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АНОТАЦІЯ
Мачуліна Т.В. Інтерлінгвальні конотативні власні імена в сучасному
медіатексті. Спеціальність 035 «Філологія», Освітньо-професійна програма
«Публічна лінгвістика». Донецький національний університет імені Василя
Стуса, Вінниця, 2020. 95 с.
У кваліфікаційній роботі досліджено інтерлінгвальні конотативні
антропоніми публіцистичного тексту (інтернет-текстів). Виявлено твірну
основу і семантику однозначних і багатозначних конотативних одиниць,
зафіксованих словниками конотонімної лексики; визначено продуктивні /
непродуктивні конотонімні моделі – експліцитні та імпліцитні контексти, які
дозволяють констатувати появу переносного значення і засвідчують перехід
оніма в конотонім. Розглянуто питання взаємодії конотоніма – контексту,
доведено вплив конотоніма на ідейно-змістову образність тексту
(текстоутворювальна роль конотоніма); зазначено перспективи розвитку
конотоніміки.
Ключові слова: власне ім’я, інтерлінгвальний / інтралінгвальний
конотонім, контекст, медіатекст, публіцистичний текст, семантика.
Machulina T.V. Interlingual Connotative Proper Names in Modern
Mediatext. Specialty 035 »Philology», Programme «Public Linguistics». Vasyl’
Stus Donetsk National University, Vinnytsia, 2020. 95 p.
In the qualifying work the interlingual connotative anthroponyms of the
public text (internet texts) are investigated. The creative basis and semantics of
unambiguous and ambiguous connotative units, fixed by dictionaries of connotonym
vocabulary, are revealed; productive / unproductive connotonym’s models are
defined – explicit and implicit contexts, which allow to state the appearance of a
figurative meaning and testify to the transition of an onym into a connotonym. The
question of interaction of a connotonym – a context is considered, the influence of a
connotonym on ideological and semantic imagery of the text is proved (text-forming
role of a connotonym); the prospects for the development of connotonnymy are
indicated.
Keywords: proper name, interlingual / intralingual connotonym, context,
media text, public text, semantics.
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ВСТУП
Мова засобів масової інформації постає важливим об’єктом вивчення у
сучасній лінгвістиці. Публіцистика найбільш послідовно відображає довкілля,
політичні події, плинну історію. Дослідники образно називають її «літописом
сучасності» (Г. Солганик), оскільки вона фіксує найбільш актуальні події
суспільства – соціальні, політичні, економічні, культурні, побутові і под. [32,
с. 116]. Лінгвісти справедливо пов’язують публіцистичний текст із мовним
осмисленням всього того, що відбувається у світі, його оцінкою. Крім того,
вчені наголошують, що саме в публіцистичному тексті репрезентується все те
нове, що має місце в суспільстві. Цілком слушно С. Єрмоленко зауважує, що
час ставить свої вимоги до кожного зі стилів. Зокрема досить динамічні зміни
відбуваються у публіцистичному та розмовному стилях. Через елементи
експресивної мови, націленість на швидку реакцію читача, на привернення
уваги до інформації публіцистичний стиль послуговується прийомами гри
словом, мовними парадоксами. У мові засобів масової інформації вперше
з’являються нові суспільні поняття, усталюються і творяться нові перифрази,
що формують суспільну думку [14, с. 24]. Досить часто образи, створені в
публіцистичному стилі на основі власних імен, є актуальними на певному
історичному етапі, серед них тільки незначна частка переходить у
загальновживані мовні одиниці.
Актуальність роботи визначувана антропоцентричною парадигмою
сучасної науки, необхідністю дослідження змін у лексичному складі мови, а
також

потребою

здійснення

комплексного

аналізу

семантичного

й

функційного потенціалу конотонімів сучасного українського медіатексту.
Об’єктом дослідження

є конотативні

власні

імена

сучасного

медіатексту як фрагмент онімної системи української мови, предметом –
семантика і функційне навантаження інтерлінгвальних конотонімів.
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Мета дослідження – визначити семантичне наповнення й функційні
можливості інтерлінгвальних конотативних власних імен у сучасному
медіатексті.
Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:
1) виявити

в

публіцистичних

інтернет-текстах

різної

жанрової

належності конотативні власні імена;
2) встановити твірну базу конотонімів;
3) з опертям на словники конотативних власних імен з’ясувати
семантичне наповнення конотонімів;
4) визначити необхідний та достатній контекст конотативної одиниці;
5) з’ясувати роль конотоніма у продукуванні публіцистичного тексту
шляхом визначення функційного навантаження досліджуваної одиниці.
Матеріалом дослідження стали інтерлінгвальні та інтралінгвальні
конотативні

власні

імена

(понад

50

одиниць),

відібрані

з

різних

публіцистичних інтернет-джерел («5», «ВАРІАНТИ», «День», «ЕСПРЕСО»,
«Корреспондент.net»,
«Український

«Україна

тиждень»,

молода»,

«УКРІНФОРМ»,

«УКРАЇНСЬКА
«УНІАН»,

ПРАВДА»,

«ЦЕНЗОР.НЕТ»,

«Clutch», «Gazeta.ua», «Pressreader», «UNN», «ZAXID.NET» та ін.), загальною
кількістю 210 контекстів з конотонімами.
Методи дослідження. У роботі застосовано загальнофілологічні
прийоми й методи ономастичних досліджень: добір і систематизація
контекстів з інтерлінгвальними конотативними власними іменами (шляхом
дослідження різножанрових публіцистичних інтернет-текстів); контекстний
аналіз (для визначення необхідного та достатнього контексту конотативної
одиниці); метод конструювання, аналізу й синтезу конотативних власних імен
(у процесі виявлення продуктивних моделей інтерлінгвальних конотонімів
публіцистичного тексту); метод інтертекстуального аналізу (з метою
виявлення специфіки реалізації одного й того ж конотоніма в різних
контекстах); метод розшифровування імпліцитних смислів (для максимально
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точного визначення сематичного наповнення інтерлінгвальних конотативних
власних імен).
Методологійна база дослідження: здобутки ономастичних шкіл, які
докладно вивчають специфіку функціювання онімів і конотонімів, зокрема,
Одеської ономастичної школи (Ю. Карпенко – фундатор літературної
ономастики в Україні), Донецької ономастичної школи (Є. Отін, Г. Лукаш),
Ужгородської ономастичної школи (Л. Белей); а також досягнення нових
напрямів ономастики і антропоніміки: когнітивна ономастика (О. Карпенко);
системна і структурна фрагментація антропонімних досліджень (І. Желєзняк),
типологічна або теоретична ономастика (Олексій та Ольга Скляренки),
лiнгвiстична iнтерпретацiя тексту шляхом з’ясування сутностi поетонiмiв i
поетонiмосфери (Е. Кравченко) тощо.
Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні формальних і
семантичних ознак власних імен як об’єкта сучасної української ономастики;
визначенні семантичного наповнення інтерлінгвальних конотативних власних
імен, вжитих у сучасних медіатекстах; виокремленні найбільш продуктивних
моделей інтерлінгвальних конотонімів публіцистичного тексту.
Практичне значення роботи визначуване можливiстю використання
теоретичних положень та емпіричного матеріалу дослідження у вишівських
курсах

і

спецкурсах

медіалінгвістики,

iз

лінгвістики

загального
тексту,

мовознавства,
стилістики

лексикологiï,

української

мови,

ономастики, конотоніміки; у лексикографiчнiй практицi при укладанні
словників конотативних власних імен публіцистичного тексту.
Апробація результатів дослідження. Робота обговорювалась на
науковому семінарі кафедри теорії та історії української і світової літератури,
у проблемній групі «Конотоніміка». Основні результати викладено у статті:
Мачуліна Т.В. Конотативні
студентського

наукового

оніми

у

публіцистичному

товариства

Донецького

тексті.

Вісник

національного

університету імені Василя Стуса. Том 1 / Ред. кол. Хаджинов І.В. (голова) та
ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. Вип. 12. Т. 2. С. 240-244.
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Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів,
висновків, списку використаної літератури, списку джерел ілюстративного
матеріалу, додатку. Загальний обсяг роботи – 95 сторінок, основний
текст – 72 сторінки.
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РОЗДІЛ 1
ВЛАСНІ ІМЕНА ЯК ОБ’ЄКТ ОНОМАСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Зв’язок власного імені (далі – ВІ) із системою певної мови виявляється
оформленням онімної одиниці відповідно до граматичних і словотвірних
категорій цієї мови, у реалізації в онімах лексем цієї мови [61, с. 5]. Разом із
тим, будучи складником мовної системи, ВІ мають і власні особливості
застосування у мовленні, що підтверджуються результатами як лінгвістичних,
так і психологічних розвідок. Специфіка ВІ зумовлює виокремлення
ономастики в самостійну сферу мовознавства, що має свій об’єкт дослідження.
Зазначимо, що визначення ВІ є дискусійним питанням, що зумовлено
існуванням різних поглядів на характерні формальні й семантичні ознаки ВІ.
1.1 Формальні й семантичні ознаки власних імен
За формальними ознаками ВІ має широке та вузьке визначення. У
широкому розумінні ВІ – це будь-яке слово або група слів, що позначає об’єкт
(людину, місце тощо) і пишеться з великої літери [75, с. 125]. У вузькому
розумінні власні імена – це один із розрядів іменникового класу. Відповідно
до вузького і широкого тлумачення ВІ за ознаками їхньої форми, в
англомовних лінгвістичних студіях уживаються два терміни: англ. ‘proper
noun’ (‘власний іменник’) і англ. ‘proper name’ (‘власне ім’я’). Перший термін
позначає ВІ, представлене одним словом, тоді як другий термін застосовують
до ВІ, які складаються з декількох слів і функціонують як граматичне ціле
(один член речення) [76, с. 3]. У нашій роботі термін «власне ім’я» вживається
у широкому розумінні – як будь-яка номінативна одиниця (слово або
словосполучення), що пишеться з великої літери та позначає певний об’єкт.
Його особливості зумовлюють специфіку значення ВІ.
Особливості семантики ВІ, відмінної від семантики апелятивів,
визначувані такими взаємопов’язаними чинниками, як індивідуальність та
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одиничність позначуваного об’єкта, а також специфіка функції, виконуваної
ВІ у мовленні.
Індивідуальність об’єктів, позначених ВІ, вважається основною рисою,
за якою вони відрізняються від апелятивів – слів, які не є онімами. При цьому
зміст терміну «апелятив» є ширшим за зміст терміна «загальна назва», який
стосується лише іменників. За визначенням «Великого енциклопедичного
словника», ВІ є «словом, словосполученням або реченням, яке слугує для
виокремлення

названого

ним

об’єкту

з

низки

подібних

шляхом

індивідуалізації та ідентифікації цього об’єкту» [53, с. 473]. Проте поняття
індивідуалізації,

або

специфічності, застосоване

до

ВІ,

виявляється

неоднозначним у зв’язку з можливістю існування двох типів «індивідуальних»
об’єктів:
1) унікально-специфічні (ім’я такого об’єкта не застосовується до інших
об’єктів, і в будь-якому контексті воно активує одну й ту саму «унікальну»
інформацію (Україна, Київ, Чумацький Шлях, Афродіта тощо));
2) контекстуально-специфічні

(ім’я

такого

об’єкта

може

бути

застосоване до інших об’єктів, які належать до певного семантичного класу
(наприклад, Клієнт, Замовник, Користувач у текстах різноманітних угод,
інструкцій тощо, Алекс, Нікі, Мішель як чоловічі / жіночі ВІ)).
Із поняттям «індивідуальності», специфічності інформації, активованої
ВІ, пов’язане поняття одиничності названого об’єкту. О. Фонякова визначає
ВІ як «універсальну функційно-семантичну категорію іменників, особливий
тип словесних знаків, які призначені для виокремлення й ідентифікації
одиничних об’єктів (істот і неістот) та які виражають одиничні поняття і
загальні уявлення про ці об’єкти в мові, мовленні й культурі народу» [65,
с. 21]. Водночас, слід брати до уваги той факт, що інформація про одиничні
об’єкти може бути унікально-специфічною і контекстуально-специфічною. У
першому випадку маємо справу зі специфікою і самого об’єкта, і його назви.
У другому випадку – лише зі специфікою об’єкта. Цим пояснюється опір
формам множини, який чинять назви унікально-специфічних об’єктів (пор.,
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України, Київи), і легкість утворення форм множини для назв контекстуальноспецифічних об’єктів (пор., Тетяни, Івани). Уживання таких ВІ у множині
просто вирізняє групу людей, які носять однакове ім’я, але не сприяє
ототожненню

самого

об’єкта

іменування.

Необхідною

передумовою

пізнавального ототожнення об’єкта із самим собою є його окремість,
відокремленість від решти світу, можливість бути усвідомленим і сприйнятим
як «одиничний», «індивідуальний».
На думку О. Суперанської, належність слова до ВІ не зумовлена
виключно одиничністю конкретного позначуваного об’єкта (одиничність
індивідуальна). До ВІ належать і таксономічні назви категорій об’єктів
(одиничність категорійна) [59, с. 7-8]. Такі таксономічні назви вживаються в
однині (англ. Generic singular) для позначення всіх представників визначеного
виду або роду [Там само, с. 14]. Цілісні категорії або групи об’єктів, що мають
ВІ (типу Homo Sapiens) є унікально-специфічними. ВІ на позначення
категорійної одиничності зближуються із загальними назвами зі збірним
значенням – іменниками на позначення цілісної сукупності однорідних
предметів.
Мовне значення пов’язане зі «сферою застосування» ВІ. Воно включає
незмінну інформацію про різні семантичні класи, до яких належить сутність,
позначувана ВІ. До плану мови належить та частина значення будь-якого
власного імені, що зумовлює її приналежність до певного семантичного типу:
1) антропонімів – власні імена людей (імена, прізвища, прізвиська,
псевдоніми);
2) топонімів – власні імена географічних об’єктів (до цієї групи
належать такі підгрупи: гідроніми (найменування водних об’єктів – річок,
морів, озер, ставків), ороніми (найменування рельєфу – гір, височин, низовин),
ойконіми (найменування населених пунктів), урбаноніми (найменування
внутрішньоміських об’єктів) та ін.);
3) космонімів (власні імена об’єктів космічного простору – зірок,
сузір’їв, планет, галактик);

11

4) теонімів (міфоніми) – власні імена божеств і міфічних істот;
5) зоонімів – клички тварин;
6) ергонімів – власні імена організацій, установ, закладів, підприємств
тощо;
7) хрононімів – власні імена, пов’язані з часовими періодами;
8) хрематонімів – власні імена предметів матеріальної культури
(ювелірних виробів, кораблів, космічних станцій тощо);
9) ідеонімів – власні імена понять духовної культури (заголовки
художніх творів, кінофільмів, музичних творів тощо) [8, с. 268-269].
На підставі семантичних класів вирізняють традиційні групи онімів –
антропоніми, зооніми, топоніми, астроніми. До них додаються ВІ – фітоніми
(найменування рослин), гідроніми (найменування водних об’єктів), ідеоніми
(найменування об’єктів духовної культури), хрематоніми (імена об’єктів
матеріальної культури – газет, журналів, готелів, кораблів тощо). Крім того, у
складі ономастикону як сукупності онімів певної мови виокремлюють
реліоніми (імена тих об’єктів, що існували в минулому, та тих, що існують
нині), теоніми й міфоніми (імена вигаданих об’єктів) [53, с. 473]. До поля зору
дослідників потрапляють також такі нетрадиційні групи онімів, як
найменування

підприємств

(ергоніми),

найменування

будинків,

комп’ютерних файлів тощо.
Проаналізувавши

класичні

ономастичні

розвідки

кінця

ХХ ст., В. Бондалєтов визначив такі диференційні особливості власних імен:
1) оніми є мовними одиницями (передусім – словами) і тому повинні
розглядатися як цілком законний об’єкт мовознавства; аналіз пропріативів із
філософських, логічних, психологічних та інших позицій не замінює їхньої
лінгвістичної характеристики, яка краще за інших здатна виразити їхню мовну
сутність;
2) власні імена належать до номінативних, а не комунікативних одиниць
мови і входять у більшості мов світу у клас конкретних іменників (або
субстантивів);
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3) специфіка пропріальних одиниць спостерігається і на рівні мови (при
їх розгляді «взагалі», поза конкретним вживанням), і на рівні мовлення (в
конкретних текстах і ситуаціях), причому це проявляється серед їхніх і
структурно-мовних, і функційних особливостей;
4) у структурно-граматичному плані специфіка

онімів зазвичай

засвідчена у сфері семантики (тому часто власні імена вважаються категорією
лексичною, а не лексико-граматичною чи граматичною) і значно менше – у
сфері морфології (включно зі словотвором) і синтаксису;
5) для пропріативів (тільки для них або одночасно для власних і
загальних найменувань) характерні такі основні функції: номінативна,
ідентифікаційна і диференційна; як додаткові (другорядні, факультативні,
похідні від основних або пасивні) визначаються функції соціальна, емоційна,
акумулятивна, дейктична (вказівна), «введення в ряд», адресна, експресивна,
естетична, стилістична [7, с. 19-20].
М. Торчинський

у

монографії

«Структура

онімного

простору

української мови (Частина ІІ. Функціонування власних назв)» виокремлює
такі ознаки власних імен:
1) оніми є кількісно найбільш поширеними мовними і мовленнєвими
конструкціями, які, проте, в основному залишаються невідомими широкому
загалу через перебування їх на лексичній периферії;
2) власними іменами є винятково іменники або слова, вжиті у їхньому
значенні (прикметники, числівники, дієслівні форми тощо), а також
субстантивовані сполуки слів (топонім За селом), словосполучення (топонім
Кам’яна Могила) і предикативні побудови (бібліонім «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?»);
3) пропріальні

одиниці

використовуються

для

індивідуального

називання одиничних денотатів, якими можуть бути і матеріальні об’єкти
(р. Дністер), і нематеріальні (пісня «Ясени»), і їхня сукупність як єдине ціле
(холодильники «Атлант»);
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4) власні імена з’являються в об’єктів, коли виникає потреба у їхньому
розмежуванні, що реалізується за допомогою номінації певних денотатів і
закріплюється
забезпечуються

практикою

мовленнєвої

діяльності;

соціальна

зумовленість

і

таким

суспільна

чином

закріпленість

назвотворчого процесу;
5) оніми вважаються вторинними, генетично похідними від апелятивів,
мовними одиницями: для утворення власного імені необхідне попереднє
існування в денотата загального найменування; крім того, значна частина
пропріативів утворена від апелятивів (ліс → Залісся), хоча можливі і
трансонімізація (р. Смотрич → с. Смотрич) та апелятивація онімів (Кольт →
кольт);
6) номінуючи об’єкти з метою їх відмежування від однотипних, власні
імена виконують передусім називну функцію, що дозволяє диференціювати
такі денотати;
7) опосередкований

зв’язок

пропріальних

одиниць

із

поняттям

виявляється у вказівці ВІ на різновид об’єктів, до яких належить його денотат,
а

також

у

відбитті

у

свідомості

людини

додаткової

(інтра-

та

екстралінгвальної) інформації про онім та його носія;
8) завдяки цьому забезпечується енциклопедичність семантики ВІ, що є
однією з її специфічних мовних особливостей, до яких також слід віднести
інші диференційні граматичні та функційні ознаки;
9) врахування таких особливостей пропріальних одиниць необхідне для
створення їхньої загальної характеристики, яка може бути реалізована при
виконанні комплексного аналізу онімів за універсальною схемою [63, с. 8-9].
Як відомо, оніми тісно пов’язані з мовною специфікою суспільства, його
культурою. У них зафіксовані історичні події, обряди, моральні погляди,
особливості

матеріальної

й

духовної

культури

кожного

народу.

Антропоніми – найважливіша ланка, що пов’язує людину з її безпосереднім
оточенням і суспільством загалом. Людину оточують імена, утворюючи
навколо неї певний континуум, особливий національно-культурний простір,
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єдиний для всього мовного колективу й індивідуальний для кожного окремого
його члена.
Перші власні особові імена, на думку І. Желєзняк, були витвором
синтезу мови і світосприйняття людини ще до появи філософських теорій.
Сутність конкретного слова-антропоніма спочатку була зрозуміла невеликому
загалу. У результаті повторення ідентичних першоімен утворюються іменазнаки, які концентрують у собі смисл-зв’язок із навколишнім середовищем.
Для відновлення мовного складу усього антропонімікону важливо відновити
зв’язок конкретного особового імені з уявленням людини про довкілля і його
зв’язок із конкретною людиною [15].
На основі узагальнень слов’янських ономастів (Т. Мілевського,
О. Суперанської,

В. Бланара,

В. Никонова)

М. Худаш

визначає

«антропонімійну систему» як «внутрішньо організовану сукупність засобів і
моделей мовної ідентифікації особи, властивих тому чи іншому народові» [66,
с. 76]. До основних понять антропонімійної галузі М. Худаш зараховує власні
імена, по батькові, прізвища, прізвиська. Учений характеризує їх як
«невід’ємну велику складову частину лексичного складу мови кожного
народу», «антропонімійне багатство кожного народу», «продукт його історії»
[Там само, с. 110].
О. Карпенко вводить

у науковий

обіг

термін

«індивідуальний

антропонімійний фрейм», який групується за принципом егоцентризму
довкола Я індивідуума і складається з чотирьох кіл: 1) ти-коло, 2) Ви-коло
(в обох особисте знання денотата є обов’язковим), 3) ім’я-коло, у якому
вирішальну роль відіграє ім’я, а особисте знайомство з денотатом не є
обов’язковим, 4) коло потенційних членів ментального лексикону. Структура
мовного антропонімійного і взагалі онімійного фрейму спирається на
сукупність усіх Я носіїв цієї мови. Еволюція від індивідуального до мовного
онімійного фрейму реалізується шляхом складання та взаємокоригування
індивідуальних фреймів [28, с. 122].
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С. Пахомова всі антропоніми за структурним параметром поділяє на
однолексемні та багатолексемні. Багатолексемне власне іменування особи
(антропонімне

сполучення,

складне

іменування)

тлумачиться

як

словосполучення (просте, складне), яке «складається з двох або більше
повнозначних слів на основі підрядного зв’язку» [52, с. 12]. Однак
використання

цього

терміну

доречне

в

певний

період

розвитку

антропонімійної системи, з обов’язковим урахуванням хронології та
лінгвістичного контексту. Тому авторка акцентує на понятті «антропонімна
формула»,

за

допомогою

якого

«передається

неодновимірний,

багатоступеневий характер номінації особи» і який, крім того, «виражає певну
структурну закономірність» [Там само, с. 72]. З окремими застереженнями
(про офіційність / неофіційність іменування, розширення терміну «формула»
на

однолексемні

Н. Подольської,

що

антропоніми)
антропонімна

вона

погоджується

формула

–

це

з

визначенням

«певний

порядок

розташування різних видів антропонімів та апелятивів в офіційному
іменуванні людини цієї національності, стану, віросповідання в певну епоху»
[Там само, с. 82]. З урахуванням компонентного принципу актуалізується
класифікація багатолексемних антропонімних формул на дві групи: прості, які
складаються з двох антрополексем (особове ім’я + патронім (ім’я по батькові,
особове ім’я, прізвисько, відтопонімне означення, допрізвищеве родинне
означення, прізвище), і складні, котрі утворені поєднанням трьох або більше
антрополексем.
Успішність вивчення сучасного стану антропонімії залежить від
докладного знання еволюційних процесів розвитку іменувань людей у процесі
історичного поступу суспільства.
Окреслені вище проблеми досліджуються в різних розділах ономастики:
прикладній і теоретичній, літературній і діалектній, реальній і поетичній
(тобто ономастиці художніх текстів), сучасній та історичній. До кола завдань
прикладної ономастики входять транскрипція і транслітерація іншомовних ВІ,
установлення традиційних (за вимовою і написанням), перекладних і
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неперекладних імен, створення інструкцій з передавання «чужих імен»,
питання найменування та перейменування. Прикладна ономастика зумовила
розвиток теоретичної ономастики, головна мета якої – «аналіз і систематизація
теоретичних інструкцій, принципів і тверджень, спираючись на які, вивчення
онімів набуває форми дисципліни, яка має власний теоретичний каркас» [24,
с. 22].
1.2 Функційний потенціал власних імен
Як

відомо,

номінативні

мовні

знаки

виконують

у

мовленні

репрезентативну та дейктичну функції. Про репрезентативну функцію йдеться
тоді, коли мовна одиниця, застосована в різних контекстах, активує однакову
інформацію, яку вважають мовним значенням цієї одиниці. Якщо ж
інформація, активована мовною одиницею, є контекстуально залежною, тобто
в різних контекстах вона є різною, говорять про дейктичну (вказівну) функцію
мовної одиниці і про наявність у неї лише контекстуального, мовленнєвого,
або функційного, значення та відсутність значення, яке зберігається в мовній
системі.
У дослідженнях з ономастики зазвичай вважається, що ВІ виконують у
мовленні дейктичну (вказівну) функцію і не мають сталого значення,
закріпленого за ними у мові (О. Ахманова, А. Лерер, О. Реформатський та ін.).
За твердженням А. Гардінера, до ВІ належить слово або група слів, що
вживаються для ідентифікації об’єкта (об’єктів), з яким (якими) ВІ
співвідноситься за допомогою його особливої звукової форми і без будь-якого
значення, властивого цій формі із самого початку, або набутого словом
шляхом асоціації з названим об’єктом (об’єктами) [75, с. 125]. Визнаючи ВІ
членом класифікаційної системи номінації, Т. Топорова підкреслює, що оніми,
які позначають індивідуальні сутності, позбавлені конотації, тобто «здатності
набувати певних ознак» [61, с. 6]. О. Єсперсен, С. Кацнельсон, O. Суперанська
та ін., вказуючи на відсутність у ВІ мовного значення, наголошують на
існуванні в них мовленнєвого значення. У мовленні ВІ позначає певне
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конкретне поняття, але воно є непостійним, ситуативним. Тому семантична
структура ВІ може змінюватися залежно від ситуації та контексту. У мовленні
ВІ застосовуються не лише для ідентифікації, а й для характеризації об’єктів.
Крім того, оскільки ВІ є явищем більш соціальним, ніж загальна назва, у
структурі значення ВІ є як лінгвальні, так і екстралінгвальні компоненти,
зокрема естетичний, афективний, морально-оцінний і соціально-оцінний [11,
с. 70].
Функціювання власних імен у текстах різних стилів досліджували
Л. Белей,

М. Горбаневський,

Л. Дука,

В. Калінкін,

Ю. Карпенко,

Е. Кравченко, В. Михайлов, Є. Отін, О. Суперанська, М. Торчинський та ін. В
основі стилістичної характеристики власних імен лежать і власне лінгвістичні
особливості, і соціальні чинники. Стилістично значущими в літературній
ономастиці виявляються національні, ідеологічні, соціальні, територіальні,
часові та інші фактори [56, с. 24].
А. Вілконь виокремлює п’ять основних функцій власних імен у
художніх текстах: локалізуючу (що об’єднує просторово- і темпоральнолокалізуючі імена); соціологічну (що передає вказівку на соціальну
належність, характеристику середовища проживання, відбиття походження і
національності носія імені); алюзивну (що містить натяки, пов’язані з
конкретними особами, місцями або подіями); змістову (що характеризує
персонажа або місце дії за допомогою прямого або переносного називання);
експресивну (що містить експресивні та емоційні можливості власних імен)
[77, с. 82-111].
Ю. Карпенко, описуючи ознаки літературної онімії, зауважує: «Якщо
основною функцією власної назви в мові є диференціальна (номінативна або
ідентифікаційна), то в літературі вона, хоч і зберігається, але втрачає свою
першість. У художній літературі головною є функція стилістична, яка
проявляється у двох різновидах: а) інформаційно-стилістична, виразником
якої є внутрішня форма власної назви і яка містить соціальні, ідеологічні,
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характеристичні дані; б) емоційно-стилістична, яка викликає певну оцінку,
емоційне ставлення до зображуваного» [29, с. 34].
На основі стилістичної функції Л. Белей поділяє літературно-художні
власні імена на чотири функційно-стилістичні типи: характеристичні (мають
соціальну,

національно-регіональну,

часову

або

інформаційно-оцінну

значущість), ідеологічні (із політико-оцінною значущістю), дейктичні (із
власне ідентифікаційною значущістю) та нейтральні (з номінативнодиференційною значущістю) [3, с. 51-56]. М. Карпенко зазначає, що
«літературні антропоніми виконують у мові художньої літератури три
функції: характеристичну, номінативну (називну), ідеологічну» [27, с. 26].
Л. Кричун виокремлює «серед функцій антропонімів в художньому тексті такі
специфічні,

як:

1) характеристична;

3) інформативно-стилістична;

2) імплікаційна

4) диференціювальна;

(підтекстова);
5) емоційно-

експресивна; 6) текстотворча; 7) ідіостилістична» [35, с. 166]. В. Михайлов
розмежовує

характеристичну,

ідеологічну,

локалізаційну,

структурно-

композиційну функції поетонімів [43, с. 16-17].
І. Герус-Тарнавецька, зазначаючи, що «стилістичні функції назовництва
в поезії дуже різнорідні», виокремлює «два роди назв, що сповняють певні
стилістичні функції в поетичних творах, а це: значущі назви і назви,
стилізовані відповідно до потреб контексту й форми твору», зокрема перші
диференціюються на назви, які характеризують літературний персонаж; назви,
що локалізують осіб і події в часі; назви, зв’язані з місцем дії, що надають
локального колориту творам [9, с. 131].
В. Калінкін, представник Донецької ономастичної школи, вважає, що
термін онім «у плані змісту відображає специфіку онтології оніма, яка
виявляється в акті художнього мовлення, а в плані вираження знаходить
підтримку в добре відомій генетичній конструкції поетика слова» [24, с. 72], і
далі: «Широке тлумачення поняття «поетика оніма» передбачає, що воно
охоплює всі сфери творчого використання пропріальних одиниць – від мови
науки до жаргонів і розмовного мовлення. Вузьке розуміння терміна дає змогу
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обмежити кордони поетики оніма матеріалом художніх текстів, у яких
найконцентрованіше
досліджується»

[Там

і

якнайрізнобічніше
само,

с. 72-73].

представлене

В. Калінкін

явище,

пропонує

що

власну

терміносистему, до якої включає «поетонімію» як неструктуровану сукупність
поетонімів; «поетонімікон» як список, словник, систему поетонімів;
«поетонімізацію» як процес трансформації оніма в поетонім, а також такі
типізовані одиниці, як «фольклоронім», «антропоетонім», «зоопоетонім»,
«топопоетонім», «космопоетонім», «поетонімогенез» [25, с. 39, 78-79] та ін.,
тлумачення яких випливає із самого складу слів. «Поетонім» учений розуміє
як специфічну трансформацію власного імені, таку, що завжди йменує
віртуальний референт, який існує в творчій свідомості автора, відтворюється
ним у тексті твору і репродукується творчою свідомістю читача [23, с. 83].
В. Калінкін зазначає, що функціювання власних імен у художньому мовленні
можна охарактеризувати кількома ознаками: 1) позначення онімами не
реальних денотатів, а вигаданих автором (це стосується імен не лише
вигаданих персонажів художнього твору, а й реальних осіб); 2) взаємне
«самовідбиття» в художньому творі власного імені і позначеного ним
предмета, що додає певний смисл одне одному; 3) отримання пропріальною
одиницею своєї повноцінної значимості не тільки в контексті інших знаків
художнього твору, але і в контексті, який розуміють як найширший принцип;
4) наявність у власного імені нескінченної кількості значень, що надає йому
можливість перетворюватися на символ; 5) тлумачення будь-якого оніма в
художньому творі актом і результатом не лише дійсності, що тим чи іншим
чином переживається автором, а й авторської рефлексії, що сприймається
читачем; 6) експлікованість взаємовідношень між змістом власного імені й
інформацією про названий у художньому творі об’єкт [24, с. 111-117].
Дослідник зауважує, що поетоніми, які складають онімний простір
літературно-художнього твору, передусім відзначаються конотативними
особливостями і першістю естетичної функції. Для них характерними є
системна завершеність, наявність віртуальних денотатів, поліфункційність

20

урахування факторів комунікативно-прагматичного рівня [22, с. 168-169].
Функції ж власних імен у художніх текстах (поетонімів) В. Калінкін
охарактеризовує як «специфічну діяльність оніма у створенні образності
художнього мовлення», і підкреслює її залежність від зміни «граматичної
форми

назви,

синтаксичних і

семантичних властивостей

контексту,

інформаційного й естетичного змісту художнього висловлювання в цілому, від
акту художньої комунікації, який безпосередньо впливає на якість і кількість
інформації, актуалізованої поетонімом у кожному окремому вживанні» [26,
с. 294-295]. Дослідник наголошує на багатофункційності поетоніма, який у
художньому тексті виконує й основні мовні функції номінації, ідентифікації,
диференціації, і специфічні стилістичні (емоційно-стилістична, естетична,
ідеологічна,

характеристична,

алюзивна,

символічна,

експресивна,

локалізуюча, соціологічна та ін.). У найбільш загальному вигляді функцію
поетоніма можна назвати естетичною (поетичною, стилістичною), а в
кожному випадку сприймання художнього тексту поетонім діє на читача «як
єдиний комплекс засобів, які впливають одномоментно», включаючи і
фонетичну структуру оніма, і морфемні, і лексемні властивості, і синтаксичні
поєднання [Там само, с. 279-291].
М. Торчинський виокремлює такі функції поетонімів, як: номінативнодиференційна

(поетоніми

характеризуються

відсутністю

додаткових

конотацій і функціюють в художньому мовленні, щоб одночасно називати
денотатів і диференціювати їх від інших одно- чи різнотипних об’єктів
номінації); характеристична (поетоніми мають соціальну, національнорегіональну, часову або іншу інформаційно-оцінну значущість); ідеологічна
(поетоніми дають енциклопедичну характеристику та ідеологічну оцінку
денотата, причому часто це відбувається на рівні символізму); емотивна
(поетоніми співвідносяться з реальними прототипами); емоційно-експресивна
(поетоніми викликають певну емоційно-експресивну оцінку зображеного);
естетична (поетоніми як мірило прекрасного), ідіостилістична (поетоніми
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мають різнопланові стилістично-виражальні можливості, що значною мірою
залежать від індивідуальності митця) [62, с. 299].
Г. Шотова-Ніколенко

вважає,

що

власні

імена

«інформативні,

поліфункційні, виступають незамінними засобами когезії, пов’язуючи текст
романів, займають своє чітке місце в онімній ієрархії кожного роману,
виступають знаками-ідентифікаторами, обличчям кожного роману, тим самим
виконуючи текстотвірну функцію». Серед інших важливих функцій
виокремлено

функції

характеристичну, яка

небуденності,

що

зростає

до

опосередковано представлена

в

символічності;
етимології

та

екзотичності імен; хронотопічну, що вказує на час і місце описуваних подій;
експресивно-виразову, що проявляється у конотативному забарвленні
поетонімів [68, с. 15-16].
Л. Селіверстова виділяє: 1) ім’я на позначення центрального героя
твору, створення цілісного образу; 2) ім’я як допоміжний елемент для
розкриття образу або ідеї твору; 3) ім’я, використане для відтворення колориту
епохи; 4) ім’я з етимологічною інформацією; 5) ім’я для поширення
семантичного поля контексту; 6) ім’я для оцінки автором різних понять, подій;
7) ім’я для узагальнення ознак одним представником або для індивідуалізації
особливостей певної категорії представників; 8) ім’я для передавання
асоціацій, викликаних ним [56, с. 192].
О. Фонякова, досліджуючи функційний потенціал власних імен,
виокремлює

три

їх

мовні

функції

(номінативно-диференціальна,

ідентифікаційна, дейктична), п’ять мовленнєвих (прагматична, апелятивна,
контактовстановлювальна, адресна, фатична (перейменування)), у сфері
сигніфікації

–

п’ять

функцій

змістового

характеру

(концептуальна,

інформативна, акумулятивна, енциклопедична, когнітивна), що виявляються
на мовленнєвому рівні, а у сфері конотації – сім: мовностилістична, емоційнооцінна, соціально-оцінна, регіональна, культурно-історична, текстотвірна й
естетична, які реалізуються безпосередньо в тексті. Власне в художньому
стилі власні імена виступають «в актуалізованому вигляді з естетичною
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гіперфункцією,

яка

виявляється

як

комунікативно-номінативна,

характерологічна, темпоральна, локальна, ідеологічна, культурно-історична
тощо» [65, с. 16-17, 24].
Власні імена, звичні для різноманітних художніх текстів (прозових і
поетичних), – поетоніми – часто використовуються й у текстах інших стилів –
публіцистичному зокрема. У цьому випадку їх можна охарактеризувати як
протоімена, праоніми для конотативних власних імен, що функціонують у
сучасних медіатекстах, зберігаючи деякі з вищезазначених функцій.
Семантичний і функційний потенціал конотативних власних імен, похідних
від поетонімів, потребує додаткового вивчення.
Висновок до розділу 1
Власне

ім’я

–

будь-яка

номінативна

одиниця

(слово

або

словосполучення), що пишеться з великої літери та позначає певний об’єкт. Їх
ключовими кваліфікаційними ознаками є: належність до мови й мовлення;
індивідуальне

називання

одиничних

денотатів;

часто

–

вторинність

походження; формальна репрезентація у вигляді іменників або слів, вжитих у
їхньому значенні, а також субстантивованих сполук слів, словосполучень,
предикативних

побудов;

класифікаційне

розгалуження

(антропоніми,

топоніми, космоніми, теоніми (міфоніми), зооніми, ергоніми, хрононіми,
хрематоніми, ідеоніми та ін.).
Антропоніми (власні імена людей) і топоніми (власні імена географічних
об’єктів) – найбільш значущі класи ВІ, що містять потужний семантикофункційний потенціал.
Типовими для ВІ функціями, виконуваними у мові й мовленні (за
О. Фоняковою), є: номінативно-диференціальна, ідентифікаційна, дейктична
(мовні функції); прагматична, апелятивна, контактовстановлювальна, адресна,
фатична (мовленнєві функції); концептуальна, інформативна, акумулятивна,
енциклопедична, когнітивна (змістові функції); мовностилістична, емоційно-
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оцінна, соціально-оцінна, регіональна, культурно-історична, текстотвірна,
естетична (конотативні функції).
Окремий аспект дослідження теоретичної і практичної ономастики
становлять конотативні власні імена, які функціонують у публіцистичних
текстах різної жанрової належності.
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РОЗДІЛ 2
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЛАСНИХ ІМЕН У
МЕДІАТЕКСТІ
2.1 Особливості використання власних імен у публіцистичних
текстах
Зовнішньолінгвістичні механізми формування прагматики мовних
знаків у публіцистиці дещо відрізняються від аналогічних процесів у
художньому мовленні. У публіцистиці головною є соціально-регулятивна
функція. Необхідним елементом вияву прагматичного потенціалу оніма є його
актуалізація, тобто перехід відповідної інформації з периферії до центру
структури мовного знаку.
Вступаючи в різноманітні синтагматичні та парадигматичні контакти,
імена забезпечують актуальність тексту, відтворюють складну ієрархію
відношень об’єктів дійсності, орієнтують читача в просторі й часі. У ЗМІ
соціальні компоненти значення імені тісно переплітаються з авторськими
семами, які передбачають оцінку об’єкта іменування, емоційно-експресивний
заряд. Тексти публіцистичних видань часто впливають на сам денотат, не
лише змінюючи знання про нього, а й розширюючи межі використання імен.
Найчастіше функціювання власних імен у публіцистиці набуває особливостей
вираження соціальних конотацій, тобто таких контекстуальних сем, що
актуалізуються через відображення соціально значущих фактів, процесів,
явищ тощо. Саме це призводить до розширення семантики відомого імені,
його символізації, оскільки ім’я починає бути не лише ідентифікатором
об’єкта, а й якихось явищ чи подій, що були безпосередньо пов’язані з цим
об’єктом. Таке метонімічне розширення значення підвищує метафоричний
потенціал імені. Це дає підстави говорити, що такі оніми ще не є мовними
фактами, але вже не виділяються як контекстуальні.
Е. Азнаурова вказує, що особливо чітко виділяється той конотативний
зміст, який з’являється у власного імені або у зв’язку з усталеними
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контекстуальними умовами його вживання, або у зв’язку з певними
екстралінгвальними факторами (цит. за [65, с. 108]). На думку О. Фонякової,
оніми мають такі мовні й мовленнєві конотативні складники лексичної
семантики, як: стилістичне, соціальне, емоційно-експресивне забарвлення
імені, культурно-історичні елементи енциклопедичних знань про реалії, зміст
соціально-індивідуальних психічних асоціацій у свідомості мовців [Там само,
с. 23]. Саме ці складники і впливають на функціювання онімів у публіцистиці
з погляду розширення їх значення з подальшим підвищенням метафоричного
потенціалу імені.
Реальні власні імена мають значний стилістичний потенціал, який часто
реалізується в публіцистичному стилі. Цей потенціал залежить від низки
екстралінгвальних чинників: соціального значення носія власного імені, його
популярності та зв’язку із суспільно важливими подіями, моди. Імена таких
об’єктів нерідко стають ідентифікаторами самих подій. У структурі значення
оніма чітко виділяється соціальний компонент, який актуалізується в разі
потрапляння імені в газетний текст. У тексті функціювання імен відіграє
важливу роль у створенні його публіцистичності за допомогою як
мовностилістичних засобів, так і змістово-асоціативних зв’язків. Ці зв’язки
формують своєрідні онімні гнізда, до яких входять тематично споріднені (як
правило, через відношення суміжності) власні імена. Адже потрапити на
сторінки газети імена можуть тоді, якщо вони утворюють певну тематичну
єдність, яку диктує осмислена автором об’єктивна реальність.
Власні імена у публіцистичних текстах мають свої специфічні риси: «У
мас-медіа вживаються переважно реальні імена, значення яких передбачає
наявність соціального компонента; засоби масової інформації самі виступають
як соціум, що відіграє головну роль у творенні та поширенні соціального
значення онімів; ЗМІ роблять імена відомими, створюючи мотиваційні ознаки,
котрі слугують основою для переносного вживання» [19, с. 177]; «Стилістичне
використання онімів залежить від стилю видання, жанру публікації,
авторських уподобань, тематики, моди» [20, с. 7]».
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М. Торчинський справедливо зазначає, що «в публіцистичних текстах
переважно використовуються не нові оніми, а уже наявні, причому найбільш
актуальні в певний момент, які часто функціюють як назви публікацій або
репортажів» [63, с. 54].
У невеликих інформаційних повідомленнях (на кшталт телевізійних,
радіомовних, газетних статей) домінують топоніми (гідроніми, ойконіми,
райононіми, регіононіми, сувереноніми), антропоніми (здебільшого імена і
прізвища у поєднанні із регонімами), ергоніми. У більших за обсягом
публіцистичних текстах можуть використовуватися практично усі різновиди
пропріальних одиниць, із яких, однак, малопродуктивними вважаються
архітектуроніми, зооніми, космоніми, міфоніми, порейоніми, фітоніми.
Варто відзначити, що сучасний науковий пошук обумовлений якісно
новим етапом розвитку соціуму, пов’язаним з епохою інформаційного
суспільства, збільшенням каналів поширення інформації, розвитком медійних
ринків, що змінили статус ЗМІ, вдосконаленням комп’ютерних технологій,
зміною культурних кодів, що дозволяють створювати медіатексти на
принципово новій основі. Сьогодні під медіатекстом дослідники розуміють
конкретний результат медіавиробництва, медіапродукт – повідомлення, що
містить інформацію і викладене в будь-якому вигляді і жанрі медіа (газетна
стаття, телепередача, відеокліп, рекламне повідомлення, фільм тощо),
адресоване масовій аудиторії [18].
Згідно з концепцією Т. Добросклонської, при перенесенні класичного
тексту в сферу мас-медіа текст отримує нові смислові відтінки і медійні
добавки [13]. Поділяючи цей підхід, Г. Солганик підкреслює, що медіатекст
набуває розширювального тлумачення і – в результаті – виходить за межі
знакової системи мови, наближаючись до семіотичного розуміння тексту [58].
Як справедливо вказує В. Чернявська, традиційне «монокодове» визначення
тексту, що обмежує його послідовністю мовних знаків, передбачає
встановлення внутрішньотекстових відносин між семантикою мовних
елементів. Підхід до текстуальності як до градуально рухомого феномену
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змушує бачити текст як соціально-мовне та культурно-мовне явище, цілісність
якого може бути пояснена тільки при обліку його широких залежностей [67].
Сучасні медіатексти як за формою створення, так і за формою відтворення є
мультимодальні (Н. Чичеріна), креолізовані (Н. Валгіна, Л. Кайда), полікодові
(В. Чернявська), інтегруючі в єдиному смисловому просторі різнорідні
компоненти (вербальні, візуальні, аудитивні, аудіовізуальні та інші). І навіть
традиційні публікації важко позначити тільки як вид письмової мови, оскільки
важливим елементом, наприклад, газетного тексту виступає візуальна
складова,

його

графічне,

шрифтове,

кольорове

оформлення.

Отже,

медіатекст – інтегративний багаторівневий знак, що поєднує в єдине
комунікативне ціле різні семіотичні коди (вербальні, невербальні, медійні) і
демонструє принципову відкритість тексту на змістовно-смисловому,
композиційно-структурному і знаковому рівнях. Специфіка полімодального
тексту полягає скоріше у взаємодії його складових, ніж у структурних
особливостях кожної з них окремо. Усі ті властивості, які відрізняють його від
звичайного вербального тексту або від простої картинки, з’являються у
процесі його створення на основі взаємної адаптації полікодових складових в
єдиному графічному просторі. У результаті витворюється специфічний
полікодовий твір, у якому вербальний текст починає виконувати оповідальну
функцію своєю графічною формою, а зображення, завдяки специфічній
структурації, читається як вербальний текст. У цьому аспекті використовувані
власні імена (як невід’ємна і знакова складова вербального компоненту
створюваного медіатексту) набувають особливої функційної значущості,
будучи часто як частиною заголовку, так і – обов’язково – самого тексту
статті.
Кваліфікаційні ознаки сучасного медіатексту:
1. Модульність. Впровадження нових інформаційних технологій у
діяльність засобів масової інформації посприяло розвитку певного роду
творчості. Інформація, передана мультимедійними способами, набуває нових
різнокодованих смислів. Взаємозв’язок зображення і словесного тексту в
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мультимедійній історії переходить в іншу якість, відмінність кодів дозволяє
розподіляти відомості і смислові компоненти між вербальним і віртуальним
форматами.
2. Конвергенція. Поєднання вербального тексту з іншими знаковими
системами, при якому різні семіотичні системи тісно взаємодіють між собою,
дає підставу говорити про гібридні (креолізовані) медіатексти, одним із яких і
є мультимедійна історія як жанр, що прийшов в Інтернеті на зміну
інформаційній замітці.
3. Нелінійність. Новинна інформація, подана в мегагібридному тексті,
конструюється і відтворюється за допомогою вербального ряду і візуального
сегмента.

Однак

провідною

характеристикою

«мегагібриду»

є

гіпертекстуальність, за допомогою якої розширюється не тільки обсяг
інформації, але і її вміст. Володіючи системою зв’язку між окремими
документами за допомогою вбудованих в текст гіперпосилань, гіпертекст
може необмежено розширити тематичне поле за допомогою посилань на
публікації за пропонованою або суміжною з нею тематикою. При цьому
створюється нове комунікативне середовище.
4. Жанрова дифузність. У ряді випадків у мережевому медіадискурсі
чіткі жанрові кордони відсутні. Для побудови текстів використовуються
маркери різних дискурсивних практик, що призводить до жанрової
дифузності.
5. Акцентування можливостей миттєвої комунікації. Просторова
дистантність при можливості вибору між комунікативною синхронією /
діахронією (онлайн-спілкування, офлайн-спілкування): учасники мережевого
спілкування знаходяться в різних точках земної кулі, але вони можуть вибрати
синхронне спілкування в режимі коментаря до представленого медіатексту.
6. Множинність модусів реалізації і можливість їх накладення:
письмовий (інтернет-журнал, офіційний сайт, блог тощо), усно-письмовий
(вебінар із заданої проблематики, який протікає в усній формі з можливим
письмовим зворотним зв’язком) [18, с. 25].
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Отже, реальні або вигадані власні імена потраплюють у «середовище»
публіцистичного тексту, де отримують нові семи, які працюють на образ, і
вбирають

семантику

контексту,

актуалізуючи

таким

чином

текстоутворювальну функцію.
2.2 Термінологійний апарат конотоніміки
Оніми

з

образними

конотаціями,

що

виникають

у

процесі

метафоричного перенесення і називають вторинний (похідний) об’єкт,
потребують спеціального означування. Є. Отiн називає мовнi одиницi з
вторинними

спiвзначеннями

конотативними

власними

іменами

(конотонiмами): «з ïх допомогою «переносно» iменується те, що в
нейтральному стилi вираження може бути визначено загальними iменниками
(апелятивами)» [51, с. 11]. І. Ратникова визначає такi одиниці як ономастичні
метафори, вважаючи, що термiни «метафора» i «конотонiм» характеризують
позначуваний феномен iз рiзних бокiв: метафора вiдображає функцiйний
статус, а конотонiм – системний [54, с. 59-60]. Е. Кравченко розглядає
конотонiм (КО – тут і далі) як «вторинну (похiдну) пропрiальну одиницю, що
вживається в переносному значеннi та характеризується полiденотатнiстю»
[33, с. 474]. У передмові до «Словника конотативних власних назв» Г. Лукаш
визначає

сфери

вживання

конотонімної

лексики,

наголошуючи

на

використанні одиниць у різних стилях мовлення: «Онімна метафора виникає
як у публіцистичному та художньому мовленні, так і в розмовному,
територіальних діалектах і сленгу» [39, с. 3]. Дослідниця наводить низку
прикладів на підтвердження функціювання і поширення конотативних онімів
у текстах засобів масової інформації: «Чи ми не Кайдаші?», Попелюшка
економіки (про освіту й медицину), Голгофа XX століття, Герострат XXI
століття, Чорнобиль наших душ, фінансовий Армагеддон та ін. [Там само,
с. 3-4]. Проте ілюстративний матеріал до словникових статей – приклади
вживання конотонімів у переносному значенні – засвідчує певну обмеженість
ілюстрацій з публіцистичних текстів. Отже, з’ясування специфіки конотоніма
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публіцистичного тексту, виявлення участі досліджуваних одиниць у створенні
образності українськомовних текстів масової інформації наразі видається
надзвичайно актуальним.
Окремої уваги потребує поняття конотації онімної лексики: «У мові
художньої літератури і публіцистики, у народно-розмовному мовленні,
територіальних діалектах і жаргонах зустрічається своєрідний прийом
вторинної («алегоричної») номінації за допомогою власних назв (онімів) з
метафоричними, або символічними, значеннями» [46, с. 5]. Отже, онім з
конотативним значенням – це «завжди власна назва, у якій її денотативне
значення співіснує з індивідуальними конотаціями» [47, с. 186].
Власне конотація розуміється як «стилістичне значення» (Т. Винокур,
Ю. Сребньов), «емотивне значення» (Л. Новіков), «прагматичне значення»
(Л. Кисельова,

В. Комісаров),

«стилістичне

співзначення»

(Ш. Баллі),

«емоційне нашарування» (Д. Шмельов), «лексичний фон» (Є. Верещагін,
В. Костомаров), «потенційні ознаки» (В. Гак) і под.» [6, с. 24].
Ознаками конотативних власних імен можна назвати такі:
1. З їх допомогою переносно іменується те, що в нейтральному стилі
викладу могло б бути позначене шляхом використання загальних назв.
2. Такі слова продовжують залишатися власними іменами, не втрачаючи
своїх здатностей співвідноситися з іншими пропріальними одиницями і
сприймаючись в одній групі з ними.
3. Оніми не лише здатні виконувати свою пряму і споконвічну
функцію – бути назвами об’єктів навколишнього світу, але й переймаються
вторинним, додатковим понятійним змістом, стають у мові експресивнооцінними

замінниками

апелятивів,

збагачуються

понятійними,

або

референтними, конотаціями, які органічно злилися з конотаціями емоційноекспресивного плану.
4. Конотативні оніми із вторинними значеннями можна віднести до
ономастичних універсалій, які властиві словниковому складу практично усіх
мов світу.
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5. Стилістична конотація онімів має ознаку асиметричності, причому
більшість

оцінок

–

пейоративного

(несхвального),

а

меншість

–

меліоративного (позитивного) планів [46, с. 6-12].
У сфері конотації у власних імен (коли вони вживаються у
художніх / публіцистичних текстах) з’являються такі мовні функції, як
стилістична (віднесеність до функційного стилю мовлення), емоційно-оцінна,
соціально-оцінна, регіональна та культурно-історична, до яких у мові або
тексті додаються загальна текстотворча та естетична функції [40, с. 6-7].
Конотуються переважно антропоніми і топоніми, а також деякі інші
власні імена, які розвивають референтні значення.
За рівнем поширення конотоніми поділяються на інтралінгвальні
(внутрішньомовні) й інтерлінгвальні (міжмовні). Перші функціонують лише
у межах певної конкретної мови або близькоспоріднених мов і бувають як
загальновідомими (узуальними), так і оказіональними (мовленнєвими,
індивідуально-авторськими). Серед інтерлінгвальних ВІ виокремлюють –
оказіональні інтерлінгвальні, узуальні з актуалізованою внутрішньою формою
та узуальні інтерлінгвальні конотоніми з деактуалізованою внутрішньою
формою [63].
Існують класифікації конотативних власних імен і за іншими
критеріями:
1) за типом набування власним ім’ям конотативного значення
(переосмислення енциклопедичної інформації про денотат, актуалізація
узуальних особливостей онімів, а також їхньої зовнішньої форми) –
конотативні оніми змістовного типу (за логічним зв’язком з поняттям з
ідеологічної діяльності людини ВІ змістовного типу розподіляють на оніми,
що мають компонент культури у складі значення, й такі, що мають історичні,
соціально-політичні конотації), узуально релевантні, фонетичні;
2) за денотатно-номінативними ознаками – конотативні антропоніми,
топоніми, зооніми, фітоніми тощо;
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3) за результатами дії лексико-семантичного процесу у власному імені –
конотоніми-прізвиська й конотоніми, які прагнуть до апелятивів;
4) за ступенем абстрагованості значення – оказіональні (серед
оказіональних конотонімів виділяють ситуативні та контекстуальні (серед
контекстуальних – перекладні та неперекладні)) й узуальні;
5) за характером номінації – ідентифікуючі, предикатного типу та
ситуативні;
6) за механізмом утворення конотативного значення – вмотивовані та
невмотивовані власні імена; метафоричні, метонімічні конотоніми, а також
такі, що утворюються внаслідок аплікації обох процесів [Там само].
Характерні особливості конотонімів впливають на їх функціювання у
мікро- та макроконтекстах (у художньому і публіцистичному стилях
конотоніми як експресивні одиниці з великим змістовним потенціалом
дозволяють ефективно розв’язати прагматичні завдання комунікації) [6,
с. 162-163].
Т. Гриценко розрізняє такі функції власних імен, як: 1) ідентифікаційнодиференційна (є основною і забезпечує виділення денотата з-поміж інших);
2) локалізації у часі + інформативна (завдяки чому створюються часові
обмеження); 3) соціологічна (реалізується за допомогою апелятивної лексики
та онімів, типових для різних етнокультурних систем); 4) емотивна
(встановлення зв’язку між ім’ям літературного героя, його характером та ім’ям
і

характером

прототипа);

5) стилістична

(використовується

прийом

актуалізації внутрішньої форми оніма) [12, с. 7-9].
Отже, будь-яке власне ім’я як засіб творення образу реалізується
відповідно до жанру тексту, авторських завдань, психологічних та
інтелектуальних можливостей реципієнта.
Висновок до розділу 2
Сучасний медіатекст – інтегративний багаторівневий знак, що поєднує
в єдине комунікативне ціле різні семіотичні коди (вербальні, невербальні,
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медійні) і демонструє принципову відкритість публіцистичного тексту на
змістовно-смисловому, композиційно-структурному і знаковому рівнях. Його
кваліфікаційними ознаками є: модульність, конвергенція, нелінійність,
гіпертекстуальність,

жанрова

дифузність,

акцентування

можливостей

миттєвої комунікації, множинність модусів реалізації і можливість їх
накладання.
Реальні та вигадані власні імена в публіцистичних текстах забезпечують
їх актуальність, соціальну значущість, відтворюють ієрархію відношень
об’єктів дійсності, орієнтують читача в просторі й часі. У ЗМІ соціальні
компоненти значення власного імені поєднані з суто авторськими семами, які
передбачають оцінку об’єкта найменування, емоційно-експресивний заряд.
Конотонiм – це власне ім’я вторинного походження, вжите в
переносному значеннi, яке характеризується полiденотатнiстю. Денотативне
значення такого власного імені співіснує з індивідуальними конотаціями.
Кваліфікаційні ознаки конотативних власних імен: переносне найменування
об’єктів довкілля; наявність вторинного, додаткового понятійного змісту та
конотацій

емоційно-експресивного

(здебільшого –

пейоративного

плану).

плану;
Типові

репрезентація
функції

оцінки

конотонімів:

стилістична, емоційно-оцінна, соціально-оцінна, регіональна, культурноісторична, текстотвірна, естетична. Найчастіше конотованими виступають
антропоніми і топоніми. Конотоніми поділяються на інтралінгвальні
(внутрішньомовні) й інтерлінгвальні (міжмовні). Перші функціюють лише у
межах

конкретної

загальновідомими

мови

або

(узуальними)

близькоспоріднених
й

оказіональними

мов

і

бувають

(мовленнєвими,

індивідуально-авторськими). Серед інтерлінгвальних ВІ виокремлюють
оказіональні, узуальні з актуалізованою внутрішньою формою та узуальні з
деактуалізованою внутрішньою формою.
Одним із важливих завдань сучасної ономастики і конотоніміки
вважаємо з’ясування статусу конотонімів у публіцистичному тексті
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(контекстах різного поширення) і дослідження «співпраці» конотативної
одиниці з текстом, спрямованої на встановлення її текстотвірного потенціалу.
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РОЗДІЛ 3
СЕМАНТИЧНЕ Й ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
ІНТЕРЛІНГВАЛЬНИХ КОНОТАТИВНИХ ВЛАСНИХ ІМЕН У
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАТЕКСТАХ
3.1 Семантика конотативних антропонімів
Протоіменами конотативних власних імен інтернет-текстів зазвичай
виступають широковідомі історико-культурні одиниці – насамперед реальні
імена історичних осіб, національних героїв, відомих філософів, учених,
політиків, художників, композиторів, акторів та інших видатних особистостей
минулого і сучасності, які мають усталені позитивні або негативні конотації.
Протоніми на позначення діячів мистецтва (актори, композитори,
письменники, оратори та ін.):
Антропонім БЕЛЬМОНДО (Жан Поль Бельмондо) – відомий
французький актор.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Бельмондо – ‘красень’ [39, с. 56]. Пор.:
• Як я вигляжу? – Бельмондо (Телепередача «Файна Юкрайна», Новий
канал, 01.11.2008);
• Ті та інші дефекти фігури здатні приховати, звести нанівець
професійно зшиті піджаки та брюки. Одягнеш такі – і ти вже
«справжнє бельмондо» («Гривна», №10, 04.03.2007) [39, с. 56].
Антропонім БЕТХОВЕН

(Бетховен

Людвіг

ван)

–

німецький

композитор, диригент і піаніст, один з трьох «віденських класиків».
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Бетховен:
1) ‘композитор’ [39, с. 60]:
• Леонід Пономаренко − український Бетховен, понад 30 років пише пісні,
створив два музичні альбоми, його пісні йому сняться. У найбільшій

36

кімнаті свого приватного будинку влаштував студію («Без бар’єрів»,
№4 (34), 22.02.2010);
• Лежать віки, як потонулі дзвони. Безсмертями сміються з темнот
Коперніки, Бетховени й Платони. І хай розтане профіль восковий
(Костенко Л., «Кромішня Вічність, страшно граєш ти»);
2) ‘музикант’ [39, с. 60]:
• Натиснув на чорненький, з білою цяточкою ґудзичок. Електродзвоник
мовчав, як глухонімий на… − Напишіть: тут живе музикант... − У
нашому дворі всі діти вчаться на Бетховенів, Чайковських... (Олег
Чорногуз, «Аристократи з Вапнярки»);
• Так, невідомих будівників собору та дзвіниці, які почепили дзвін, звук
якого лунав на всю округу, Ромця Орлянченко називає бетховени степові
(Гончар О., «Собор») [39, с. 60].
Антропонім БРІДЖИТ БАРДО – французька актриса. Справжнє ім’я –
Каміль Жаваль. Нар. 1934 р. Фільм режисера Роже Вадима «...І Бог створив
жінку» зробив її зіркою (1956). Вона стала секс-символом, міфом, у якому
сплелися реалії таланту й незвичайна (тоді) сміливість поведінки на екрані.
Старіючи, пориває з кіно й усю силу віддає захистові тварин.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Бріджит Бардо – ‘красуня’ [39, с. 65]:
• Така собі місцева Бріджит Бордо, недоторкана провінційна красуня,
яка тамадувала на весіллях (Ульяненко О., «Син тіні»);
• Наталію Кустинську називали радянською Бріджит Бордо («Зіркове
життя», СТБ, 30.04.2009) [39, с. 65].
Антропонім ГОМЕР – перший грецький поет; вважається автором
«Іліади» та «Одісеї» – епосів, які започаткували європейську літературу.
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Гомер:
1) ‘поет, що звертається до високого стилю, співець’ [39, с. 95]:
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• Ну й дурна настала ера! Треба нам знайти Гомера, щоб усе вернув
назад, Щоб історії дав лад (Драч І., «Одісей і Пенелопа»);
• Не поцураються ж народи своїх першопочатків? Не втратять
першоджерел духовних? Не викинуть на брухт Гомерів своїх, Боянів?
(Коломієць В., «Бурлескна ніч»);
• Проповідуйте всім своє З екранів Од мікрофонів Ви що позбулись
кордонів Ви котрим не страшні химери Ви Глобальної ери Гомери
(Лубківський Р., «Поети без кордонів»);
• Босоногий дід із «Звенигори», робітник Тимош з «Арсеналу»,
дніпрогесівець Іван були ніби продовженням відомих билинних героїв
знаменитого київського циклу, про яких розповідалося полум’яною
мовою Довженка – цього збільшовиченого Гомера (Костенко М., «Лірик
жорстокої епохи»);
2) ‘давній поет’ [39, с. 95]:
• Самі ж знаєте, неокласиком бути – силу треба терпіння. Читай
Горація, Вергілія, Овідія та інших Гомерів (Остап Вишня);
• З часів прапрадіда Гомера / аж до сьогоднішнього дня / немає кращого
гримера, ніж добросовісна брехня (Костенко Л.В., Вибране / Ліна
Костенко. Київ: Дніпро, 1989. 559 с.);
3) ‘виконавець поезій під музичний супровід, кобзар’ [39, с. 95]:
• Не краща доля спіткала наших гомерів і за комуністичного терору – в
30-ті роки власті, скликавши на республіканський з’їзд, усіх кобзарів
вивезли до Волги, звідки вже ніхто не вернувся (Скуратівський В.,
«Чумаки») [39, с. 95].
Антропонім ДЕМОСФЕН – грецький оратор і політик.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Демосфен – ‘оратор’ [39, с. 99-100]:
• Особливо

колоритною

і

рельєфною

фігурою

всієї

латино-

польськомовної літератури середини ХVІ ст. був талановитий прозаїк-
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публіцист, перший від часів Київської Русі український письменникполеміст

Станіслав

Оріховський-Роксолан

(1513–1566),

якого

сучасники з повагою називали «руським Демосфеном» («Історія світової
і укр. культури»);
• Адвокат, братіку, адвокат, Демосфен, Софокл, і все, що хочеш
(Винниченко В., «Божки»);
• О ціцерон районного масштабу! О демосфен в кольчузі із цитат!
(М. Пшеничний) [39, с. 99-100].
Антропонім КАЗАНОВА – італійський письменник, який у своїх творах
розповідав про власні любовні та авантюрні пригоди.
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Казанова:
1) ‘невгамовний коханець’ [39, с. 135]:
• Короткі перерви він використовував для історій зі свого життя,
загальний зміст яких зводився до одного: в ліжку він – Казанова (Баграт
Л., «Зло»);
• І з того моменту це зовсім інший Ґете, якийсь такий Ґете-2. Чи то пак
Казанова-1. Це чувак, який до самої смерті – себто ще цілих 43 роки –
не пропускав жодної принагідної спідниці... (Андрухович Ю. І.,
«Таємниця. Замість роману»);
2) ‘любитель жінок, спокусник’ [39, с. 135]:
• Жінки, будьте поблажливішими до старих казанов і донжуанів!..
(Процюк С., «Тотем»);
• «Що він у мені знайшов? Сірі очі, сіре волосся, сірий одяг. Галицька сіра
миша. Сіра церковна миша. Хто він такий? Казанова? Супермен?
Мандрівний звабник?» (Роздобудько І., «Зів’ялі квіти викидають») [39,
с. 135].
Антропонім МІКЕЛАНДЖЕЛО – скульптор, маляр, архітектор і поет,
один з найвизначніших митців Ренесансу.
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Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Мікеланджело – ‘митець, скульптор’ [39, с. 172]:
• Українського Мікеланджело знає світ, але не знає Україна (про
скульптора Івана Георгія Пінзеля) («Урядовий кур’єр», 24.04.2002) [39,
с. 172].
Антропонім МОНРО – американська кіноактриса, найпопулярніша
зірка Голлівуду 50-х рр. ХХ ст.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Монро – ‘красуня, жінка з привабливими формами’ [39, с. 175]:
• Там така монро була («Файна Юкрайна», Новий канал, 09.11.2008 р.);
• У хід іде матусина перука з жахливого штучного волосся, подруга з
іншого кінця міста мчить до тебе з модельними «лодочками» старшої
сестри і тою блузкою, в якій ти «ну, викапана Мерелін Монро!»
(Роздобудько І., «Гра в пацьорки») [39, с. 175].
Антропонім МОЦАРТ – австрійський композитор, а також піаніст і
скрипаль; один із найвизначніших творців музики, представник віденської
класичної школи.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Моцарт – ‘яскравий талант, видатна особа’ [39, с. 180]:
• І це закономірно, бо, можливо, немає серед українських письменників
вдячнішої постаті для персонажа адресованої широкому читачем
романізованої біографії, ніж ця унікальна жінка (Марко Вовчок – Г. Л.),
цей, за Домонтовичем, «Моцарт любовних історій» ХІХ віку (Агєєва В.,
«Чоловічий псевдонім і жіноча незалежність») [39, с. 180-181].
Антропонім ПУШКІН – прізвище відомого російського поета,
драматурга і прозаїка.
Узуальне значення інтралінгвального Пушкін – ‘будь-хто, хто-небудь’
[39, с. 211]:
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• – Але чому… чому ж ти мені про це не сказала? – А ти ж мені не
довіряв!
Я?! – не повірив я. – А хто ж іще…Пушкін? (Кононович Л.
«Феміністка»);
• Стоять! – опам’ятаталася міліція. – А ловити потопельника хто буде,
Пушкін? (Тарасюк Г. «Судна неділя»);
• – Втікають криси з корабля. Вже почули. – Що почули? – Що в днищі
теча. Та ще ж… – Нічого не знаю. І це не про мене. – А про кого?
Пушкіна? – Просто хочу піти. Край (Мушкетик Ю. «У пастці»). [39,
с. 211].
Антропонім СОКРАТ – грецький філософ, учитель Платона і герой його
діалогів; ототожнював добро, щастя й доброчесність з істиною Справляв
велике враження силою своєї діалектики, вмінням вести полеміку, гострою
іронією.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Сократ – ‘розумна людина, філософ’ [39, с. 227]:
• Прийдешні Сократи до суті ітимуть крізь сутінь (Олійник Б. «У
дорозі») [39, с. 227].
Антропонім ШВАРЦНЕГГЕР – американський актор австрійського
походження. У віці 15 років став культуристом. Новий імідж супергероя
пов’язаний з виходом історичних фантазій «Конан-варвар» (1982) і
«Конанруйнівник» (1983), а також із фантастичним фільмом «Термінатор»
(1984). З 2003 року – губернатор Каліфорнії.
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Шварцнеггер:
1) ‘красень з накачаними м’язами’ [39, с. 258-259]:
• Такі цінові апетити продавці пояснюють «фірмо вістю» свого одягу…
Сам собі Шварцнеґґер («Рівне вечірнє». На базарі чи у магазині?
31.03.2005);
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2) ‘артист, який став губернатором’ [39, с. 258-259]:
• Шлях від «Російського ведмедя» Євдокимова до «Російського
Шварцнеґґера» був тернистим. Зірка «Аншлагу» майже повторила
шлях Рональда Рейгана та Арнольда Шварцнеґґера. Михайло Сергійович
виграв вибори, але успішним політиком Євдокимов не став (Шишко О.
«Михайло Євдокимов: народний артист, який став губернатором») [39,
с. 258-259].
Антропонім ШЕВЧЕНКО Тарас Григорович – відомий український
поет.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Шевченко – ‘символ національної культури’ [39, с. 260]:
• Кожен народ має свого Шевченка («Українське слово», 30 червня – 7
липня 2004 р.) [39, с. 260].
Протооніми – імена загальновідомих історичних осіб, які мають
усталені історико-культурні конотації:
Антропонім ЖАННА д’АРК – французька національна героїня періоду
Столітньої війни. Видана англійцям і спалена. Канонізована РимоКатолицькою Церквою.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Жанна д’Арк – ‘героїня, патріотка’ [39, с. 119]:
• Боже, – розвів руки Уруський, – новоявлена Жанна д’Арк! Неофітка,
нова людина! (Іваничук Р., «Вода з каменю»);
• Річ зрозуміла: керувати ними буває легше – звичайно, якщо вчасно
додивитися, аби не трапилася якась істеричка чи – що гірше – затята
правдошукачка. Новітня Жанна д’Арк (Тарнашинська Л., «Знак
місячного затемнення»);
• Мадонною соцопитувань, новітньою Жанною Д’Арк називають нині
президента регіону Пуату-Шарант чарівну Сеголен Руаяль («PostПоступ», № 2, 2006) [39, с. 119].
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Антропонім КЛЕОПАТРА – з династії Птоломеїв, цариця з 51 р.
Остання з царських правителів стародавнього Єгипту. Славилася красою,
розумом, освіченістю. У 47 р. позбавлена влади. Повернула собі трон з
допомогою Цезаря. Після смерті Цезаря одружилася з Марком Антонієм.
Після його поразки покінчила життя самогубством.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Клеопатра – ‘красуня; пристрасна жінка’ [39, с. 142]:
• Хай не Джоконда ти, не Клеопатра – Проста жінка на землі: Під
історичним вітром − ватра – Не загасає у млі (Маланюк Є., с. 185);
• Але вона була й Клеопатрою, за ніч із якою можна було без вагання
віддати життя (Кимличенко І., «Сьогодні сонячно») [39, с. 142].
Антропонім КРЕЗ – цар Лідії (560 – 546 рр. до н. е.) –
ранньорабовласницької держави в Малій Азії. Старогрецький історик Геродот
розповідав, що цар Крез володів незліченним багатствами.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Крез – ‘багата людина’:
• Облуплений кожух і чоботи порваті.. Але я крез!.. Ви розумієте, я крез!..
Моя душа на вістрях лез Днів, що незмірено багаті (Гримайло Я.,
«Крез»);
• Тоді наш містечковий Крез ще холостякував і повсякчас перепиняв мене
(Шейко-Медведєва Н., «Альфонс»);
• Невже заради того, щоб ти воскрес На тій війні, коли тебе убили, Аби
ось нині недолугий Крез Украв Талант і Слово край могили
(Бровченко В., «Перед Покровою») [39, с. 147].
Антропонім / антропоетонім МЮНХАУЗЕН – німецький барон,
ротмістр російської служби, історична особа і літературний персонаж. Відомо,
що з 1752 р. до самої смерті Мюнхгаузен живе у Боденвердері, спілкуючись
переважно тільки із сусідами, яким розповідає свої мисливські походеньки і
пригоди в Росії.

43

Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Крез:
1) ‘людина, що розповідає неймовірні історії’ [39, с. 181]:
• О, це ще той Мюнхаузен! (З розм., Полтава, 24.06.2007);
• Новітній Мюнхаузен придумав безхвостий вертоліт («Сім’я і дім»,
17.07.2010, розповідь про механіка-самоучку Адалет Кіпой огли
Ісмаїлова, який живе у Луцьку);
2) ‘мисливець’ [39, с. 181]:
• Мюнхаузен-початківець (рубрика, де даються поради мисливцямпочатківцям, «Мисливець», 12.05.2008) [39, с. 181].
Антропонім НЕФЕРТІТІ – дружина єгипетського фараона Аменхотепа
ІV Ехнатона.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Нефертіті – ‘красуня’ [39, с. 184]:
• Ну, кінозірка!.. Нефертіті, й край! Йде – не йде, а творить вірші; І
спереду поглянеш – просто пише, а ззаду – хоч читай! Усе в обтяжечку,
усе щонаймодніше, те – геть відкрито, там – іще видніше (Косматенко
А.);
• Тому щоб тебе не зманила Нефертіті чи інша Данайя, То треба буть
Президентом І тренера мати Дуная (Драч І. «Нефертіті») [39, с. 184].
Антропонім ПАВЛІК МОРОЗОВ – хлопчик із села Герасимівка
Свердловської області, вбитий у 1932 р. односельцями за донос в ОГПУ на
свого батька. Офіційною пропагандою був оголошений народним героєм і
служив зразком для наслідування.
Узуальне значення інтралінгвального конотативного антропоніма
Павлік Морозов – ‘зрадник, донощик’ [39, с. 191]:
• Тільки огиду може викликати заява В. Медведчука про те, що «УПА не
підлягає реабілітації». Такі слова з уст людини, батько якої був
репресований сталінським режимом, змушують згадати витворений
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радянською пропагандою образ Павліка Морозова, з якого й досі бере
приклад чільний діяч опозиційного блоку «Не Так!» («Слово Просвіти»,
16 – 22 березня 2006 р. Назва статті: «Віктор Медведчук – Павлік
Морозов нашого часу?») [39, с. 191].
Антропонім РОБІН ГУД – англійський народний герой. За баладами,
хроніками та літературними творами ХІV−ХV ст. − ватажок групи
розбійників, що переховувалася в лісах графств Йоркшир та Ноттінґемшир);
Робін Гуд з ними нападав на замки та монастирі, заступаючись за скривджених
та бідних.
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Робін Гуд:
1) ‘вправний стрілок’ [39, с. 213]:
• Львівська школа стрільби з лука добре знана в усьому світі. Галицькі
робінгуди неодноразово привозили до міста Лева медалі різного ґатунку
з найпрестижніших змагань («Поступ», 28 липня − 3 серпня 2005 р.);
2) ‘хлопець із своєрідною зовнішністю: худенький, із зеленими очима,
спритний’ [39, с. 213]:
• Далі – хлопчик з театру, з явно, чітко вираженими зеленими очима.
Приблизно так я уявляю собі всіляких робінґудів (Середа А. «Homo
viator. Листи і вірші»);
3) ‘шляхетний злодій’ [39, с. 213]:
• Вам майже вдалося запевнити мене в тому, що під маскою бандита у
вас приховане добре серце, такий собі Робін Гуд (Молчанов Г. «Готель
«Ковток незалежності»»);
4) ‘шляхетна людина, яка безкоштовно допомагає людям’ [39, с. 213]:
• У столиці з’явився своєрідний перукар-Робін Гуд. Вдень він працює у
дорогому салоні, а ввечері виходить стригти бездомних та злиденних.
Серед американських барберів – це розповсюджена практика. Киянин
сподівається, що так буде і в Україні (Випуск ТСН, 03.08.2015) [39,
с. 213].
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Антропонім РОКСОЛАНА – улюблена дружина османського султана
Сулеймана ІІ Кануні (Пишного); під іменем Роксолани згадується в творах
сучасників, що дозволяє припускати її походження з України (країни
роксоланів); героїня народних легенд.
Узуальні

значення

багатозначного

інтерлінгвального

/

інтралінгвального конотативного антропоніма Роксолана:
1) ‘красуня, мужня жінка’ [39, с. 214-215]:
• Хто ти? Не хочу собі уявляти / у дріб’язковості, побутовості, / як,
може, на кухні з сусідами сваришся / у комунальній квартирі… Я
впізнати бажав … Роксолану – з півлегенди, з півказки − / мов з піни
морської (Коломієць В. «Диптих жіночості»);
2) ‘розпусниця, повія’ [39, с. 214-215]:
• Твої Роксоляни / Попід «Бристолями»/ Йдуть заміж по п’ять разів за
ніч (Ірванець О. «Айне кляйне нахтмузік»);
• Здається, саме мас-медіа створили два міфи про проституцію. Міф
перший – про нещасних дівчат «роксолан», яких злидні та злі дядьки
примусили вийти на панель («Високий замок», 29.04.2004);
3) ‘наречена з України, що виходить чи прагне вийти заміж за іноземця’
[39, с. 214-215]:
• По світах пішли роксолани, Червоніють від сорому Рампи й екрани
(Бровченко В. «Дзвони тривоги») [39, с. 214-215].
Антропонім СУСАНІН – герой російської визвольної війни, селянин з
Костроми, який взимку 1613 року завів польський загін в болото, за що був
убитий поляками.
Узуальні

значення

багатозначного

інтерлінгвального

інтралінгвального конотативного антропоніма Сусанін [39, с. 232]:
1) ‘провідник (ірон.)’:
• Завів. А казав, дорогу добре знає. Іван Сусанін (ЛУ, 14.04.2000);

/
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•

Кожне

болото

свого

Сусаніна

хвалить

(Боднар

Флоріан

«

Ейфлоризми»);
• «Не Сусанін – і не берись вести в атаку» (Забара Л. «Скільки в роті
ротів. Із записника солдата»).
2) ‘патріот’ [39, с. 232]:
• У Росії неможливо уявити головного патріота, адже там у кожній
лазні ховається «Сусанін», якому не потрібен провідник (про
Т. Шевченка, який повів за собою Україну, яка цього, може, і не хотіла.
Він – патріот. У Росії – кожен патріот) («Україна», № 3-4, 2004 р.)
[39, с. 232].
Антропонім ЦЕЗАР – Римський полководець, політик і письменник
(101–44 рр. до н. е.); після перемоги у громадянській війні диктатор;
блискавично підкорив Віфінію; здійснив календарну реформу.
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Цезар:
1) ‘красивий, гордий, як імператор; чоловік’ [39, с. 251]:
• Ген Цезаря незграбно удає (Маланюк Є. «Невичерпальність»).
• Ти є паном власного! Ти дуже сильний! Ти траурно-зірковий! Ти
супермен або цезар! Ти спокійно затикаєш за пояс будь-якого
македонського олександра! (Процюк С. «Тотем»).
2) ‘амбіційна людина’ [39, с. 251]:
• Доморощені цезарі та наполеони час від часу трапляються в багатьох
парламентах, але щоб так часто… Бачили очі, що вибирали… Бачилито бачили, але не дуже й побачиш, коли той цезар чи наполеон раптом
вигулькне десь «із списку», мов Пилип з конопель («Урядовий кур’єр»,
04.01.2002) [39, с. 251].
Антропонім ЦИЦЕРОН – римський громадський діяч, оратор, філософ
та письменник.
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Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Цицерон – ‘оратор’ [39, с. 251]:
• І треба визнати, що екзамен на Цицерона глашатаї в особі
представників Все подільського цукрозаводу склали на відмінно
(«Урядовий кур’єр», 31.05.2002);
•

Відома героїня із «Дванадцяти стільців» порівняно зі спортоглядачами
НТКУ – Ціцерон (Дмитровський З. Є. «Телебачення у дзеркалі преси»)
[39, с. 251].
Антропонім ЧИКАТИЛО (Андрій Романович Чикатило) – один із

найвідоміших і найжорстокіших серійних вбивць.
Узуальні значення інтерлінгвального / інтралінгвального конотативного
антропоніма Чикатило: ‘убивця’ [39, с. 253-254]:
• Повідомлення настільки вразило генерала (Геннадія Москаля – Г. Л.), що
він припинив перераховувати недоліки львівських правоохоронців і почав
розповідати про нового чикатила, якого давно шукала міліція
(«Високий замок», 11.08.2005 р.);
Антропонім ЧИНГІСХАН – засновник монгольської імперії.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Чингісхан – ‘завойовник, поневолювач’ [39, с. 254]:
• З усіх усюд повзуть вони сюди, новітні чінгізхани і монголи (Пугач В.
«Поезії») [39, с. 254]
Протооніми на позначення осіб – представників певних професій,
видів діяльності тощо (зазвичай з пейоративними конотаціями):
Антропонім ГЕРОСТРАТ – швець з Ефесу. Прагнучи здобути
безсмертну славу, підпалив у 356 до н.е. славетний храм Артеміди в Ефесі –
одне з семи чудес світу; був засуджений на смерть (УСЕ, 322). У «Великому
зведеному орфографічному словнику сучасної української мови» віднесено до
загальних назв.
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Герострат:
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1) ‘людина, яка здобуває славу злочином’ [39, с. 88-89]:
• Понад дві тисячі років тому греки затаврували вічною славою ганебного
руйнівника храму Артеміди – Герострата. А кого ми сьогодні
затавруємо? Кого назвемо Геростратом ХХ століття, що зруйнував
Успенський собор? (Краснощок Ю., «Хто ж все-таки Герострат ХХ
століття?», ЛУ, 17.05.2001);
• Може, ви хочете стати для України новітнім Геростратом?
(Сіверський Б., «Земляки»);
2) ‘злодій, палій’ [39, с. 88-89]:
• Іч, зайшовся Герострат з хутора Голопупиного... Йому хоч спалить і
собор... А ти його будував? (Гончар О., «Собор»);
• В 70-х роках місцеві комуністичні герострати запалили храм (Святу
Преображенську церкву у Небелі на Поліссі – Г. Л.) з середини і все
загинуло у пожежі («Історична Волинь», 28.07.2008);
3) ‘легендарний злодій, печально відомий усім’ [39, с. 88-89]:
• Кумира вчорашнього публіка лає, І вічного справді нічого немає, А як же
тоді невмирущі догмати, У кожнім столітті – свої герострати?..
(Луків М., «Міняється все...») [39, с. 88-89]
Антропонім ДАНТЕС (Жорж Шарм Дантес (барон Теккерн)) – син
французького промисловця з м. Сульц.
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Дантес:
1) ‘убивця поета’ [39, с. 99]:
• Щоб заслужить Дантеса, спочатку, певне, треба бути поетом
(Олійник Б., «Спасибі серцю. Хай болить»);
• Подібне значення трапляється в російській мові: Где есть поэт, есть
свой Дантес (www.sirena kiev.ua/gbook/index.php=74);
• На каждого Пушкина есть свой Дантес (Там само);
2) ‘вбивця’ [39, с. 99]:
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• Мені набридло жити, Знайди мені Дантеса чи хоча б Сальєрі (gazeta/
univ. Kiev. ua) [39, с. 99].
Антропонім КАЛІОСТРО – лікар з Італії. Удаваний чудотворець та
авантюрист; мандрував Європою, зазнав переслідувань за шахрайство та
фальсифікації, персонаж літературних та музичних творів.
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Каліостро:
1) ‘ясновидець, звабник жінок’ [39, с. 136]:
• Вона сміється у відповідь і простягає мені для поцілунку руку: – Ні, я не
зроблю цього, мій Каліостро! Ви чарівник, хитрун, ясновидець,
фантаст! З якої кишені ви витягнете зараз свою Зелену папугу?
(Домонтович В., «Без ґрунту», 279);
2) ‘чаклун’ [39, с. 136]:
• Магнетизм цього колишнього ченця, котрий, з’явившись нізвідки, якось
відразу наблизився до царської сім’ї; … його внутрішня дика сила…
швидко принесли Распутіну в середовищі петербурзького вищого світу
сумнозвісну славу нового Каліостро (Вовк Ю., «Гра у безкінечність»);
• А той старий, достоту Каліостро, щось прецизійне маючи в руці,
дивився в шкельце, наче кібець, гостро, і поціляв у гвинтики й зубці
(Костенко Л., «Старий годинникар») [39, с. 136].
Антропонім КОЛУМБ – іспанський мореплавець, який у 1492 р.
відкрив Америку.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Колумб – ‘першовідкривач’ [39, с. 144]:
• Галілея називають Колумбом неба. Зробивши телескоп, Галілей першим
спрямував його до зірок (Вікіпедія);
• Гей, нові Колумби й Магеллани, Напнемо вітрила наших мрій! Кличуть
нас у мандри океани, Бухту спокою облизує прибій (Симоненко В., «Гей,
нові Колумби й Магеллани…»);
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• Збираємось Колумбами рости. І раптом виростаємо кортесами
(Віргуш Н.) [39, с. 144]
Антропонім КОППЕРФІЛЬД – відомий американський ілюзіоніст.
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Копперфільд:
1) ‘маг і чарівник, який дивує усіх несподіваними вдалими вчинками’
[39, с. 169]:
• «Ну і ну! – подумав Варфоломійович. – Пашка – просто Девід
Коперфільд!» (Гримич М., «Варфоломієва ніч»);
2) ‘ілюзіоніст’ [39, с. 169]:
• Російські Копперфільди намірились виконати подібний трюк із
Останкінською вежею (т/п «Диволюди», ISTV, 14.12.2008 р.);
• То не шукай його (дива − Г. Л.), вже всі дива копперфілдами викриті.
Або іншими чарівниками скомпрометовані

(«Дзеркало тижня»,

29.12−11.01.2008) [39, с. 145]
Антропонім МЕНГЕЛЕ – головний лікар концтабору «Освенцим».
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Менгеле – ‘лікар, що ставить нелюдські експерименти’:
• Розвідка донесла про появу в ДНР «лікаря Менгеле». Нагадаємо, що
нацисти під час Другої світової війни проводили злочинні експерименти
над в’язнями. Найвідомішим «експери-ментатором» був лікар Йозеф
Менгеле, який практикував анатомування живих дітей, кастрацію без
анестезії і тому подібні нелюдські досліди («Донецькі новини»,
13.03.2015) [39, с. 169].
Антропонім ПІНКЕРТОН – відомий американський детектив, а також
герой популярних романів про нього (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.).
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Пінкертон – ‘слідчий, детектив’ [39, с. 203]:
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• Снятинські

пінкертони

когось

(чи чогось)

вперто шукають.

Вважають, що то справа рук т. зв. Гастролерів («Час Галичини»,
01.11.2007 р.);
• – Ні-і… Вибачте, − помахав пальцем Щур. Помиляєтеся. Усе має
пояснення… − Ну ти прямо Пінкертон… – здивовано промовив Ілля
(Волков О. «Лікарня на відлюдді») [39, с. 203].
Антропонім

ТАЛЕЙРАН

–

французький

дипломат,

міністр

закордонних справ у період Директорії, Консульства та імперії Наполеона І.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Талейран – ‘політик, інтриган’ [39, с. 233]:
• А молоді талейрани Показують ощир зубів І сіль посипають на рани –
І рани печуть у рабів (Драч І. «А молоді талейрани…») [39, с. 233].
Протооніми – імена літературних персонажів, кіногероїв:
Антропоетонім ДОН ЖУАН – персонаж багатьох творів літератури і
мистецтва. Образ порушника моральних і релігійних норм, шукача чуттєвих
насолод, створений за середньовічними іспанськими легендами.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма Дон
Жуан – ‘спокусник жінок, ловелас’ [39, с. 104]:
• Я б хотів, аби ви якнайшвидше розлучилися зі своїм голомозим
донжуаном і вийшли заміж, скажімо, за льотчика (Шейко-Медведєва
Н., «Альфонс»);
• Був лицарем і вбивцею, донжуаном і Папою Римським. Він знову жив і
творив (Тарасюк Г., «Дама останнього лицаря»);
• Мій юний Дон Жуане, ви вже прокинулись? Як вам цей чудовий ранок
після не менш чудової ночі? (Роздобудько І., «Екскорт у смерть») [39,
с. 104].
Антропоетонім ДОН КІХОТ – герой роману Мігеля де Сервантеса,
один з найпопулярніших образів світової літератури; символ шляхетного
ідеаліста, який вступає у протиріччя з дійсністю: б’ється з вітряками,
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приймаючи їх за велетнів; заступається за злочинців, вважаючи їх
скривдженими і т.ін.
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
антропоніма Дон Кіхот:
1) ‘герой-романтик’ [39, с. 105]:
• Трагедія нашої еміграції в тому, що вона має в собі певну кількість ДонКіхотів, має гнітючу масу Санчо Панс і майже не має людей розуму
(Юрій Шерех);
• О Дон-Кіхоте кролевецький! Де ти нині, Наш доміношнику,
спілчанський бомже наш (Драч І., «Удар Миколи Лукаша»);
• Хотілося б разом з ним вірити в блакитну перспективу і не бути при
цьому Дон Кіхотом («ЛУ», 20.06.2002);
• Чи в шані й почесті добро, Святі людські чесноти? Чи спис не рано на
перо Міняють донкіхоти? (Луків М., «Пани новітні й жебраки»);
• А скільки світлих ідеалістів та зворушливих донкіхотів лежать у землі,
байдужі майже усім і забуті майже всіма (Процюк С., «Тотем»);
2) ‘борець за справедливість, зусилля якого завідомо марні’ [39, с. 105]:
• Виступи окремих донкіхотів у небагатій тиражами україномовній
пресі – це голос волаючого в пустелі, але що ж, не робити й цього?
(Федотюк П., «Добродії та лихочвори»);
• За словами Рєзниковича, «Справжній художник завжди в опозиції до
влади. Тож виходить, що всі ми трошки Дон Кіхоти» (Хрещатик,
№158, 26.10.2006: цит. за СОУММ);
3) ‘альтруїст’ [39, с. 105]:
• І жили б ми так, поживали, споглядаючи цей гастрольний
«калейдоскоп», що механічно складає однотипні картинки, коли б не
поодинокі Дон Кіхоти від театру, які між мистецтвом та
зароблянням грошей не ставлять знак «=» (Україна молода, 15.11.2008)
[39, с. 105].
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Кіноантропонім РЕМБО – герой американських бойовиків, перший з
яких знятий за однойменним романом Девида Морела.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Рембо – ‘спритний боєць’ [39, с. 212]:
• Тобі аби покричати, поматюкатися та Рембо з себе покорчити
(Кокотюха А. «Шукачі скарбів»);
•

Твоя фантазія, Романе, не знає меж. Ми робимо з неї Рембо в спідниці
(Сергієнко А. «Десять тисяч баксів») [39, с. 212].
Антропоетонім ШВЕЙК – персонаж сатиричного роману «Пригоди

бравого вояка Швейка» чеського письменника Ярослава Гашека.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Швейк – ‘дурник-хитрун’ [39, с. 259]:
• Ого! − скажете ви, − тепер і Швейк вже не той: модернізувався,
набрався нових слів, посерйознішав. А що ви думали! За таких сотню
років уся Швейкова невинність розтряслася на експериментальних
полігонах (Сверстюк Є. «Між вождем і господарем») [39, с. 259]
Протооніми – загальновідомі імена науковців різних галузей:
Антропонім ЕЙНШТЕЙН – видатний німецький і американський
фізик.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Ейнштейн – ‘вчений, мудра людина’ [39, с. 111]:
• Де ж та зоря, що зорю спородила? Де ж той Ейнштейн, що візьме за
вудила Сферу буття... (Драч-2, 108);
• Ми повинні іти в ногу з часом. А ну якийсь Ейнштейн придумає щось
таке, чого ми не очікуємо? (Вовк Ю., «Гра у безкінечність») [39, с. 111].
Антропонім НЬЮТОН – англійський математик і фізик.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного антропоніма
Ньютон – ‘вчений, мудра людина’ [39, с. 184]:
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• Треба виховувати Ньютонів, Лобачевських, Кюрі! Не вистачає їх нам
сьогодні! («Освіта», 10.09.2013) [39, с. 184].
Твірною базою конотонімних одиниць можуть виступати особові
(чоловічі) імена, загальноприйняті в тій чи тій мовній культурі. Такі
протооніми зумовлюють уналежнення конотонімів до інтралінгвального
фонду конотонімії. Пор.:
Антропонім ВАСЯ – твірна форма від імені Василь.
Узуальні значення багатозначного інтралінгвального конотативного
антропоніма Вася:
1) ‘хлопець’ [39, с. 77]:
• Бляха, де подівся той вася, якому я ґанджу пробила? (Карпа І., «Знес
паленого (чтиво ідіотів)»);
• Якийсь уйобок, назвемо його по-дебільному Ваня Іванов чи Сидір
Сидоров, чи просто Вася, так от, цей бевзь, який тинявся між
автобусами, раптом підійшов до дрімаючої жінки (Любка Андрій,
«Карта пам’яті. Зіграємо в прозу»);
2) ‘людина, яка не користується авторитетом у своєму оточенні; чоловік,
якого не поважають; простуватий, наївний’ [39, с. 77]:
• Одного разу зізнався, що моє місце не серед цих тупорилих наркоманів,
циркулів і вась (Дністровий А., «Місто уповільненої дії»);
3) ‘непрактичний, часом недоумкуватий’ [39, с. 77]:
• Чуєш, вася, не бикуй! (http://my-slovo.com/?dictionary);
4) ‘чоловічий статевий орган’ (Ставицька Л., «Українська мова без
табу») [39, с. 77].
Антропонім ХОМА – чоловіче ім’я, загальноприйняте в українській
традиції називання.
Узуальні значення багатозначного інтралінгвального конотативного
антропоніма Хома:
1) ‘недоумкуватий, простакуватий чоловік’ [39, с. 248]:
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• Ну що ти будеш робити з тим Хомою? Взяв і пороздавав чужим дітям
яблука (Чабаненко-ІV, 197);
2) ‘проста людина’ [39, с. 248]:
• Учителю, хто ми? Ми Химки і Хоми (Кремінь Д. «Замурована музика»);
3) ‘Хома (Фома) невíруючий, Хома невірний’:
• А ти, дурню, й повірив? – перебила його Параска. – Казала ж тобі: не
вір і не йди… А ти таки поліз, Хома невірний! (П. Мирний) [39, с. 248].
У поодиноких випадках конотативні оніми походять від артіонімів –
назв картин живописців, що входять до загальнолюдського культурного
фонду. Пор.:
Артіонім ДЖОКОНДА – Мона Ліза ді Джоконда – жінка із загадковою
усмішкою. Її знаменитий портрет роботи титана епохи Відродження Леонардо
да Вінчі зберігається тепер у Луврі в Парижі.
Узуальне

значення

інтерлінгвального

конотативного

артіоніма

Джоконда – ‘гарна жінка’ [39, с. 101]:
• Хай не Джоконда ти, не Клеопатра – Проста жінка на землі: Під
історичним вітром – ватра – Не загасає у млі (Маланюк Є.);
• То білі лебідки чи наші дівчата виходять, / Живі Джіоконди з десятого
класу, либонь... (Забашта Л.) [39, с. 101].
Топонім (оронім) АЛЬПИ – найвищі гори Європи, простягаються дугою
від узбережжя Середземного моря до Дунаю.
Узуальне значення інтерлінгвального конотативного топоніма Альпи –
‘гірська місцевість’ [39, с. 31]:
• Кам’яні Могили – це дуже своєрідний куточок природи, який в
літературі

називається

Українськими

Альпами

або

просто

мініатюрною гірською країною, що поєднує в собі умови для розвитку
степової, лугової, почасти лісової і суто гірської рослинності
(Доброчаєва М. «Кам’яні Могили») [39, с. 31].
Топонім (ойконім) АФІНИ – столиця Греції. Давньогрецьке місто-поліс.
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Узуальне значення інтерлінгвального конотативного топоніма Афіни –
‘вогнище культури, центр культурного життя’ [39, с. 43]:
• Місто Флоренція – Афіни італійського Відродження (Гриценко Т.Б.
«Культурологія»);
• До моря ми прийшли від суєти, Та не забули про земні Афіни
(Матвієнко В. «На рідних роздолах»);
• Опішне називають Афінами українського гончарства (5 канал,
«Новини», 11.08.2011) [39, с. 43].
Міфотопонім АТЛАНТИДА – густонаселений острів, який, на думку
вчених, був розташований приблизно в Атлантичному океані й опустився на
дно внаслідок землетрусу.
Узуальні значення багатозначного інтерлінгвального конотативного
міфотопоніма Атлантида:
1) ‘прекрасна заповітна країна’ [39, с. 42]:
• Час минулий вже не воскресити, час минулий проминув давно, юності
моєї Атлантиду опустив на океанське дно (Гуцало Є.);
2) ‘світ, що безслідно зникає’ [39, с. 42]:
• І все, що намалює те дівчисько, Невдовзі оживає на Землі То птахом,
що пливе над морем низько, То колоском на пружному стеблі... Щось їй
не до вподоби на екрані – Тоді малярка нищить все до тла, Зникає
Атлантида в океані, Немов не царювала, не жила (Руденко М. «Заграва
над серцем»);
3) ‘світ, несподівано відкритий’ [39, с. 42]:
• Здавалося, що велетенський материк української культури, немов та
Атлантида, назавше потонув десь у морській глибині, і вже ніхто не
знайде його. Але рукописні фонди, старі видання, до яких багато хто не
мав доступу, – спали в пилюці. Деяких сторіччя і більше літ не
торкалася людська рука. Та знайшов Володимир Качкан, що відкрив ту
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Атлантиду й створив велетенську енциклопедію у двох томах
(Пушик С. «Атлантида Володимира Качкана») [39, с. 42-43].
Переважна

більшість

конотативних

антропонімів

і

топонімів

зафіксована сучасними російськомовними та українськомовними словниками,
має широку сферу поширення і вживання в близькоспоріднених і
різноструктурних мовах, отже, такі мовні одиниці слід уналежнити до
інтерлінгвальних конотативних власних імен.
3.2 Продуктивні моделі інтерлінгвальних конотонімних власних
імен у публіцистичних текстах
Зорієнтованість публіцистичного тексту на масову аудиторію зумовлює
експлікацію

переносного

значення,

здійснювану

шляхом

вживання

конотоніма у формі множини, написанням власного імені з малоï літери та /
або в лапках. Пор.:
• Робота

новітніх

геростратів

потребує

білих

рукавичок…

(«УКРАЇНСЬКА ПРАВДА», 21.04.2009);
• Шевченки та Ньютони гризуть у просторих і світлих класах («5»,
14.02.2011);
• Представники цього знаку – пристрасні коханці. Серед них найбільше
Дон Жуанів і Казанов («УНІАН», 11.10.2019);
• Долю України вирішує поки що не народ, а ті ж бундючні і гойні крези,
що й раніше («Gazeta.ua», 12.11.2019);
• Політика мюнхаузенів («ZAXID.NET», 06.08.2015);
• Боротьба

з

корупцією.

Популізм.

Свари

пінкертонів.

Безвіз

(«Український тиждень», 30.12.2017);
• Це людина з тієї глини, з якої ліплять Цезарів («Український тиждень»,
08.12.2019) та ін.
Досліджуючи прецедентні імена в масовій комунікації, О. Нахімова
слушно зауважує: наявність «прототипів в інших краïнах або епохах»
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підкреслює роль механізмів аналогіï та асоціаціï у формуванні переносного
значення. Темпоральний критерій дослідниця розуміє як «використання
власного імені в незвичайному темпоральному контексті, подання діячів
минулого як таких, що й досі живуть або навіть здатні воскреснути», тобто з
минулого імена «людей, що прославилися в інших історичних умовах»,
потрапляють у контекст майбутнього або теперішнього часу [44, с. 67].
За Е. Кравченко, конотонiмна модель – необхiдний i достатнiй контекст,
спрямований на розпiзнавання переносного значення й уналежнення мовноï
одиницi до класу конотонiмiв. «Результатом» взаємодiï компонентiв
сполучень (стiйка формула + ВІ) стає переносне значення, яке контекстиактуалiзатори конотонiма не завжди засвiдчують однозначно. Контексти з ВІ
в конотативному значеннi, пов’язанi з просторово-часовими координатами,
ґрунтованi на бiнарнiй опозицiï свiй – чужий. Їï вплив поширювано на
хронотоп загалом: у конкретному або невизначеному часопросторi (чужому,
новому), зумовленому континуумом вихiдних iмен (своєму, споконвiчному),
розвивається переносна семантика. Пiд поняття хронотоп пiдводяться будьякi класи онiмiв, у тому числi антропонiми, тому що об’єкти, позначенi iм’ям,
з’являються й «живуть» у якомусь часопросторi [33, с. 113-114].
Так, у досліджених нами публіцистичних текстах продуктивними
конотонімними моделями стають експліцитні контексти, що відображають
конкретні просторово-часові координати:
1) ‘лексеми-конкретизатори розширеного – звуженого простору + КО’ з
рiзновидом ‘вiдтопонiмний (похiдний вiд хоронiмiв) прикметник + КО’ [33,
c. 114]:
• Кращого місця українському Сократові годі було й шукати: ретельно
зібрана унікальна бібліотека, проста їжа, гаряча молитва, долоня Бога
замість даху. («УКРІНФОРМ», 08.08.2020);
• Українська Бріджит Бардо: якою була Брежнєва, коли її вперше
побачив Меладзе… («Clutch», 24.04.2020);
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• Щодня у місті шанувальники класичної музики мають можливість
відвідати декілька концертів, інспірованих львівським Моцартом.
(«ZAXID.NET», 16.07.2018);
• Галицький бельмондо Гутник продовжує полювання на всілякий
маніфік. («ВАРІАНТИ», 24.04.2019);
• Тимошенко ж після своїх заяв про спроби поляків поставити українців
на коліна перестала фігурувати у польській пресі як «українська Жанна
Дарк», а стала просто – «депутат Ю. Тимошенко з Блоку
Ю. Тимошенко». («УКРАЇНСЬКА ПРАВДА», 16.07.2003);
• Роман Баб’ячок – український Колумб, який перший відкрив, що можна
заробити на сонці в нашій державі. («ZAXID.NET», 13.04.2016);
• Гуцульські Альпи підкорюють своєю красою серця українців.
(«РАХІВ», 18.10.2020);
• Бакота: чим приваблює туристів українська Атлантида. («UA.TV»,
02.09.2019);
• Україна – країна можливостей. У нас навіть невеличке село в глухому
куточку Карпат може перетворитись на епіцентр мистецького
життя. Не вірите? Тоді ласкаво просимо до «українських Афін» –
Криворівні. («Karpaty.ua», 17.04.2018);
2) ‘лексеми-актуалiзатори координат теперiшнiй – майбутнiй час + КО’
з рiзновидом ‘якiсний прикметник у формi позитивного ступеня (укр.
сучасний, новiтнiй, новоявлений, теперiшнiй тощо) + КО’ [33, c. 114]:
• «Нова Монро» – MARUV анонсувала дуетний трек. («Gazeta.ua»,
17.04.2019);
• Навіть якщо з нього виросте новий Чикатило. Якщо ти його вб’єш –
він убивцею не стане. А ось ти – станеш. («УКРІНФОРМ», 02.10.2016);
• «У нас мають бути новий Ейнштейн, Курчатов, Ціолковський,
Єсенін, Пушкін», – сказав Жириновський. («Корреспондент.net»,
26.02.2010);
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• Шоу ілюзіоніста світового рівня, сучасного Каліостро якогось Савіка
Шустера – великого спеціаліста з усіх українських проблем.
(«ZAXID.NET», 03.04.2009);
• Ростислав Братунь постраждав за те, що виступив на похороні, потім
постраждав і Богдан Стельмах, бо прочитав вірша про сучасних
дантесів («ZAXID.NET», 05.03.2019);
• Путін – це Че Гевара сьогоднішніх днів, схожий на Цезаря.
(«ЦЕНЗОР.НЕТ», 05.09.2016).
Досить продуктивними виявилися імпліцитні контексти, що вiдбивають
реалiï невизначеного нового хронотопу:
1) ‘займенниковий прикметник (наш, свiй, мiй тощо) зi значенням
належностi вторинному денотату + КО’ [33, с. 116]:
• В Україні з’явився свій нацистський доктор Менгеле – депутат від
О. Ляшка. («UNN», 14.10.2015);
2) ‘займенниковий прикметник (укр. якийсь, який-небудь тощо) з
семантикою невизначеностi (‘щось на зразок’) та iронiчною тональнiстю +
КО’ [33, с. 117]:
• Цей храм, зведений якимсь давнім Мікеланджело, може посісти
почесне місце серед найкрасивіших будівель світу. («Gazeta.ua»,
22.01.2020);
• І все частіше спадає на думку, що сценарій української «Одіссеї» писав
якийсь невідомий Гомер нашого часу, однак прізвище цього Гомера
було Сімпсон. («УКРАЇНСЬКА ПРАВДА», 25.03.2013);
• Тільки шоу ілюзіоніста світового рівня, сучасного Каліостро якогось
Савіка Шустера – великого спеціаліста з усіх українських проблем.
(«ZAXID.NET», 03.04.2009);
• І приймає таке рішення якийсь Вася, який краплі поту жодного разу не
пролив на тренуваннях. («УНІАН», 14.03.2018).
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Для публіцистичного дискурсу характерні експлiцитнi контексти, що
встановлюють «конфлiкт» iменi з високою культурною репутацiєю та
вторинного денотату, якому надається iронiчна / пейоративна тональнiсть,
репрезентована моделлю:
1) ‘якiсно-вiдносний прикметник з експресивними семами + КО’:
• Будь-якого знайомого, котрий приходив його перевідувати, цей мужній
Дон-Кіхот найперше зустрічав запитанням: «Які звістки з України?
Що нового в громадському житті українців?». («УКРІНФОРМ»,
20.06.2020);
• Долю України вирішує поки що не народ, а ті ж бундючні і гойні крези,
що й раніше. («Gazeta.ua», 12.11.2019);
• Заанґажовані Марічки й Роксолани. («Український тиждень»,
13.03.2012).
Оригінальними за змістовим наповненням є експлiцитнi контекстиактуалiзатори еквiвалентностi (подiбностi) вторинний об’єкт ≈ первинний
денотат, вираженоï моделями [33, с. 119]:
1) повноï тотожностi / нетотожності, ‘ВІ / ЗН у називному вiдмiнку + КО
в Н.в. (iменна частина присудка)’:
• Василь Стефаник – Бетховен українського слова… («Централізована
бібліотечна система Деснянського району м. Києва», 05.04.2011);
• «Нова Монро» – MARUV анонсувала дуетний трек. («Gazeta.ua»,
17.04.2019);
• Я вже нікому не вірю, жінка запрошує до квартири. Мені так і кажуть:
«Ви Хома Невіруючий». («Gazeta.ua», 30.10.2007);
• Путін – це Че Гевара сьогоднішніх днів, схожий на Цезаря. Він очолив
повстання проти несправедливості світу, – Марков. («ЦЕНЗОР.НЕТ»,
05.09.2016);
• Дякую комбатові «Чорному», ротному «Рембо» та другу «Кіпішу» за
професійну і якісну роботу! («ЕСПРЕСО», 19.05.2018:);
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• Могильов

–

не

Копперфільд,

щоб

рятувати

журналістів…

(«УКРАЇНСЬКА ПРАВДА», 22.06.2010);
• І мені можуть закидати, що я – не Цицерон, не дуже красиво говорю.
(«UNN», 25.01.2018);
• До пам’ятника яйцю поклали квіти. І нагадали Януковичу, що він – не
Шварцнегер («УКРАЇНСЬКА ПРАВДА», 28.09.2004);
• Єльцин ніколи не був Демосфеном і, навіть напружуючи пам’ять, я не
в змозі згадати бодай одну яскраву фразу з його виступу. («Український
тиждень», 19.08.2011);
2) «обмеженоï» (поглядом номiнатора, локалiзацiєю думки у просторi)
тотожностi, ‘ВІ (його еквiвалент) у знахiдному вiдмiнку + дiєслiвна зв’язка +
КО в орудному вiдмiнку’:
• Експерт «Книжки року», журналіст парламентської газети Віталій
Жежера якось геть несподівано написав: «Родик, між іншим, схожий
на Чингісхана. («Україна молода», 31.03.2019);
• Соломія уявилася мені царицею Нефертіті, найяснішою дружиною
Рамзеса II, або однією з жіночих фігур, що зійшли з древнього барельєфу
після трьохтисячорічного кам’яного сну. («ЕСПРЕСО», 23.09.2014);
3) самоототожнення, ‘ВІ / анафоричний компонент + дiєслiвна зв’язка +
КО в О.в. / Знах.в.’:
• Тут кожна нездара поряд з толковою людиною може вважати себе
Еркюлем Пуаро і Робін Гудом в одному флаконі. («ZAXID.NET»,
13.07.2015);
• І відбув дві повні п’ятирічки на посаді у державі, де кожен таксист
вважає себе як мінімум Талейраном. Це політичне диво. («Український
тиждень», 29.10.2013);
4) бажаноï тотожностi, що ґрунтується на наслiдуваннi, уподiбненнi,
iснуваннi в чиємусь образi, ‘ВІ / його еквiвалент + дiєслiвна зв’язка + КО у
вiдповiднiй вiдмiнковiй формi’:
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• У

віршах

можу

бути

Клеопатрою,

жрицею,

балагуркою… («Pressreader», 23.04.2020);
• Ніхто не вимагав гратися у Павліка Морозова і зректися батьків.
Важливо було почути громадянську позицію до кінця! («UNN»,
26.02.2019);
• Втім, Мойсей розігрував Сусаніна цілих 40 років. («ZAXID.NET»,
24.11.2015);
• Президент «грає Швейка», і цього не помітить тільки сліпий, боягуз
або розумово відсталий! («Український тиждень», 08.02.2010).
Спровоковане

контекстом

порівняння

(ототожнення)

породжує

образність, посилює експресію власного імені, наповнюючи контекст
оцінними – іронічними, презирливими тощо конотаціями.
На увагу заслуговують експлiцитні контексти, призначені для
зiставлення (ототожнення) вторинного об’єкта з кiлькома вихiдними
денотатами. Формула ‘хтось є кимось’ у сферi конотонiмiï «працює» на
ототожнення, задане конкретною ситуацiєю. У контекстi Тут кожна нездара
поряд з толковою людиною може вважати себе Еркюлем Пуаро і Робін
Гудом в одному флаконі низка власних імен актуалiзує сукупну семантику,
тобто кожна нездара = разом Еркюль Пуаро + Робін Гуд, отже, ототожнення
виникає мiж «збiрним» вторинним i первинним об’єктами. Позитивно оцінні
усталені конотації Еркюль Пуаро ‘знаменитий слідчий, детектив’ (до речі, ВІ
Еркюль Пуаро не зафіксоване у словниках конотонімів) і Робін Гуд ‘герой,
захисник скривджених’ разом із іронічним коментарем в одному флаконі,
співвіднесені з вторинним денотатом нездара, працюють на ідейно-змістову
образність контексту. Підключення передтексту У загальному і цілому я люблю
Фейсбук, але іноді я його ненавиджу. Тут кожна нездара… і анафоричний
компонент тут однозначно засвідчує позицію автора щодо деяких
користувачів Фейсбуку.
Для

адекватного

потрактування

ролі

конотонімної

одиниці

в

продукуванні цілісності вважаємо за потрібне розширення контексту. Сучасні
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словники конотативних онімів обмежуються контекстами, які підтверджують
переносне значення власного імені та дають уявлення про його образний
компонент і експресивну виразність. Так, узуальний конотативний антропонім
Жанна Д’Арк ‘Героїня, патріотка’ використовується для характеристики
політичної діяльності Юлії Тимошенко: Особливий ажіотаж навколо себе
уміє створити Юлія Тимошенко. З ким її тільки не порівнювали! Захисницею
народу Жанною Д’Арк вона була, загальновідомою леді Олбрайт – теж.
Дехто любить проводити аналогії між Тимошенко і Маргарет Тетчер
(Шестопарова В. Україна-2007: Баба-Яга проти Кащея); Також японський
депутат повідомив, що в Токіо давно чекали на візит Юлії Тимошенко. «В
Японії вас називають «українською Жанною д’Арк». Ми поважаємо вас за
патріотичну діяльність», − зазначив Хакуо Янагісава («Свобода слова»,
09.04.2009) [39, с. 119]. Пейоративна тональність узуального конотоніма
Герострат ‘Злодій, палій’ посилюється у контексті-повідомленні про
руйнування храмів у радянську епоху: В 70-х роках місцеві комуністичні
герострати запалили храм (Святу Преображенську церкву у Небелі на
Поліссі) з середини і все загинуло у пожежі (Історична Волинь, 28.07.2008)
[39, с. 89]. Конотація невпевненості, сумніву пронизує винахідництво
механіка-самоучки Адалет Кіпой огли Ісмаїлова, схарактеризованого за
допомогою конотоніма Мюнхаузен ‘Людина, що розповідає неймовірні
історії’: Новітній Мюнхаузен придумав безхвостий вертоліт (Сім’я і дім,
17.07.2010) [39, с. 181].
На нашу думку, кожний публіцистичний текст слід розглядати крізь
призму інтертекстуальних зв’язків, оскільки автори нерідко вживають
елементи «чужих» текстів (цитати, імена, алюзії тощо), вибудовуючи змістову
структуру власного твору. Наприклад, стаття Олега Романчука «Рей Бредбері
та сучасна Україна, або Чи можна перемогти агресивне невігластво,
безкультур’я й хамство» відкривається аналогією між подіями, зображеними
в романі антиутопії Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом», і знищенням
книговидання в сучасній Україні: Якось перечитував знаменитий роман Рея
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Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». Відзначив про себе, що цей романзастереження сьогодні звучить більш ніж актуально. Нагадаю, що 451
градус за Фарангейтом – це температура, при якій загоряється папір. Герой
роману Рея Бредбері пожежник Монтег, займався тим, що професійно палив
книжки.
Упродовж останніх сімнадцяти років в Україні цілеспрямовано
знищували й продовжують нищити книговидання і мережу книгарень,
культуру і мистецтво. Досягли при цьому неабияких успіхів. Ті, хто
професійно цим займається, навіть не потребують одягати фірмові вугляночорні куртки з цифрою «451». Фінальним «акордом» аналогії вигадане
минуле – справжня сучасність стає ім’я-характеристика знищувачів і паліїв –
геростратів: Робота новітніх геростратів потребує білих рукавичок…
Крім того, узуальні конотативні антропоніми можуть виступати
домінантою публіцистичного тексту, ставати найсильнішим засобом, який
забезпечує зміст цілісності і роз’яснює позицію автора. Таким ім’ям стає
конотонім, включений до заголовку статті журналіста і публіциста С. Руденко
«Політика мюнхаузенів»:
За часів президентства батька Андрій Ющенко їздив на коштовній
тачці, яку йому дав у користування один із друзів ВА.
За часів прем’єрства Юлія Тимошенко не мала рахунків, автівок.
Елітний будинок, у якому жила, їй не належав. ВА публічно називав ЮВ
«бомжем».
Львівський суддя Ігор Зварич, у якого знайшли 1 млн баксів, заявив, що
гроші зібрані для колядування.
Віктор Янукович переконує, що «Межигір’я» йому не належало. За його
словами, він там жив і змушений був наглядати за чужими страусами.
Петро Порошенко у 2014 році пообіцяв продати «Рошен». Нині каже,
що шукає ще покупців.
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Прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков, який «засвітив» годинник за 500
тис баксів божиться, що йому «котли» подарувала нинішня дружина Тетяна
Навка.
Екс-міністр АПК Ігор Швайка твердить, що коштовний мотік Харлей
йому подарував однопартієць Олександр Мирний.
Віримо. Знаємо. Можете.
Отже, зміст конотоніма Мюнхаузен поширюється на низку денотатів –
сучасних відомих вітчизняних і російських політиків, а інтегральна сема,
наявна у відконотонімному іменнику Мюнхаузіада ‘хвастливість, брехня’ [39,
с. 181] стає «рушійною силою» для конструювання цілісного змісту
публіцистичної статті.
Висновки до розділу 3
Інтерлінгвальні власні імена – насамперед конотативні антропоніми,
зафіксовані сучасними російськомовними та українськомовними словниками,
що мають широку сферу поширення і вживання в близькоспоріднених і
різноструктурних мовах.
Протоіменами конотативних власних імен досліджених інтернет-текстів
виступають зазвичай широковідомі історико-культурні одиниці – реальні
імена історичних осіб, національних героїв, відомих філософів, учених,
політиків, художників, композиторів, акторів та інших видатних особистостей
минулого і сучасності, які мають усталені позитивні або негативні конотації.
Досліджений матеріал дав змогу встановити походження конотативних
власних імен сучасного медіатексту і виділити найбільш поширені групи:
1) протооніми на позначення діячів мистецтва (актори, композитори,
письменники, оратори та ін.): Сократ, Пушкін, Моцарт, Шевченко та ін.;
2) протооніми – імена загальновідомих історичних осіб з усталеними
історико-культурними конотаціями: Жанна д’Арк, Клеопатра, Крез та ін.;
3) протооніми на позначення представників певних професій, видів діяльності
тощо: Каліостро, Копперфільд, Менгеле та ін.
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Меншою частотністю відрізняються конотативні оніми, похідні від:
1) імен літературних персонажів, кіногероїв: Дон Кіхот, Швейк, Рембо;
2) загальновідомих імен вчених, науковців: Ейнштейн, Ньютон. Твірною
базою конотонімних одиниць можуть виступати особові (чоловічі) імена,
загальноприйняті в тій чи тій мовній культурі. Такі протооніми зумовлюють
уналежнення конотонімів до інтралінгвального фонду конотонімії: Вася,
Хома. У поодиноких випадках конотативні оніми походять від топонімів
(Афіни, Атлантида), артіонімів – назв картин живописців, що входять до
загальнолюдського культурного фонду (Джоконда).
Переважна більшість конотативних власних імен, що функціонують в
інтернет-текстах, мають узуальні значення і меліоративні (позитивні)
конотації: Бріджит Бардо – ‘красуня’, Робін Гуд ‘герой, захисник
скривджених’, Колумб ‘Першовідкривач’, Моцарт ‘Яскравий талант, видатна
особа’, Ньютон ‘вчена, мудра людина’, закріплені семантикою контексту.
Зорієнтованість публіцистичного тексту на масову аудиторію зумовлює
експлікацію

переносного

значення,

здійснювану

шляхом

вживання

конотоніма у формі множини, написанням власного імені з малоï літери та /
або в лапках: новітні герострати; Шевченки та Ньютони гризуть у
просторих і світлих класах; бундючні і гойні крези; свари пінкертонів;
ліплять Цезарів.
У публіцистичних текстах продуктивними конотонімними моделями
стають експліцитні контексти, що відображають конкретні просторово-часові
координати:

1) ‘лексеми-конкретизатори

розширеного

–

звуженого

простору + КО’ з рiзновидом ‘вiдтопонiмний (похiдний вiд хоронiмiв)
прикметник + КО’: український Сократ; українська Бріджит Бардо;
львівський Моцарт; Галицький бельмондо; українська Жанна Дарк;
український Колумб; 2) ‘лексеми-актуалiзатори координат теперiшнiй –
майбутнiй час + КО’ з рiзновидом ‘якiсний прикметник у формi позитивного
ступеня (укр. сучасний, новiтнiй, новоявлений, теперiшнiй тощо) + КО’: новий
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Чикатило; сучасний Каліостро; сучасні дантеси; Че Гевара сьогоднішніх
днів.
Узуальні інтерлінгвальні конотативні антропоніми можуть виступати
домінантою публіцистичного тексту, ставати найсильнішим засобом, який
забезпечує зміст цілісності і роз’яснює позицію автора. Отже, виявлення
текстотвірної функції конотативного оніма або угрупування конотонімів
певного медіатексту (пор., наприклад: У нас мають бути новий Ейнштейн,
Курчатов, Ціолковський, Єсенін, Пушкін) вважаємо перспективним
напрямом розвитку української конотоніміки.
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ВИСНОВКИ
1. Власне

ім’я

–

будь-яка

номінативна

одиниця

(слово

або

словосполучення), що пишеться з великої літери та позначає певний об’єкт
реальної / ірреальної дійсності. Найпотужнішим семантико-функційним
потенціалом характеризуються антропоніми – власні імена людей.
2. Власні імена, вжиті в публіцистичних текстах, забезпечують їх
актуальність, соціальну значущість, відтворюють ієрархію відношень об’єктів
дійсності, орієнтують читача в просторі й часі. У ЗМІ соціальні компоненти
значення власного імені поєднані з суто авторськими семами / конотемами, які
передбачають оцінку об’єкта найменування, емоційно-експресивний заряд
оніма і тексту.
3. Конотонiм – це власне ім’я вторинного походження, вжите в
переносному значеннi, яке характеризується полiденотатнiстю (денотативне
значення оніма співіснує з індивідуальними конотаціями). Конотативні власні
імена визначувані: переносним найменуванням об’єктів довкілля; наявністю
вторинного, додаткового понятійного змісту та конотацій емоційноекспресивного плану; репрезентацією певної оцінки.
4. За рівнем поширення конотоніми поділяються на інтралінгвальні
(внутрішньомовні) й інтерлінгвальні (міжмовні). Перші функціонують лише у
межах певної конкретної мови або близькоспоріднених мов і бувають як
загальновідомими (узуальними), так і оказіональними (мовленнєвими,
індивідуально-авторськими). Серед інтерлінгвальних ВІ виокремлюють
оказіональні інтерлінгвальні, узуальні з актуалізованою внутрішньою формою
та узуальні інтерлінгвальні конотоніми з деактуалізованою внутрішньою
формою. Основними функціями конотативних власних імен публіцистичного
тексту слід вважати інформативну, експресивно-оцінну, культурно-історичну,
образотвірну, текстоутворювальну.
5. Протоіменами конотативних власних імен досліджених інтернеттекстів виступають широковідомі історико-культурні одиниці – реальні імена
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історичних осіб, національних героїв, відомих філософів, учених, політиків,
художників, композиторів, акторів та інших видатних особистостей минулого
і сучасності; традиційні для мовної спільноти особові імена; вигадані онімні
одиниці, зокрема: 1) протооніми на позначення діячів мистецтва (Сократ,
Пушкін, Моцарт, Шевченко, Гомер, Демосфен); 2) імена загальновідомих
історичних осіб з усталеними історико-культурними конотаціями (Жанна
д’Арк, Клеопатра, Крез, Мюнхаузен, Робін Гуд, Роксолана, Сусанін,
Чингісхан); 3) протооніми на позначення представників певних професій,
видів

діяльності

(Каліостро,

Копперфільд,

Пінкертон,

Менгеле);

4) протоімена літературних персонажів, кіногероїв (Дон Жуан, Дон Кіхот,
Швейк, Рембо); 5) загальновідомі імена вчених, науковців (Ейнштейн,
Ньютон); 6) особові (чоловічі) імена, загальноприйняті в тій чи тій мовній
культурі (Вася, Хома); 7) загальновідомі топоніми (Атлантида, Афіни).
6. Переважна більшість конотативних власних імен, що функціонують в
інтернет-текстах, мають узуальні значення і меліоративні (позитивні)
конотації: Бріджит Бардо – ‘красуня’, Робін Гуд ‘герой, захисник
скривджених’, Колумб ‘Першовідкривач’, Моцарт ‘Яскравий талант, видатна
особа’, Ньютон ‘вчена, мудра людина’, закріплені семантикою контексту.
7. Зорієнтованість публіцистичного тексту на масову аудиторію
зумовлює експлікацію переносного значення, здійснювану шляхом вживання
конотоніма у формі множини, написанням власного імені з малоï літери та /
або в лапках: новітні герострати; Шевченки та Ньютони гризуть у
просторих і світлих класах; бундючні і гойні крези; свари пінкертонів;
ліплять Цезарів.
8. У публіцистичних текстах продуктивними конотонімними моделями
стають експліцитні контексти, що відображають конкретні просторово-часові
координати:

1) ‘лексеми-конкретизатори

розширеного

–

звуженого

простору + КО’ з рiзновидом ‘вiдтопонiмний (похiдний вiд хоронiмiв)
прикметник + КО’: український Сократ; львівський Моцарт; Галицький
бельмондо; 2) ‘лексеми-актуалiзатори координат теперiшнiй – майбутнiй
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час + КО’ з рiзновидом ‘якiсний прикметник у формi позитивного ступеня +
КО’: новий Чикатило; сучасний Каліостро; Че Гевара сьогоднішніх днів.
Досить продуктивними виявилися імпліцитні контексти, що вiдбивають
реалiï невизначеного нового хронотопу: ‘займенниковий прикметник (наш,
свiй, мiй тощо) зi значенням належностi вторинному денотату + КО’: свій
доктор Менгеле; ‘займенниковий прикметник з семантикою невизначеностi
(‘щось на зразок’) та iронiчною тональнiстю + КО’: якийсь Мікеланджело,
якийсь Савік Шустер.
Для публіцистичного дискурсу характерні експлiцитнi контексти, що
встановлюють «конфлiкт» iменi з високою культурною репутацiєю та
вторинного денотату, якому надається iронiчна / пейоративна тональнiсть,
репрезентована моделлю ‘якiсно-вiдносний прикметник з експресивними
семами + КО’: мужній Дон-Кіхот. Оригінальними за змістовим наповненням
є

експлiцитнi

контексти-актуалiзатори

еквiвалентностi

(подiбностi)

вторинний об’єкт ≈ первинний денотат: Василь Стефаник – Бетховен
українського слова; І нагадали Януковичу, що він – не Шварцнегер; Соломія
уявилася мені царицею Нефертіті;

кожен таксист вважає себе як

мінімум Талейраном; Президент «грає Швейка».
9. Проведений аналіз конотонімних одиниць інтернет-текстів засвідчує:
1) високу культурну репутацію імен, що стали джерелами конотонімів;
2) усталені в світовій культурі конотеми; 3) вживання в інтернет-текстах
узуальних КО; 4) змістове і функційне навантаження конотонімів; 5) розвиток
семантики КО у контекстах різного поширення. Окрему теоретичну проблему
становить дослідження специфіки конотоніма художнього – публіцистичного
тексту, а також питання конотонімогенезу у публіцистичному тексті. Узуальні
інтерлінгвальні конотативні антропоніми можуть виступати домінантою
публіцистичного тексту, ставати найсильнішим засобом, який забезпечує
зміст цілісності і роз’яснює позицію автора. Отже, виявлення текстотвірної
функції

конотативного

оніма

або угрупування

конотонімів певного
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медіатексту вважаємо перспективним напрямом розвитку української
конотоніміки.
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КОНОТАТИВНІ ОНІМИ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ
Т. В. Мачуліна, Е. О. Кравченко
Анотація. Досліджено конотативні антропоніми публіцистичного тексту. Виявлено твірну основу і
значення конотативних одиниць; визначено продуктивні / непродуктивні конотонімні моделі – експліцитні
та імпліцитні контексти, які дозволяють констатувати появу переносного значення і засвідчують перехід
оніма в конотонім. Розглянуто питання взаємодії конотоніма – контексту, доведено вплив конотоніма на
ідейно-змістову образність тексту; зазначено перспективи розвитку конотоніміки. У роботі застосовано
загальнофілологічні прийоми і методи ономастичних досліджень: систематизація та класифікація
конотативних власних імен; аналіз конотонімів у мінімальному – розширеному контексті; контекстний
аналіз конотонімів; метод інтерпретації публіцистичного тексту із конотонімом.
Ключові слова : власне ім’я, конотонім, контекст, публіцистичний текст, семантика.

Вступ. Оніми з образними конотаціями, що виникають у процесі метафоричного
перенесення і називають вторинний (похідний) об’єкт, потребують спеціального
означування. Є. С. Отiн називає мовнi одиницi з вторинними спiвзначеннями
конотативними власними іменами (конотонiмами): «з ïх допомогою “переносно”
iменується те, що в нейтральному стилi вираження може бути визначено загальними
iменниками (апелятивами)» [1, с. 11]. І. Е. Ратникова визначає такi одиниці як ономастичні
метафори, вважаючи, що термiни метафора i конотонiм характеризують позначуваний
феномен iз рiзних бокiв: метафора вiдображає функцiйний статус, а конотонiм –
системний [2, с. 59–60]. Е. О. Кравченко розглядає конотонiм (КО) як «вторинну (похiдну)
пропрiальну одиницю, що вживається в переносному значеннi та характеризується
полiденотатнiстю» [3, с. 474].
У передмові до «Словника конотативних власних назв» Г. П. Лукаш визначає сфери
вживання конотонімної лексики, наголошуючи на використанні одиниць у різних стилях
мовлення: «Онімна метафора виникає як у публіцистичному та художньому мовленні, так
і в розмовному, територіальних діалектах і сленгу» [4, с. 3]. Дослідниця наводить низку
прикладів на підтвердження функціонування і поширення конотативних онімів у текстах
засобів масової інформації: «Чи ми не Кайдаші?», Попелюшка економіки (про освіту й
медицину), Голгофа XX століття, Герострат XXI століття, Чорнобиль наших душ,
фінансовий Армагеддон та ін. [4, с. 3–4]. Проте ілюстративний матеріал до словникових
статей – приклади вживання конотонімів у переносному значенні –засвідчує певну
обмеженість ілюстрацій з публіцистичних текстів. Отже, з’ясування специфіки
конотоніма публіцистичного тексту, виявлення участі досліджуваних одиниць у створенні
образності українськомовних текстів масової інформації підтверджує актуальність і
своєчасність наукової праці.
Мета і завдання дослідження полягають у встановленні значеннєвої сутності КО і
виявленні продуктивних моделей інтерлінгвальних конотонімів публіцистичного тексту.
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Для досягнення мети необхідно: 1) виявити у публіцистичних текстах різної жанрової
належності конотативні імена, 2) встановити твірну базу конотонімів; 3) з опертям на
словники конотативних власних імен з’ясувати семантичне наповнення КО; 4) визначити
необхідний та достатній контекст конотативної одиниці; 5) з’ясувати роль конотоніма у
продукуванні публіцистичного тексту шляхом визначення функційного навантаження
досліджуваної одиниці.
Основний розділ. Протоіменами конотативних власних імен інтернет-текстів
зазвичай виступають широковідомі історико-культурні одиниці – насамперед реальні
імена історичних осіб, національних героїв, відомих філософів, учених, політиків,
художників, композиторів, акторів та інших видатних особистостей минулого і
сучасності, які мають усталені позитивні або негативні конотації: Бельмондо, Бетховен,
Бріжит Бардо, Герострат, Гітлер, Дантес, Ейнштейн, Жанна д’Арк, Казанова,
Каліостро, Клеопатра, Крез, Менгеле, Колумб, Мерилін Монро, Моцарт, Ньютон,
Сократ, Талейран, Цезар, Че Гевара, Шевченко та ін. Меншою частотністю відрізняються
конотоніми, похідні від загальновідомих історико-культурних вигаданих власних імен:
артеонімів («Джоконда») та імен літературних персонажів (Дон Кіхот, Мюнхаузен,
Пінкертон, Робін Гуд). Переважна більшість конотативних антропонімів зафіксована
сучасними російськомовними та українськомовними словниками, має широку сферу
поширення і вживання в близькоспоріднених і різноструктурних мовах, отже, такі мовні
одиниці слід уналежнити до інтерлінгвальних власних імен. Пор., наприклад, узуальні
конотативні антропоніми / літературні антропоніми: Бельмондо ‘Красень’ [4, с. 56],
Бетховен ‘Композитор’ [4, с. 60], Герострат ‘Людина, яка здобуває славу злочином’ [4,
с. 88], Гітлер ‘Жорстокий загарбник’ [4, с. 89], Дантес ‘Убивця поета’ [4, с. 99],
Каліостро ‘Ясновидець, звабник жінок’, ‘Чаклун’ [4, с. 135], Колумб ‘Першовідкривач’ [4,
с. 144], Моцарт ‘Яскравий талант, видатна особа’ [4, с. 180], Мюнхаузен ‘Людина, що
розповідає неймовірні історії’ [4, с. 181], Пінкертон ‘Слідчий, детектив’ [4, с. 203],
Ньютон ‘вчена, мудра людина’ [4, с. 185], Цезар ‘Красивий, гордий, як імператор,
чоловік’, ‘Амбіційна людина’ [4, с. 251] та ін.
Зорієнтованість публіцистичного тексту на масову аудиторію зумовлює експлікацію
переносного значення, здійснювану шляхом вживання конотоніма у формі множини,
написанням власного імені з малоï літери та / або в лапках. Пор. : Робота новітніх
геростратів потребує білих рукавичок…; Шевченки та Ньютони гризуть у просторих і
світлих класах; Представники цього знаку – пристрасні коханці. Серед них найбільше Дон
Жуанів і Казанов; Долю України вирішує поки що не народ, а ті ж бундючні і гойні крези,
що й раніше; Політика мюнхаузенів; Боротьба з корупцією. Популізм. Свари
пінкертонів. Безвіз; Це людина з тієї глини, з якої ліплять Цезарів.
Досліджуючи прецедентні імена в масовій комунікації, О. А. Нахімова слушно
зауважує: наявність «прототипів в інших краïнах або епохах» підкреслює роль механізмів
аналогіï та асоціаціï у формуванні переносного значення. Темпоральний критерій
дослідниця розуміє як «використання власного імені в незвичайному темпоральному
контексті, подання діячів минулого як таких, що й досі живуть або навіть здатні
воскреснути», тобто з минулого імена «людей, що прославилися в інших історичних
умовах», потрапляють у контекст майбутнього або теперішнього часу [5, с. 67]. У
публіцистичних текстах продуктивними конотонімними моделями стають експліцитні
контексти, що відображають конкретні просторово-часові координати:
1) ‘лексеми-конкретизатори розширеного – звуженого простору + КО’ з рiзновидом
‘вiдтопонiмний (похiдний вiд хоронiмiв) прикметник + КО’ [3, c. 114]: Кращого місця
українському Сократові годі було й шукати: ретельно зібрана унікальна бібліотека,
проста їжа, гаряча молитва, долоня Бога замість даху; Українська Бріджит Бардо:
якою була Брежнєва, коли її вперше побачив Меладзе…; Щодня у місті шанувальники
класичної музики мають можливість відвідати декілька концертів, інспірованих
львівським Моцартом; Галицький бельмондо Гутник продовжує полювання на всілякий
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маніфік; Тимошенко ж після своїх заяв про спроби поляків поставити українців на коліна
перестала фігурувати у польській пресі як «українська Жанна Дарк», а стала просто –
«депутат Ю. Тимошенко з Блоку Ю. Тимошенко»; Роман Баб’ячок – український Колумб,
який перший відкрив, що можна заробити на сонці в нашій державі;
2) ‘лексеми-актуалiзатори координат теперiшнiй – майбутнiй час + КО’ з
рiзновидом ‘якiсний прикметник у формi позитивного ступеня (укр. сучасний, новiтнiй,
новоявлений, теперiшнiй тощо) + КО’ [3, c. 114]: «Нова Монро» – MARUV анонсувала
дуетний трек; Навіть якщо з нього виросте новий Чикатило. Якщо ти його вб’єш – він
убивцею не стане. А ось ти – станеш; Шоу ілюзіоніста світового рівня, сучасного
Каліостро якогось Савіка Шустера – великого спеціаліста з усіх українських проблем;
Ростислав Братунь постраждав за те, що виступив на похороні, потім постраждав і
Богдан Стельмах, бо прочитав вірша про сучасних дантесів; Путін – це Че Гевара
сьогоднішніх днів, схожий на Цезаря.
Поодинокими виявилися імпліцитні контексти, що вiдбивають реалiï невизначеного
нового хронотопу: 1) ‘займенниковий прикметник (наш, свiй, мiй тощо) зi значенням
належностi вторинному денотату + КО’ [3, с. 116]: В Україні з’явився свій нацистський
доктор Менгеле – депутат від О. Ляшка; 2) ‘займенниковий прикметник (укр. якийсь,
який-небудь тощо) з семантикою невизначеностi (‘щось на зразок’) та iронiчною
тональнiстю + КО’ [3, с. 117]: І приймає таке рішення якийсь Вася, який краплі поту
жодного разу не пролив на тренуваннях (пор. узуальний конотативний антропонім Вася зі
значеннями ‘Хлопець’, ‘Людина, яка не користується авторитетом у своєму оточенні;
людина, яку не поважають; простуватий, наївний’ [4, с. 76]).
Оригінальними за змістовим наповненням є експлiцитнi контексти-актуалiзатори
еквiвалентностi (подiбностi) вторинний об’єкт ≈ первинний денотат, вираженоï
моделями з вiдношеннями самоототожнення або бажаноï тотожностi, що ґрунтується на
наслiдуваннi, уподiбненнi, iснуваннi в чиємусь образi [3, с. 119]: Ніхто не вимагав
гратися у Павліка Морозова і зректися батьків. Важливо було почути громадянську
позицію до кінця!; І відбув дві повні п’ятирічки на посаді у державі, де кожен таксист
вважає себе як мінімум Талейраном. Це політичне диво. Спровоковане контекстом
порівняння (ототожнення) породжує образність, посилює експресію власного імені,
наповнюючи контекст оцінними – іронічними, презирливими тощо конотаціями.
На увагу заслуговують експлiцитні контексти, призначені для зiставлення
(ототожнення) вторинного об’єкта з кiлькома вихiдними денотатами. Формула ‘хтось є
кимось’ у сферi конотонiмiï «працює» на ототожнення, задане конкретною ситуацiєю. У
контекстi Тут кожна нездара поряд з толковою людиною може вважати себе Еркюлем
Пуаро і Робін Гудом в одному флаконі низка власних імен актуалiзує сукупну семантику,
тобто кожна нездара = разом Еркюль Пуаро + Робін Гуд, отже, ототожнення виникає мiж
«збiрним» вторинним i первинним об’єктами. Позитивно оцінні усталені конотації Еркюль
Пуаро ‘знаменитий слідчий, детектив’ (до речі, ВІ Еркюль Пуаро не зафіксоване у
словниках конотонімів) і Робін Гуд ‘герой, захисник скривджених’ разом із іронічним
коментарем в одному флаконі, співвіднесені з вторинним денотатом нездара, працюють на
ідейно-змістову образність контексту. Підключення передтексту У загальному і цілому я
люблю Фейсбук, але іноді я його ненавиджу. Тут кожна нездара… і анафоричний
компонент тут однозначно засвідчує позицію автора щодо деяких користувачів Фейсбуку.
Для адекватного потрактування ролі конотонімної одиниці в продукуванні цілісності
вважаємо за потрібне розширення контексту. Сучасні словники конотативних онімів
обмежуються контекстами, які підтверджують переносне значення власного імені та
дають уявлення про його образний компонент і експресивну виразність. Так, узуальний
конотативний антропонім Жанна Д’Арк ‘Героїня, патріотка’ використовується для
характеристики політичної діяльності Юлії Тимошенко: Особливий ажіотаж навколо
себе уміє створити Юлія Тимошенко. З ким її тільки не порівнювали! Захисницею народу
Жанною Д’Арк вона була, загальновідомою леді Олбрайт – теж. Дехто любить
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проводити аналогії між Тимошенко і Маргарет Тетчер (Шестопарова В. Україна-2007:
Баба-Яга проти Кащея); Також японський депутат повідомив, що в Токіо давно чекали на
візит Юлії Тимошенко. «В Японії вас називають “українською Жанною д’Арк”. Ми
поважаємо вас за патріотичну діяльність», − зазначив Хакуо Янагісава («Свобода
слова», 09.04.2009) [4, с. 119]. Пейоративна тональність узуального конотоніма
Герострат ‘Злодій, палій’ посилюється у контексті-повідомленні про руйнування храмів
у радянську епоху: В 70-х роках місцеві комуністичні герострати запалили храм (Святу
Преображенську церкву у Небелі на Поліссі) з середини і все загинуло у пожежі
(Історична Волинь, 28.07.2008) [4, с. 89]. Конотація невпевненості, сумніву пронизує
винахідництво механіка-самоучки Адалет Кіпой огли Ісмаїлова, схарактеризваного за
допомогою конотоніма Мюнхаузен ‘Людина, що розповідає неймовірні історії’: Новітній
Мюнхаузен придумав безхвостий вертоліт (Сім’я і дім, 17.07.2010) [4, с. 181].
На нашу думку, кожний публіцистичний текст слід розглядати крізь призму
інтертекстуальних зв’язків, оскільки автори нерідко вживають елементи “чужих” текстів
(цитати, імена, алюзії тощо), вибудовуючи змістову структуру власного твору. Наприклад,
стаття Олега Романчука «Рей Бредбері та сучасна Україна, або Чи можна перемогти
агесивне невігластво, безкультур’я й хамство» відкривається аналогією між подіями,
зображеними в романі антиутопії Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом», і знищенням
книговидання в сучасній Україні: Якось перечитував знаменитий роман Рея Бредбері
«451 градус за Фаренгейтом». Відзначив про себе, що цей роман-застереження сьогодні
звучить більш ніж актуально. Нагадаю, що 451 градус за Фарангейтом – це
температура, при якій загоряється папір. Герой роману Рея Бредбері пожежник Монтег,
займався тим, що професійно палив книжки.
Упродовж останніх сімнадцяти років в Україні цілеспрямовано знищували й
продовжують нищити книговидання і мережу книгарень, культуру і мистецтво. Досягли
при цьому неабияких успіхів. Ті, хто професійно цим займається, навіть не потребують
одягати фірмові вугляно-чорні куртки з цифрою «451». Фінальним «акордом» аналогії
вигадане минуле – справжня сучасність стає ім’я-характеристика знищувачів і паліїв –
геростратів: Робота новітніх геростратів потребує білих рукавичок…
Крім того, узуальні конотативні антропоніми можуть виступати домінантою
публіцистичного тексту, ставати найсильнішим засобом, який забезпечує зміст цілісності і
роз’яснює позицію автора. Таким ім’ям стає конотонім, включений до заголовку статті
журналіста і публіциста С. Руденко «Політика мюнхаузенів»:
За часів президентства батька Андрій Ющенко їздив на коштовній тачці, яку йому
дав у користування один із друзів ВА.
За часів прем’єрства Юлія Тимошенко не мала рахунків, автівок. Елітний будинок, у
якому жила, їй не належав. ВА публічно називав ЮВ «бомжем».
Львівський суддя Ігор Зварич, у якого знайшли 1 млн баксів, заявив, що гроші зібрані
для колядування.
Віктор Янукович переконує, що «Межигір’я» йому не належало. За його словами, він
там жив і змушений був наглядати за чужими страусами.
Петро Порошенко у 2014 році пообіцяв продати «Рошен». Нині каже, що шукає ще
покупців.
Прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков, який «засвітив» годинник за 500 тис баксів
божиться, що йому «котли» подарувала нинішня дружина Тетяна Навка.
Екс-міністр АПК Ігор Швайка твердить, що коштовний мотік Харлей йому
подарував однопартієць Олександр Мирний.
Віримо. Знаємо. Можете.
Отже, зміст конотоніма Мюнхаузен поширюється на низку денотатів – сучасних
відомих вітчизняних і російських політиків, а інтегральна сема, наявна у
відконотонімному іменнику Мюнхаузіада ‘хвастливість, брехня’ [4, с. 181] стає
«рушійною силою» для конструювання цілісного змісту статті.
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Висновки. Проведений аналіз конотонімних одиниць інтернет-текстів засвідчує:
1) високу культурну репутацію імен, що стали джерелами конотонімів; 2) усталені в світовій
культурі конотеми; 3) вживання в інтернет-текстах узуальних КО; 4) змістове і функційне
навантаження конотонімів; 5) розвиток семантики КО у контекстах різного поширення.
Окрему теоретичну проблему становить дослідження специфіки конотоніма художнього –
публіцистичного тексту, а також питання конотонімогенезу у публіцистичному тексті.
Аннотация. Исследованы коннотативные антропонимы публицистического текста. Выявлено
производящую основу и значение коннотативных единиц; определены продуктивные / непродукутивные
модели – эксплицитные и имплицитные контексты, констатирующие появление переносного значения и
удостоверяющие переход онима в коннотоним. Рассмотрен вопрос взаимодействия коннотонима –
контекста; доказано влияние коннотонима на идейно-смысловую образность текста; определены
перспективы развития коннотонимики. В работе использованы общефилологические приёмы и методы
ономастических исследований: систематизация и классификация коннотативных имён собственных; анализ
коннотонимов в минимальном – расширенном контексте; контекстный анализ коннотонимов; метод
интерпретации публицистического текста с коннотонимом.
Ключевые слова: собственное имя, коннотоним, контекст, публицистический текст, семантика.
Abstract. The connotative anthroponyms of the publicistic text are investigated. It was revealed the
generating basis and the meaning of connotative units; the productive / nonproductive models are defined – explicit
and implicit contexts, stating the appearance of a figurative meaning and confirming the transition of an onym into a
connotonym. The question of the interaction of a connotonym – context is considered; the influence of the
connotonym on the ideological and semantic figurativeness of the text is proved; the prospects for the development
of connotonymy are determined. The work uses general philological techniques and methods of onomastic research:
systematization and classification of connotative proper names; analysis of connotonyms in a minimal – extended
context; contextual analysis of connotonyms; method of interpretation of a publicistic text with a connotonym
Key words: proper name, connotonym, context, public text, semantics.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Отин Е. С. Словарь коннотативных собственных имен. М. : ООО «А Темп», 2006. 440 с.
2. Ратникова И. Э. Имя собственное: от культурной семантики к языковой. Минск : БГУ, 2003. 214 с.
3. Кравченко Е. О. Поетика зв’язків і відношень імені – тексту – поетонімосфери: дис. … д.філол.н. :
10.02.15. К. : Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2017. 560 с.
4. Лукаш Г. П. Словник конотативних власних назв. Вiнниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 280 с.
5. Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации: монография. ГОУ ВПО «Урал.
гос. пед. ун-т»; Ин-т социального образования. Екатеринбург, 2007. 207 с.

УДК 811.111

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ
НА ПОЗНАЧЕННЯ ФРУКТІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Д. О. Новожилова, О. О. Залужна
Анотація. У даній науковій розвідці проводиться аналіз фразеологічних одиниць, які містять компонент на
позначення фруктів. Емпіричний корпус дослідження складається з 42 одиниць, які були дібрані методом
суцільної вибірки з лексикографічних джерел. Аналіз емпіричного матеріалу дозволяє виділити 6 компонентів,
які номінують фрукти: apple ‘яблуко’, banana ‘банан’, grape ‘виноград’, peach ‘персик’, orange ‘апельсин’ та plum
‘слива’. Найвищу продуктивність демонструють одиниці з компонентом apple ‘яблуко’ та banana ‘банан’; менш
продуктивними є фразеологічні одиниці з елементом grape ‘виноград’ та peach ‘персик’; найнижчою
продуктивністю характеризуються одиниці з компонентом peach ‘персик’ та plum ‘слива’.
Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, фразеологізм, семантика, гастрономічний компонент.

1. Вступні зауваження. Фразеологізми та мовні афоризми, які включають до свого
складу прислів’я, приказки та крилаті вирази найбільш повно і яскраво відображають
національну культуру. Фразеологічні одиниці є одним із найбагатших ресурсів інформації
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