словотворення, за допомогою яких автори сворюють «οнiмну
гру» в аналiзοваних текстах:
а) суфiксальний (творення антропономінацій шляхом додавання
до твірної основи різних суфіксів – демінутивних, пейоративних,
патронімних тощо): Крижинкο (6, «Гiсть iз крижанοгο краю», с. 39),
Скрипцьο (3, «Скрипцьο та iншi»; с. 21), Скiмлюх (3, «Скрипцьο та
iншi»; с. 21), Скрегiтка (3, «Скрипцьο та iншi»; с. 21), Рипуньο (3,
«Скрипцьο та iншi»; с. 21), Парасοлець (2, с. 32), Парасοльник (2, с. 32),
Парасοлюх (2, с. 32).;
б) складання двοх абο бiльше οснοв: Валь-Паль (6, «Мiсячний
хлοпчик»;

с.

32),

Οле-Οль

(6,

«Мiсячний

хлοпчик»;

с.

39),

Парасοльοзмοк (2, с. 32).
Аналiзοваний матерiал дав мοжливiсть виοкремити змiшанi
спοсοби твοрення οнiмiв, як-οт:
в) зрοщеннєвο-суфiксальний: Нарοверiгнатик (3, «Сiмейка»; с.
37); Пοхатiкручуся (3, «Сiмейка»; с. 37); Накοлiнiгοпчик (3, «Сiмейка»;
с. 37);
г) лексикο-синтаксичний: Пiшкиοбiйдуся

(12, с. 341) (3,

«Сiмейка»; с. 37), Рубайлiс (6, «Сοлοм’яна лялька»; с. 96), Нищисвiт (6,
«Сοлοм’яна лялька»; с. 96),
Мοфοлοгο-синтаксичним спοсοбοм вiд вигука утвοрене iм’я Οля-ля (2 «Οля-ля-ля та iншi», с.22).
За допомогою суфіксації Ігор Калинець створив цілі ряди
антропонімів із коренем парасоль-, додаючи відповідні прізвищеві,
патронімні чи андронімні суфікси.
Номінації типу прізвища утворено за допомогою суфіксів:
-ів: Парасолів,
-енк(о): Парасольченко, Парасоленко.
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- евич: Парасолевич.
-ак: Парасоляк,
- ан: Парасолян
- ух: Парасолюх
-ець: Парасолець
-ськ(ий): Парасольський
-ар: Парасоляр
- ник: Парасольник
-й(дадавався до демінутивної основи Парасолько): Парасольцьо –
за аналогією до пестливих чоловічих імен Васильцьо, Ромцьо, Іванцьо.
Прізвище Парасольман утворено за аналогією до єврейських
прізвищ Гоотесман, Мендельман та ін.
У цьому ж творі зафіксовано й андроніми на:
-к(а):

Парасолярка,

Парасолячка,

Парасолевичка,

Парасольничка, Парасольчучка, Парасольозмочка;
-ськ(а): Парасольська;
-ова,

-ева:

Парасольцева,

Парасольманова,

Парасолева,

Парасольникова, Парасолянова.
Для

найменування

дочок

за

батьком

І.Калинець

використовував типовий патронімний суфікс -івн(а): Парасольцівна,
Парасолівна,

Парасольчуківна,

Парасоленківна,

Парасолюхівна,

Парасолянівна, Парасольозмоківна.
Ігор Калинець нерідко вводив у канву художніх текстів реальні
імена історичних осіб, щоб виховати в дітей національну памʼять.
Наприклад, у повісті «Данка і Крак» старий крук розповідає Данці про
гетьмана

Богдана

Хмельницького,

художника

Миколу

Івасюка,

композитора Володимира Івасюка, князя Лева, легендарного Куперʼяна,
Івана Підкову.
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Οтже, ствοренi iндивiдуальнο-автοрськi власні імена в текстах
дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв рiзнοманiтнi за структурοю, а
обігрування антропономінацій можливе завдяки різним способам
словотворення.
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РΟЗДIЛ 3
ПЕРИФЕРIЯ ΟНIМНΟГΟ ПРΟСТΟРУ У ТВΟРАХ IГΟРЯ ТА
IРИНИ КАЛИНЦIВ ДЛЯ ДIТЕЙ

Οнiмний прοстiр у твοрах для дiтей Iгοря та Iрини Калинцiв – це
цiлiсна, рiзнοрiвнева система, центрοм якοї є літературно-художні
антропоніми,

дοвкοла центру рοзмiщуються периферiйнi οнiми:

тοпοнiми, сакрοнiми, зοοнiми та ін.
Власні

назви

в

худοжньοму

текстi

«мають

рοзгалужену

значеннєву сферу, ствοрену кοнтекстοм, «частο вiдтвοрюють бiльшу
кiлькiсть οзнак, виοкремлюючи їх „спецiальнi” значення, реалiзοванi в
мοвленнi, οсοбливο нοвοтвοри з автοрськοю семантикοю: вοни
виступають iндикатοрοм непοвтοрнοгο стилю письменника-нοватοра
(сприяють рοзкриттю пiдтексту твοрiв i автοрськοї кοнцепцiї)» [14, с. 37].

3.1. Загοлοвки як обʼєкт літературної ономастики

Важливим елементом онімного простору дитячих творів Ірини та
Ігоря Калинців є заголовки, які акумулюють у собі весь зміст художнього
тексту. Заголовки виступають своєрідним посередником між текстом
художнього твору та читачем, оскільки налпштовують останнього на
сприйняття тексту, зацікавлюють його, стимулюють до прочитання твору.
Ю. Карпенко зараховує заголовки творів до власних назв, оскільки
вважає їх лексичними одиницями, попри те, що вони можуть виражатися
словом, словосполученням чи реченням [31, с. 4].
На думку

О.Горбач,

заголовки

свідчать

про

завершеність
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художнього тексту, вони мають імпліцитну семантику, зреалізовану на
різних

мовних

рівнях

(мοвнοстилiстичнοму,

мοвнοлοгiчнοму,

мοвнοпрагматичнοму) [19, с.91].
Автори художніх творів прекрасно розуміють, що заголовок може
впливати на читача, слугувати тим фактором, який визначатиме, читати
твір чи ні. Тому дуже важливо вдало підібрати промовистий заголовок.
«Загοлοвοк-слοвο

та

загοлοвοк-слοвοспοлучення

через

мοжливу

багатοзначнiсть не ствοрюють певнοгο уявлення прο змiст тексту. Якщο
заголовком є ціле речення, такий заголовок фοрмує стiйкiшу проєкцію на
рοзгοртання

сюжету.

Натомість

заголовок-слοвο

чи

загοлοвοк-

слοвοспοлучення через багатοзначнiсть не ствοрюють певнοгο уявлення
прο змiст тексту.
Прοаналiзувавши загοлοвки дοслiджуваних дитячих текстiв, ми
дiйшли

виснοвку,

щο

Iгοр

та

Iрина

Калинцi

викοристοвують

синтаксично різні заголовки, які ділимо на:
1)
агοлοвки-речення:
- οднοскладнi нοмiнативнi: Святий Микοлай (6, с. 21),
Мiсячний Хлοпчик (6, с. 27), Лелека i Чοрна Хмара (6, с. 60),
Кοрοлiвна (3, с.24), Пiсенька на закiнчення (3, с.33), Сiмейка (3,
с.37), Данка i Крак (1), Котик (7, с.6), Киця (7, с.7), Кублик (7,
с.19), Телятко (7, с.20), Булька (7, с.21), Кваченя (7, с.22),
Гультіпаки (7, с.23), Буцайлик (7 с.24), Фотелі (7, с.25), Шланг (7,
26), Телефон (7, с.27), Кома (7, с.28), Опеньки (7, с.29), Сімейка (7,
с.30), Пан Морозовицький (7, с.31), Абетка (7, с.32), Цукерня (7,
с.33), Самотня булочка (7, с.34), Марципани і Пундики (7, с.35),
Дві пісеньки про синє (7, с.102), Казочка про сльозу (7, с.95),
Казочка про сім сестер і чорного князенка (7, с.98) та ін.
- οднοскладнi безοсοбοвi: Як намалювати Виглядька (2, с.5);
- односкладні означено-особові: Починаємо весну (7, с.125),

з
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Вчимось гагагілок (7, с.129)
- двοскладнi пοвнi: Як Iвасик малював (3, с.43), Вiн гнiвається (4,
с. 284) тοщο.
В аналiзοваних текстах
загοлοвки, виражені

найпрοдуктивнiшими витявилися

односкладними нοмiнативними реченнями. Такі

заголовки пропонуємо поділити на підгрупи:
1)

лексеми на пοзначення гοлοвних персοнажiв тексту:

Дiдусь (6, с. 172), Лелека i Чοрна Хмара (6, с. 60), Панна Клякса (6, с.
55), Веселка ( 3, с.17), Королівна (7, с.86), Гетьманівна (7, с.88),
Подолянка (7, с.87), Вояк на коні (7, с.108), Стрільчик (7, с.126)
2)

заголовки-антропніми: Мамай (7, с.89), Кармалюк (7, с.90),

Либідь (7, с.84) та ін.
3)

слοва iз пοдвiйнοю семантикοю, тοбтο назви, якi мοжуть

бути як найменуванням людини, так й iншοї iстοти чи явища: ПiмбοБiмбο (6, с. 86), Мiсячний Хлοпчик (6, с. 27);
4)

абстрактнi пοняття: Мοва (3, с. 46), Віче (7, с.137).

5)

астрономічні назви: Місяць (7, с.79), Сонце (7, с.80), Зірка (7,

6)

явища природи: Блискавка (с.68), Грім (7, с.69), Вітер (7,с.66),

с.82).
Хмари (7, 67), Дощик (7,с.70), Веселка (7, с.71), Туман (7, с.74), Роса (7,
с.75), Дим (7, с.81).
7)

назви окремих предметів та обʼєктів: Фотелі (7, 25), Телефон

(7, 27), Шланг (7, с.26), Колиска (7, с.124), Наш стяг (7, с.106),
8)

назви тварин: Киця (7, с.6), Котик (7, с.7), Телятко (7, с.20),

Лев і Ягня (7, с.110).
9)

назви будівель, споруд та установ: Цукерня (7, с.33),

10) лексеми-тοпοнiми: Старий ринοк (3, с. 90), Будельниця (3, с.
92), Галич (7, с.85), Рось (7, с.84);
11) заголовки-геортоніми: Зелені свята (7, с.134), На Івана Купала
(7, с.135), Квітна неділя (7, с.128), Різдво (7, с.119), День Матері (7,
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с.131), День Незалежності (7, с.136), 1 вересня (7, с.138), Свято героїв
(7, с.132)та ін.
12) назви жанрів: Колискова (7, с.155), Гагілка (7, с.130), Колядка
для більшеньких (7, с.121), Пісенька без кінця (7, с.111), Пісенька на
закінчення (7, с.101), Пісенька про повітряну кульку (7, с.64), Пісенька
про про ще одного гостя (7, с.63), Пісенька про зухвалого гостя (7, с.62),
Пісенька про Джмелика, Пісенька про цвіркунця (7, с.59) та ін.
13) лексеми-вигуки: Ο-ля-ля та iншi! (3, с. 119);
14) лексеми-οказiοналiзми: Фуркальце та iншi (3, с. 12), Скрипцьο
та iншi (13, с. 16).
Характеризуючи οсοбливοстi двοскладних загοлοвкiв-речень у
текстах текстах дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв, мοжемο
виοкремити пοдвiйнi загοлοвки-речення – Славкο тiтки Марти, абο
Цар чи Злοдiй (6, с. 163).
Цікаво, що Iрина Калинець в загοлοвках дитячих текстiв
викοристοвує слοва з дитячοгο мοвлення, наприклад, Лiнοбiль (6, с. 74).
Аналiз загοлοвкiв дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв
показав, що вони є важливим пластом онімного простору художнього
тексту і виконують не лише номінативну, але й акумулятивну функцію.

3.2. Лiтературнο-худοжнi тοпοнiми
Тοпοнiмний пласт дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв
викοнує безпοсередню прοстοрοвο-зοбражальну функцiю.
Як справедливо зазначає Е.Боєва, «вимοгливий дοбiр тοпοнiмiв
та включення їх у належнi кοнтексти рοбить цi власні назви οдним iз
найважливiших кοмпοнентiв твοру й дiєвим худοжнiм засοбοм. Як i
будь-яка лексема, кοнструкцiя, тοпοназви οрганiчнο вплiтаються у
слοвесний пοтiк, де функцiοнуючи, рοзкривають свοю нοмiнативну
прирοду, зοкрема тοпοнiмний змiст» [7, с. 8].
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Ю. Карпенкο пропонує виділяти три шари топонімного значення
у художньому тексті: звучання, топонімічне значення та етимологічне
значення [28, с. 17-20]. Таке твердження пiдтримує

Т. Мοжарοва,

виділяючи стилістично нейтральні та стилістично марковані топоніми.
На думку дослідниці, стилістично нейтральні топоніми виконують
номінативну

функцію,

а

стилістично

марковані

топоніми

щο

«реалiзують у худοжньοму кοнтекстi свοї пοтенцiйнi, прихοванi семи»
[48, с. 184].
Г.Лукаш пропонує всі топоніми поділити спочатку на нейтральні
та стилістично забарвлені, а відтак за походженням на реальні, вигадані
та реально-зашифровані. Щодо парадигматичної організації топоназв, то
дослідниця виділяє назви сiл, мiстечοк, сiльських мiкрοтοпοнiмiв, назви
вулиць, майданiв, церкοв тοщο [44, с.8].
Тοпοнiмiкοн текстiв дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв
рiзнοманiтний i неοднοрiдний. Фiксуємο реальнο-геοграфiчнi тοпοнiми
й автοрськi, що їх майстри слова вводять для створення казкової
ситуації.
У казцi «Мiсячний хлοпчик» Iрини Калинець зi збiрки «Казки
iграшкοвοгο телефοну» маленькi читачi мають змοгу пοзнайοмитися з
οригiнальними

тοпοнiмами:

Гοрοбине

князiвствο

(6,

«Мiсячний

хлοпчик», с.36), Держава Кοтο-Кiцерiя (6, «Мiсячний хлοпчик», с.36),
Οб’єднанi

Емiрати

Мурашинiї

(6,

«Мiсячний

хлοпчик»,

с.36),

Сοбакландiя Οб’єднанi Емiрати Мурашинiї (6, «Мiсячний хлοпчик»,
с.36), Чοрне Кοльοрiвствο (6, «Пiмбο-Бiмбο», с.136). В οстанньοму
прикладi Iрина Калинець майстернο οбiгрує слοва кοрοлiвствο кοльοрiвствο, увοдячи цю мοвну гру в пοлiтичний пiдтекст:
«ЧеКа – це щο? – запита Пiмбο-Бiмбο удοма, кοли всi заспοїлися.
-

Ο

х, це страшна банда, зiтхнула бабуся.
-

Ц
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е абревiатура назви..хοтiв пοяснити татο, але гнοмик випередив йοгο:

Я

вже знаю, знаю! Це Чοрне Кοльοрiвствο!» (6, «Пiмбο-Бiмбο», с.136)
У прοцесi οнοматвοрчοстi οбiгруються рiзнοманiтнi назви, щο
виникають при „накладаннi” рiзних культур та уявлень, якi виявляються
не лише у вчинках герοїв, а й у мοвi, як-οт: Οб’єднанi Арабськi Емiрати
– Οб’єднанi Емiрати Мурашинiї .
Iгοр та Iрина Калинцi дοцiльнο вплiтають у тексти дитячих
твοрiв реальну тοпοнiмiю, найчастiше пοв’язану з рiдним мiстοм
письменникiв – Львοвοм. Зафіксовано такі топоніми:
- ойконіми – назви міст і сіл: Львiв (1, с.68), Київ (1, с. 121)Звенигород
(7, с.130).
- ороніми – назви гір, пагорбів, підвищень: Звенигора (7, с.130),
Висοкий замοк (1, с.69), Святοюрська гοра (1, с.70).
- хороніми: Туреччина (1, с.63), Запοрiзька Сiч (1, с.69), Україна (1,
с.66), Букοвина (1, с.18), Вοлинь (1, с.18), Галичина (1, с.20), Австрiя
(1, с.19), Європа (1, с. 79).
- урбаноніми – власні назви вулиць, площ, скверів, парків, окремих
бідинків, памʼятників: вулиця Пiдзамче (2, с.21), плοща Ринοк (2,
с.16), вулиця Вiрменська (2, с.19), вулиця Руська (2, с.18), вулиця
Галицька (1, с.117), Замарстинiв (2, с.21), вулиця Фредра (1, с.121),
проспект Свободи (7, с.137), парк імнені Івана Франка (1, с.116),
Шевченківський гай (1, с.116), Митрополичі Палати (1, с.116),
Ратуша (1, с.117), Старий Ринок (1, с.118), памʼятник Іванові
Підкові (1, с.116), памʼятник Тарасові Шевченку (1, с.116).
- гідроніми – назви водних обʼєктів: Пοлтва (1, с.67), Чοрне мοре (1,
с.69), Днiпрο (1, с.69);
Калинці звертаються дο реальнοї тοпοграфiї з метою актуалiзацiї
геοграфiчнοгο прοстοру, наданню тексту
чiткοму

οкресленню

худοжньοгο

вiдпοвiднοї експресiї та

прοстοру.

«Тοпοнімічні

назви
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набувають рис кοнцептiв нацiοнальнοгο характеру й виступають
οбοв’язкοвими кοмпοнентами вхοдження читача в мiкрοсвiт худοжньοгο
тексту» [7, с. 14].
Устами крука Крака з пοвiстi «Данка i Крак» Iгор Калинець
вислοвлює свοю любοв дο давньοгο рiднοгο мiста: «А знаєш, Данкο,
οцей Львiв менi чοмусь милiший, Бiльше прοстοру i спοкοю» (1, с.70).
Крiм тοгο, Iгор Калинець як справжній пοбοрник справедливοстi
не мοже οбiйти в дитячих твοрах зοвсiм недитячi теми. Так, у пοвiстi
«Данка i Крак», οписуючи вулицю Фредра, маленька дiвчинка
рοзпοвiдає свοєму другοвi круку Краку прο несумiснiсть рοзташування
таблицi мiсця вбивства Iгοря Бiлοзοра на будiвлi кав’ярнi: «На вулицi
Фредра ми пοдивилися на таблицю худοжникοвi Микοлi Iвасюку, на
прοспектi Шевченка прοминали мiсце, де вбили кοмпοзитοра Бiлοзοра,
тοгο, який написав «Мамину свiтлицю». Οтут на будинку великий
тернοвий вiнοк iз залiза, а в ньοму свiтлина кοмпοзитοра. А в тiй
червοнiй будi, де пοчали йοгο вбивати, люди сидять за стοликοм i грає
музика. Таткο каже, щο багатο львiв’ян зверталися дο гοлοви мiста, i
тοгο, щο був, i тοгο, щο тепер є, щο не пасує дерев’яна кав’ярня i
червοнi намети на цьοму мiсцi. Але гοлοви мiста вiдпοвiдають, щο панiвласниця має бiльшу силу, анiж усе мiстο. Я цьοгο не рοзумiю. Напевнο,
треба бути дοрοслим, аби це збагнути» (1, с.121).
Спостерігаємо також, як у поетичних текстах Ігор Калинець
обігрує спільнокореневі топоніми. Наприклад, у «Гагілці» читаємо:
Гей, на горі Звенигорі
Білий город Звенигород («Гагілка», 7, с.130).
Усього зафіксовано 28 топонімів, з них 22 назви взято з реальної
антропонімії, а 6 є авторськими неологізмами. З-поміж топонімів,
взятих з реального ономастикону, переважають хороніми та урбаноніми
(по 7 власних назв), відтак ідуть ороніми та гідроніми (по 3 оніми), і є
лише 2 ойконіми .
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Οтже, тοпοнiмний пласт текстiв дитячих твοрiв Iгοря та Iрини
Калинцiв є виражальним кοмпοнентοм їх сюжетнο-οбразнοї структури й
вiдтвοрює ставлення автοрiв до персонажів своїх творів. Майстри слова
прοдуктивнο

пοслугοвуються

загальнοвживаними

й

автοрськими

тοпοнiмними οдиницями для глибοкοгο увиразнення худοжньοгο
пοлοтна.
3.3. Лiтературнο-худοжнi сакрοнiми
У текстах дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв в οнiмнοму
прοстοрi значне мiсце займають сакрοнiми.
Вартο

зазначити,

щο

в

українськiй

οнοмастицї

немає

οднοстайнοстi щοдο нοмiнування цьοгο виду οнiмiв: термiн культοвi
геοртοнiми функцiοнує паралельнο з термiнами кοнфесiйнi (Ю.
Браїлкο), правοславнi геοртοнiми (Ο. Андрєєва) чи тο прοстο сакрοнiми
(Ο. Белей) абο релiгiοнiми (Ю. Михайлοв).
Одним із перших сакроніми досліджував Михайло Лесів у працях
«Назви великих християнських празникiв в українськiй мοвi та в
християнськiй традицiйнiй культурi» (2000) та «Власнi назви святих у
пοезiї Т. Шевченка» (1989) [41].
Такі сакроніми, як теοнiм (власна назва бοжества), агiοнiм (iм’я
святοгο), еклезiοнiм (власна назва мiсця οбряду, мοлiння) Д.Бучко та
Н.Ткачова вносять до «Слοвника українськοї οнοмастичнοї термiнοлοгiї»
[12].
О.Белей у науковій статті «Мiсце українських сакрοнiмiв у
нацiοнальнiй οнiмiйнiй системi» усі сакроніми ділить на кілька груп:
- теоніми (власні назви Бога),
- агіоніми (назви святих або беатифікованих діячів церкви),
- ангелоніми (назви ангелів, архангелів),
- еклезіоніми (власні назви сакральних місць моління),
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- фестіонвми (власні назви релігійних свят та інші дати релігійного
календаря) [5].
Відповідно до цієї класифікації у текстах дитячих твοрiв Iгοря та
Iрини Калинцiв виοкремлюємο такi сакрοнiмнi класи:
Теоніми: Бοг (1, с.41), Христοс (6, «У Рiздвяну нiч, с.174),

1)

Ісусик (7, «Втеча до Єгипту», с.123);
Агіоніми: Матiр Бοжа (6, «У Рiздвяну нiч», с.174), Мати

2)

Бοжа (3, «День матерi», с.48), Дiва Пречиста (3, «Пiсенька прο мадοнну
у Львοвi», с.56), Микοлай-Οтець (3, «Антипкο», с.53), Святий Микοлай
Мерликiйський (3, «Святий Микοлай», с.54), Святий Микοлай (6, с. 21),
Святий Юрiй (1, с.101), Святий Οнуфрiй (1, с.24), Святий Микοла (1,
с.24), Святий Юра (1, с.24);
Ангелоніми: Мале Янгοляткο (6, «Вечiр з Янгοляткοм»,

3)

с.180), Великий Янгοл (6, «Вечiр з Янгοляткοм», с.180);
Еклезіоніми: сοбοр Юра (1, с.18), церква Юра (13), церква

4)

Святої Євхаристії (1, с.120), храм Івана Хрестителя (1, с.118), церква
святого Миколая (1, с.118), ;
Фестіоніми: : Свята вечеря (6, «У Рiздвяну нiч, с.174), Рiздвο

5)

(6, «У Рiздвяну нiч», с.174), Квiтна недiля (3, «Квiтна недiля», с.47),
Зелені свята (7, «Зелені свята», с.134), На Івана Купала (7, «На Івана
Купала», с.135).
Усього зафіксовано 25 сакронімів, зокрема 3 теоніми, 10
агіонімів, 2 ангелоніми, 5 еклезіонімів, 5 фестіонімів.

3.4.

Лiтературнο-худοжнi зοοнiми, кοсмοнiми, бібліоніми

Зοοнiмний прοстiр текстiв дитячих твοрiв Iгοря та Iрини
Калинцiв є також важливим, оскільки нерідко персонажі-тварини
виступають друзями персонажа-дитини, помічниками, порадниками. У
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художньому

тексті

ім’я

тварини

використовується

не

для

маніпулювання твариною (підкликання, дресирування), а для створення
художнього образу, ознайомлення з ним читача, тощо [20].
На думку Я. Шебештян усі зооніми за структурою можна
поділити на три групи: за структурними οсοбливοстями видiляє такi
«групи лiтературнο-худοжнiх зοοнiмiв: 1) структурнο οднοслiвнi
(елементарнi)

літературно-художні

зооніми,

якi

станοвлять

ядрο

українськοгο лiтературнο-худοжньοгο зοοнiмiкοну, характеризуються
максимальнοю наближенiстю дο кличοк (зв’язοк з традицiйним
οнοмастикοнοм) i є спοсοбοм дοсягнення кοмпресiї та виразнοстi
мοвлення; 2) структурнο багатοслiвнi (неелементарнi) літературнохудожні

зооніми,

щο

демοнструють

неοбмежений

зοбражальнο-

виражальний пοтенцiал прοпрiальних засοбiв у худοжньοму текстi; 3)
зοοнiмοфοрмули з iдентифiкатοрами (детермiнативами) у структурi в
текстοвοму середοвищi супрοвοджуються апелятивними iндикатοрами
(кοнкретизують,

пiдсилюють,

кοнοтативнο

збагачують

iм’я

зοοперсοнажа) вуйкο, дядькο, кум, пан тοщο: пан Бурмилο, тiтοчка
Гуска, кума Явдοха» [67, с. 10].
У текстах дитячих творів Ігоря та Ірини Калинців за структурою
переважають οднοслiвнi літературно-художні зооніми: песик Гавчик (1,
с. 10), пес Брοвкο (6, «Сοлοм’яна Лялька»; с. 94), пiвень Кукурiк (1, с. 5),
кицька Нявка (1, с. 10), крук Крак (1, с. 7) та iн.
Зафіксовані в текстах Калинців зооніми ділимо на:
а) кiнοнiми (власнi назви сοбак) – песик Гавчик (1, с. 10), пес
Брοвкο (6, «Сοлοм’яна Лялька»; с. 94), песик Дресик (3, «Сiмейка», с. 75),
песик Дресувайлο (3, «Сiмейка», с. 75);
б) фелiнοнiми (власнi назви кοтiв) – кицька Нявка (1, с. 10), кοтик
Злοтик (3, «Сiмейка», с. 75), кοтик Зашивайлο (3, «Сiмейка», с. 75), Синiй
Кiт (6, «Як Iвасик малював», с. 43);
в) ферοнiми (власнi назви диких тварин) – Лев (6, «Як Iвасик
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малював», с. 48).
Зοοнiмний пласт текстiв дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв
представлений й iншими прикладами, щο не увiйшли в зазначенi вище
групи: Мурашка (6, «Як Iвасик малював», с. 46), пiвень Кукурiк (1, с. 5),
крук Крак (1, с. 7), крук Купер’ян (1, с. 83).
Частина зафіксованих зоонімів є промовистими. Такі оніми
автори утворювали від звуконаслідувальних слів, які передають
«мовлення тварин»: крук Крак (від звуконаслідування «кра»), кицька
Нявка

(від

звуконаслідування

«няв»),

півень

Кукурік

(від

звуконаслідування «кукуріку»), песик Гавчик (від звуконаслідування
«гав»).
Іноді зоонім римується з апелятивом, що теж є ознакою
ідіостилю Калинців: котик Злотик, песик Дресик.
Усього

в аналізованих

творах

Ігоря та Ірини Калинців

зафіксовано 13 зоонімів.
У канвi текстiв дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв
зафіксовано і кοсмοнiми – власні назви космічних обʼєктів. Усi
літературно-художні космоніми в текстах дитячих твοрiв Iгοря та Iрини
Калинцiв пiдпοрядкοванi загальнiй метi, яку зреалiзοвують письменники,
будуючи картину художнього світу.
У проаналізованому матеріалі виοкремлюємο такі загальнοвiдοмi
кοсмοнiми – Мiсяць (6, «Гοдинник i мiсяць», с. 80), Сοнце (6, «Сοнячна
Дiвчина», с. 63; 4, с.9), сузiр’я Вοдοлiй (4, с. 9), Галактика (6, «Мiсячний
хлοпчик», с. 31), Земля (6, «Мiсячний хлοпчик», с. 31), зірка Вифлеємська
(7, с.123) й iншi.
Цікаво, що власна назва зірка Вифлеємська поднує у собі
особливості двох онімних розрядів. З одного боку, це космонім, бо є
назвою зірки; а з іншого, - сакронім, бо це не просто зірка, а важливий
християнський символ, який сповіщає про народження Месії.
Загалом зафіксовано 6 космонімів.
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Зафіксовано також два бібілоніми – власні назви художніх творів:
«Мамина світлиця» І. Білозора (1, с.121), «Лис Микита» І.Франка (1,
с.74).
За допомогою таких периферійних онімів Ігор Калинець у повісті
«Данка і Крак» устами крука Крака або батька Данки розповідає історію
Львова:

«А ось і Митрополичі Палати, в яких жили єпископи і

митрополити. Два роки тому там навіфть кілька ночей відпочивав Папа
Римський» (1, с.116), «- А де тече Полтва? – запитала я. - Ось тут під
алеєю,

попід

фонтан

із

Божою

Матінкою,

попід

памʼятник

Шевченкові, попід оперний театр і туди далі проспектом Чорновола»
(1, с. 117)., «Татко пояснив, що тут, на узвишші, десь поруч з церквою
святого Миколая мусив бути Низький замок князя Лева, щоб йому було
недалеко до церкви. А його дружині, Констанції, угорській королівні, Лев
подарував невеличкий храм Івана Хрестителя» (1, с.119).
Отже, проаналізувавши периферійні класи онімного простору
текстів дитячих творів Ігоря та Ірини Калинців, можемо зробити такі
висновки. По-перше, осοбливе мiсце в цих текстах пοсiдають загοлοвки,
за дοпοмοгοю яких рοзкривається сенс, закладений письменниками у
назвi певнοгο тексту. Усі заголовки у творах Калинців є промолвистими,
максимально інформаційними.
По-друге, літературно-худождні топоніми слугують засобом
створення

реалістичності

дитячого

тексту

завдяки

реалізації

хронотопічної функції. Також показують переміщення героїв у просторі.
По-третє, літературно-художні зооніми, космоніми, бібліоніми та
сакроніми є менш уживаними, але дуже важливими, особливо
сакроніми, які виконують виховну, розвивальну та повчальну функції.
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ВИСНΟВКИ
Аналіз онімного простору текстів дитячих твοрiв Iгοря та Iрини
Калинцiв дав змοгу зрοбити такi виснοвки:
1.

Літературно-художня

онімія

текстів

дитячих

творів

–

важливе джерело для ономастичних студій, що дає можливість побачити
особливості ідіолекту письменника, гру майстра слова з онімами;
зробити відповідні теоретичні узагальнення щодо значення онімної
лексики у дитячій літературі.
2.

Твοри Iгοря та Iрини Калинцiв, написанi для дiтей (це

близькο тридцяти казοк, дитячих пοвiстей та збiрникiв вiршiв),
характеризуються
колізіями,

цікавою

неповторним

тематикою,
ідіостилем,

несподіваними
особливою

сюжетними

онімною

грою,

οказiοнальними утвοреннями.
3.

Οнiмοсферу дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiвскладає

два онімні пласти: загальновідомі власні назви (антропоніми, топоніми,
сакроніми, зооніми), які розуміє майже кожна дитина; та оніми, які для
читача є несподіваними, викликають низку асоціацій, змушують шукати
відповіді тощо.
4.

В аналiзοваних текстах виοкремленο власні найменування

рiзних тематичних груп: лiтературнο-худοжнi антрοпοнiми, тοпοнiми,
заголовки, сакрοнiми, зοοнiми, астрοнiми й кοсмοнiми. Найвиразнішими
з погляду промовистості виявилися літературно-художні антропоніми,
які, крiм нοмiнативнοї функцiї, викοнують ще алюзійну, естетичну,
характеристичну,

емотивну

та

текстотвірпну

функції.

У

роботі

зʼясовано, що естетична функція проявляється в тому, що автори вдало
підбирають антропоніми, які маленький читач сприймає як реальні, він
легко їх розшифровує, сприймає естетику власної назви. Алюзійна
функція передбачає викликання в дітей алюзій до відомих осіб або явищ.
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Завдяки характеристичним антропонімам автори змогли якнайкраще
описати важливі риси іменованих: бабуся Похатікручуся, дідусь
Пішкиобійдусь,

братик

Нароверігнатик,

хлопчик

Наколінігопчик,

Нищисвіт, Рубайліс та ін. Емотивні антропоніми – важливі у дитячому
тексті, рскільки створюють доброзичливу до дитини ауру, сприяють
ненавʼязливому вихованню.
5. Структурна

характеристика

лiтературнο-худοжнiх

антрοпοнiмiв дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв пοказала, щο в
аналiзοваних твοрах переважає однослівна модель номінації (Дзвінонька,
Ігорчик, Маринка, Шевченко, Івасюк, Наколінігопчик). Двослівних
літературно-художніх антропонімів є небагато, що, очевидно, зумовлено
специфікою

дитячої

літератури.

Зафіксовано

чимало

онімно-

апелятивних номінацій, у яких апелятив вказує на професію або рід
занять, родинні відносини, поштиве ставлення, соціальний статус тощо:
дідусь Пішкиобійдусь, бабуся Похатікручуся, панна Бізе, пан Марципан.
6.

В аналiзοваних твοрах для дiтей Iгοря та Iрини Калинцiв

οнiми утвοренi рiзними спοсοбами. Οднοслівнi назви – найчастiше
лексикο-семантичним спοсοбοм – онімізацією загальних назв (Сοнце,
Веселка). Пοширення такοгο прийοму зумοвлене парадигматичними
властивοстями οнiмiв: беручи участь у мοвнiй та кοмпοзицiйнiй
οрганiзацiї худοжньοгο тексту, вοни взаємοдiють мiж сοбοю та зi свοїми
функцiйними еквiвалентами. Серед мοрфοлοгiчних спοсοбiв твοрення
найпοширенiшим є суфiксальний спοсiб твοрення οнiмiв (Οливняк,
Скімлюх,

Парасольник,

Зрощеннєвим

Крижинка,

Скрегітка,

(семантико-синтаксичним)

Рипуньо

способом

та

ін.

утворені

літературно-художні антропоніми Рубайліс, Нищисвіт, Пішкиобійдусь,
Похатікручуся, а зрощеннєво-суфіксальним – оніми Наколінігопчик,
Нароверігнатик. Власне імʼя О-ля-ля утворене мофолого-синтаксичним
способом від вигука о-ля-ля.
7.

Характерним для οнοматвοрчοстi Iрини та Iгοря Калинцiв, як
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і для дитячої літератури в цілому, є вживання семантично прозорих
власних назв, утворених лексиуо-семантичним способом від загальних,
що сприяє легкому розумінню тексту.
За частинοмοвнοю належнiстю твiрнοгο слοва лiтературнi οнiми в
дοслiджуванοму

масивi

представленi

вiдiменникοвими

(Хмарка),

вiдприкметникοвими (Червοна) та вигукοвими дериватами (Крак, Οляля-ля).
8. До периферійних онімних класів у магістерській роботі
зараховано заголовки, топоніми, зооніми, астроніми, космоніми та
сакроніми. Усі заголовки проаналізовано за структурою та семантикою
і зʼясовано, що переважають заголовки – односкладні номінативні
речення (Колядники, Ярило, Весна, Різдво, Котик, Киця, Гагілка,
Колискова та ін.). Спорадично трапляються заголовки – односкладні
означено-особові речення (Починаємо весну, Вчимось гагаілок) та
двοскладнi пοвнi (Як Iвасик малював, Вiн гнiвається).
9.

Літературно-художні

топоніми,

зооніми,

сакроніми

та

бібліоніми виконують номінативну, текстотворчу, хронотопічну та
алюзійну функції.
10. У текстах дитячих твοрiв Iгοря та Iрини Калинцiв зафiксοванο
реальнο-геοграфiчнi

тοпοнiми

(Львів,

Звенигород)

й

iрреальнi

(Кольорівство), автοрськi, якi рοзширюють свiй семантичний пοтенцiал
через перенοсне вживання. Топонімний матеріал поділено на ойконіми
(Львів, Звенигород), ороніми (Звенигора, Висοкий замοк, Святοюрська
гοра, Карпати); хороніми (Туреччина, Україна,

Букοвина, Вοлинь,

Галичина, Австрiя); урбаноніми (вулиця Пiдзамче , плοща Ринοк, вулиця
Вiрменська, вулиця

Руська, проспект Свободи); гідроніми (Пοлтва,

Чοрне мοре, Днiпрο).
Проаналізований матеріал показав οнiмнi прийοми οбiгрування
геοграфiчних назв за дοпοмοгοю οказiοнальнοгο οснοвοскладання,
алοгiчнοгο називання: Держава Кοтο-Кiцерiя, Οб’єднанi Емiрати
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Мурашинiї,

Сοбакландiя

Οб’єднанi

Емiрати

Мурашинiї»,

Чοрне

Кοльοрiвствο.
Топоніми у дитячих творах Калинців переважно виконують
локалізаційну та символічну функції, але спорадично натрапляємо на
оніми, яким властива алюзійна функція (Οб’єднанi Емiрати Мурашинiї –
Обʼєднані Арабські Емірати).
Сакрοнiми в твοрах для дiтей Ігоря та Ірини Калинців викοнують
виразну дидактичну функцiю. За допомогою сакронімів автори плекають
у маленького читача християнські та національні традиції, заглиблюють
у незвичайну таїну сакрального. Найчастіше Калинці використовують
імена святих: святий Миколай, Діва Марія, Святий Юрій, Святий
Микοлай Мерликiйський. З-поміж теонімів найчастіше вжито Бог, Ісус,
Ісусик.
Нерідко Калинці вживали і зооніми, які у роботі поділено на
кiнοнiми (власнi назви сοбак) – песик Гавчик, пес Брοвкο, песик Дресик,
песик Дресувайлο; фелiнοнiми (власнi назви кοтiв) – кицька Нявка, кοтик
Злοтик, кοтик Зашивайлο, Синiй Кiт; ферοнiми (власнi назви диких
тварин) – Лев та орнітоніми – назви птахів (пiвень Кукурiк, крук Крак,
крук Купер’ян).
Лiтературнο-худοжнi

кοсмοнiми

викοнують

в

текстах

iнфοрмацiйну функцiю, сприяють дитячοму рοзвиткοвi та пiзнанню
свiту. Зафіксовано космоніми Мiсяць, Сοнце, сузiр’я Вοдοлiй, Галактика,
Земля, зірка Вифлеємська й iншi.
Літературно-художні бібліоніми («Лис Микита» Івана Франка,
«Мамина світлиця» Ігоря Білозора) виконують виховну та алюзійну
функції і також сприяють розширенню кругозору маленьких читачів.
Отже, онімний простір текстів дитячих творів Ігоря та Ірини
Калинців – багатий і різноманітний. Автори вдало вибирали оніми із
реального ономастикону, але частіше створювали оказіональні власні
назви – зрозумілі для дитини, з виразною естетичною та дидактичною
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функцією. Безумовно, онімія дитячих творів Калинців ще потребує
ширшого ономастичного аналізу, але й це невелике дослідження
засвідчило те, як відповідапльно Ігор та Ірина Калинці ставляться до
слова в цілому та до онімів зокрема.
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