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Особливістю рекламної статті є її стислість. Посилити експресивний заряд реклами можна 
тільки через використання емоційно насичених мовних одиниць різних рівнів з обов’язковою 
умовою — не збільшувати при цьому обсяг тексту. Саме тому у рекламі так активно 
вживається лексика або фразеологія, здатна у концентрованому вигляді нести експресивно 
вагому інформацію. Одним із таких лексичних джерел є й сучасна антропоніміка, що сягає 
корінням дуже давніх часів. У певних антропонімах зберігається й відповідна естетична 
оцінка не тільки названого персонажа, але й окремих явищ суспільного життя. Такий 
підтекст сприяє експресивному й змістовному насиченню тексту в цілому. 

Власні імена завжди входили до активного фонду лексики. Це також має неабияке 
значення у рекламних заголовках, покликаних організувати увагу читача. Антропоніми є 
категорією, діалектика якої полягає у поєднанні властивостей абстрактного й конкретного, 
що пояснюється тим складним шляхом, який проходять лексеми, перш ніж увійти до системи 
власних назв. А залежить це як від мовних, так і позамовних факторів, адже імена, 
виконуючи розрізнювальну функцію, одночасно виявляються включеннями у систему 
суспільних відносин. На перших етапах становлення імена додатково виконували соціальну, 
релігійну й ритуальну функції. Такий великий за обсягом і семантично насичений шар 
лексики не могли обійти увагою сучасні творці рекламних текстів. 

Семантична природа антропонімів полягає у певній послідовності становлення їх 
значень. Існували (й зараз існують) десятки джерел, з яких беруться імена. Наші предки 
утворювали власні імена від назв професій і місця проживання, характерних рис зовнішності 
носія та рис його характеру, об’єктів тваринного та рослинного світу тощо. Цікаво, що в так 
званих календарних іменах, як правило, й досі зберігається первинне значення. Це значення 
для нас не завжди зрозуміле, бо більшість цих імен прийшли до нас з інших мов. Так, Віктор 
латинською мовою означає переможець. Олексій походить з грецької, де воно мало значення 
захисник. Реклама здебільшого віддає перевагу тим антропонімам, у яких збережене перше 
предметне значення імені, що й досі сприймається як живе. 

Відбувається і зворотний процес — власне ім’я через певний час з якихось причин може 
перетворитися на загальне найменування. Згадаймо хоча б героїв літературних творів, імена 
яких давно вже стали загальними назвами, Митрофанушку, Дон-Жуана, Дон-Кіхота та 
багатьох інших. Цю специфіку семантичної природи антропонімів використовують у 
рекламі. Саме тому перевага й надається тим антропонімам, які пов’язані з народною 
традицією, міфологією, тобто персонажам казок, міфів: «Сподобалось навіть Нептуну» 
(Вільна Україна, 1977, 22 трав.), де рекламуються поживні якості скумбрії, «Нептун радить 
жінкам» (Вінницька правда, 1970, 5 берез.) — реклама рибних продуктів у формі, порад, як 
приготувати страви з риби. 
Нептун — образ узагальнений; із давніх часів у нашій уяві він символізує все, що 

пов’язане з морем. Кожна грамотна людина знає, що Нептуном давні римляни звали бога 
морів. У наведених рекламних заголовках ім’я цього міфічного персонажа уособлює й 
концентрує поняття про море. Цим і скористалися автори наведених рекламних оголошень. 

Для рекламних заголовків важливо й те, що деякі антропонімії здатні нести значний заряд 
етнографічної і культурної інформації, зберігаючи у своїй семантиці факти історичного 
розвитку суспільства. Експресія антропонімів у таких випадках ґрунтується на тій же основі, 
що й експресія фразеології — у стислому вигляді привнести так званий інфраконтекст — 
той, з яким пов’язані згадувані персонажі, що самою назвою здатні передати зміст або й 
просто натякнути на нього. Серед антропонімів з прозорою етимологією можна назвати 
героїв новорічного свята Діда Мороза, Снігуроньку та ін. Одночасно згадаймо й атрибути, 
без яких немислиме веселе новорічне свято, одне з найдавніших в нашій історії, — ялинку і 
ялинкові прикраси. Декоративний характер цього свята передбачає обов’язкову участь 
більшості персонажів у дійстві навколо прикрашеної ялинки: Діда Мороза — «На Діда 



Мороза покладайся...» (Рад. Буковина, 1980, 26 груд.) — реклама ялинкових прикрас, 
Снігової Королеви — «Позаздрила б навіть... Снігова Королева» (Вільна Україна, 1971, 17 
груд.) — реклама ялинкових гірлянд. До цього різновиду антропонімів можна залучити й 
ім’я Морозко, відоме з казок: «На службу побуту — «Морозко» (Прикарпатська правда, 1971, 
22 січ.) як реклама холодильників, що носять цю назву. 

У названих антропонімах власне антропонімічна назва органічно поєднується з так 
званою доантропонімічною: ім’я зберігає первісне значення слова, від якого воно походить. 
У наведених заголовках і власне ім’я Снігова Королева, й ім’я героя новорічного свята Дід 
Мороз, й ім’я героя популярної казки Морозко мають прозоре значення. А відрізняються 
вони одне від одного походженням: один із цих антропонімів — авторський образ, персонаж 
однойменної казки Ганса Хрістіана Андерсена, другий — герой легенд і казок, поширених у 
всьому світі під різними іменами, а третій — герой відомої української казки. 

Отже, в заголовках реклами в основному використовується доантропонімічне значення 
власного імені з метою глибшого проникнення в його семантику. Власна назва у своїй 
доантропонімічній функції є іменем-характеристикою. А саме цього й вимагає специфічний 
характер рекламного повідомлення, який на перший план висуває характеризуючу функцію 
антропоніма. 

З метою посилення експресії в рекламних заголовках використовуються власні імена 
відомих осіб, щоб надати вірогідності повідомлюваному. Тут на перший план виступає 
антропонімічне значення. Ось як звучить реклама ковзанів для малят: 

«ІРИНА РОДНІНА: — Зовсім маленькою я тяжко захворіла. Коли видужала, батьки 
купили мені ковзани, і я почала кататися просто так, для розваги. Потім захопилася. А 
через 3 роки вже мала спортивний розряд... Невідомо, чи стане ваша дочка чемпіонкою, як 
Ірина Родніна, але точно відомо одне: ковзани зроблять її постать ще стрункішою, а 
здоров’я — ще міцнішим. А може, й перші успіхи на катку стануть її першими кроками у 
мистецтво... Ковзани повернули Ірі здоров’я, навчили її розуміти й цінувати красу. Адже 
фігурне катання — це не лише спорт, але й мистецтво, доступне кожному» (Вільна 
Україна, 1971, 17 груд.). 

Ім’я триразової олімпійської чемпіонки асоціюється з найвищими досягненнями в спорті. 
У наведеному оголошенні власне ім’я спортсменки уособлює її всенародну популярність. 
Саме на таких прикладах можна простежити момент переходу імені у постантропонімічний 
статус — на антропонім нашаровуються додаткові відомості про персональні досягнення 
носія, які виступають визначальними при переліку його характерних рис. 

Подібну функцію виконує й ім’я видатного вченого К. А. Тімірязєва в епіграфі до 
рекламного оголошення під назвою «Коровай — як сонце» (Рад. Волинь, 1979, 21 січ.). 
Епіграф передує заголовку, тому й перебирає на себе частину його функцій. А звучить він 
так: «Чи багатьом спадало на думку, що шматочок хліба, добре випеченого пшеничного 
хліба..., є одним з найбільших винаходів людства. К. Тімірязєв». Ім’я К. А. Тімірязєва 
виступає у наведеному епіграфі у постантропонімічній функції: за власним іменем — 
авторитет всесвітньовідомого вченого-фізіолога, до думки якого закликають прислухатися 
читачів. 

Специфічний характер експресії простежується і при використанні власного імені Улас 
для реклами виставки-продажу кулінарних виробів (Київ. правда, 1970, 11 серп.). Тут 
власна назва виступає невід’ємною складовою частиною фразеологізму «Кожен Улас має 
свій лас», винесеного у заголовок реклами. Антропонім вжито в узагальненому значенні як 
один з ритмікоорганізуючих елементів висловлювання. У свою чергу, зрозуміло, що ім’я, 
яке виступає у складі фразеологізму, мало високу частотність серед традиційних 
українських власних імен. Отже, вживання антропонімів є одним з ефективних 
експресивних засобів інтенсифікації повідомлення. 

Примовка «З маминої шуби — обнова для Люби» (Вільна Україна, 1980, 4 січ.) — 
оказіональне утворення, у якому, на нашу думку, вдало рекламуються послуги ательє по 
ремонту й переробці хутряних виробів. Власна назва — милозвучне жіноче ім’я Люба — 



також виконує у заголовку ритмікоорганізуючу роль, проте воно позбавлене певного 
етнографічного підтексту, властивого імені Улас у наведеній вище назві реклами. Це 
пояснюється різницею між роллю, яку виконують у тексті сталі словосполучення типу 
фразеологічних одиниць і оказіональні утворення одноразового використання. 

Своєрідне місце серед антропонімів посідають так звані прагмоніми — власні назви 
товарів, торговельних закладів1. Серед них часто натрапляємо на власні імена людей. 
Експресивність висловлювання значно посилюється завдяки персоніфікації — адже 
використання імені людини дозволяє надати рис живої істоти неживим предметам: 
«Наталка» запрошує у гості» (Веч. Київ, 1980, 5 трав.), де рекламуються послуги кафе під 
назвою «Наталка»; «Вітерець» чи «Тетяна»? (Вільна Україна, 1980, 4 січ.) — реклама 
зачісок під такими назвами. Завдяки цьому засобу активізується увага читача: він 
зосереджується на розв’язанні питання — хто ж такі Наталка і Тетяна? Це — суто 
текстовий тип інтенсифікації. У даному разі приналежність назви до розряду прагмонімів 
можна визначити візуально — лапки підказують, що, наприклад «Наталка», про яку йдеться 
у згаданому заголовку, не жива істота. У другому випадку розкрити роль імені Тетяна 
допомагає крім лапок і те, що ім’я це згадане в одному ряду з назвою «Вітерець» як 
однорідний член речення. 

Отже, використання у заголовках такого яскравого джерела експресії, як власні назви, 
зокрема антропоніми, здається перспективним для сучасної української газетної реклами. 
 

                                                           
1 Див.: Комолова З. П. Семантическая мотивированность прагмонимов. — В кн.: Проблемы семантики. М., 
1974, с. 333. 


