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Власні особові назви у драматичних творах Івана Франка є хоч і невеликою, але важливою 
частиною словника письменника. Усього в його п’єсах під різними іменами, прізвищами, 
прізвиськами виступає понад 80 дійових осіб. Вживані І. Франком антропоніми — не 
випадкові слова-характеристики, а глибоко продумані, вдало підібрані і органічно пов’язані з 
текстом власні особові назви, використання кожної з яких зумовлене темою та змістом 
твору, а в ряді випадків — навіть конкретною ситуацією. Через імена та прізвища 
драматичних героїв Каменяр доносить до читача їх психологічну та соціально-територіальну 
характеристику, передає дух епохи, увиразнює колорит конкретної драматичної ситуації. 

Як митець-реаліст І. Франко послідовно майстерно шліфує не тільки діалоги своїх героїв, 
а й уміло добирає певний емоційний варіант імені, який найкраще характеризував би героя, 
проникав би у його суть. За емоційним забарвленням усі імена та їх варіанти, вживані у 
драматичних творах письменника, поділяються на стилістично-нейтральні— Панько, Олена 
(«Будка ч. 27»), Оришка («Рябина»), Никифор, Іван, Мартин, Криштоф («Майстер 
Чирняк»), Михайло, Микола, Анна («Украдене щастя»); фамільярні — Орися, Фесуня 
(«Рябина»), Генко, Сень («Послідній крейцар»); здрібніло-пестливі — Олексочка, Орисечка 
(«Рябина»), Мілечко («Учитель»), Зосенька («Будка ч. 27»), Івасик («Майстер Чирняк»). 

Показовим є використання здрібніло-пестливих варіантів особових імен у драмі 
«Украдене щастя». Тут, на противагу іншим драматичним творам, І. Франко послідовно 
уникає вживання здрібнілих варіантів, готуючи читача (глядача) до психологічно важливої, 
трагічної сцени: «[Анна:] Михаиле, Михайлику! На кого ти мене покидаєш?». Це ніжне 
«Михайлику», один-єдиний раз ужите в драмі, на тлі суворої колізії підносить трагізм драми 
до шекспірівської висоти. 

Характерною ознакою драми «Сон князя Святослава» є широке застосування художньо-
історичного принципу: для автора важливо, щоб герої були історично реальні. Звідси 
переважання дохристиянських імен, які вказують на історичну епоху та соціальну 
належність героїв: Святослав, Гостомисл, Всеслав, Предслава, Запава, Ставур, Гарниш, 
Добриня, Путята. Утворені за відповідними законами християнські імена, точніше — 
адаптовані їх варіанти Васюта, Чурило, Влас, бездоганно вписуються у ряд давньоруських 
оригінальних імен. 

У драмах І. Франка спостерігається тенденція до територіального добору особових назв. 
Імена персонажів максимально відповідають іменам, властивим зображуваному регіону і тій 
соціальній групі людей, до якої належить герой. У системі особових назв найчастішими є 
загальноукраїнські Іван, Микола, Михайло, Гаврило, Клим, Олекса, Степан, Анна та ін., які 
широко побутували на Україні. Однак І. Франко вміло використовував територіальні, 
передусім галицькі варіанти особових імен — Ілаш, Васьо («Кам’яна душа»), Андрух 
(«Украдене щастя»), Юльця, Мілько («Учитель»), Свербинус, Ксенька Тулубиха («Рябина»). 
Кожне з таких імен несе ще й стилістичне навантаження: їх носії у І. Франка завжди є 
вихідцями з простого народу. Для створення іншого національного колориту письменник 
використовував і відповідні йому імена: Вільям Гопкінс («Майстер Чирняк»), Гершко Люкс, 
Йосько Шпіцкопф («Учитель»). 

Індивідуальне слововживання І. Франка найповніше проявляється у прізвищах та 
прізвиськах. Але й тут у принципах їх творення драматург залишається вірним українській 
народній традиції. З одного боку, його антропоніми—це нейтральні щодо додаткового 
навантаження назви: Прокіп Рябина, Гнат Грінчук, Рахміль Цінобер («Рябина»), Микола 
Задорожний, Михайло Гурман («Украдене щастя»), Гнат Сиротюк («Будка ч. 27»), Степан 
Бойчук («Кам’яна душа»), Омелян Ткач, Іван Хоростіль, Марина Пасічна, Микита Сойка 
(«Учитель») та ін. Такі типові імена створюють місцевий колорит, вказують на місце дії, 
національність героя. З іншого боку, це — так звані характеристичні імена: Ілько Марусяк, 
Іван Баюрак («Кам’яна душа»), Вольф Зільберглянц, Вовк («Учитель»), Жан-Іван, Сімон-



Семен-Сень («Послідній крейцар»). На них зупинимося детальніше. Одного з персонажів 
драми «Учитель» І. Франко назвав Вольф Зільберглянц. Це сільський визискувач, що тримає 
у покорі всю округу. Вибір цього антропоніма не випадковий: нім. Wolf — «вовк», а 
прізвище Зільберглянц у перекладі з німецької «блиск срібла». Проте смислове навантаження 
несе у п’єсі не офіційне ім’я персонажа, а його варіант Вовк, утворений шляхом перекладу 
німецького імені Wolf. Саме Вовком називають його односельці, для яких він справді є 
вовком, дружина називає його Вольцем. Як бачимо, ім’я Вольф стає характеризуючим, 
промовистим тільки на одному з рівнів його побутування. 

Відчутну характеристичну функцію виконують антропоніми у драмах «Кам’яна душа», 
«Будка ч. 27». Так, прізвище Марусяк, що утворене від імені Маруся, своєрідно підкреслює 
рабську залежність ватажка опришків від його коханки Марусі («Кам’яна душа»). 
Очевидно, не випадково у цій же драмі І. Франко називає провокатора Баюраком (прізвище 
утворене від апелятива баюра «багно, калюжа»). Як у випадку з Марусяком, влучно 
характеризує прізвище Завада персонажа п’єси «Будка ч. 27», який хоче стати на заваді 
коханню між Зосею і Гнатом. 
У п’єсі «Послідній крейцар» І. Франко майстерно варіює українські імена Сень та Іван з 

їх французькими відповідниками Сімон та Жан з метою надати зображенню ситуації 
більшої психологічної гнучкості і соціальної глибини: «[С і м о н:] Я, Сімон Андре, а 
властиво Семен Андрушко, укінчений правник»; «[С і м о н  (до себе):] Ну, Сеню, твоє щастя, 
щось мав розум та забезпечився»; «[С і м о н:] Жак, чи ти стікся чи що?»; «[С і м о н:] Іване, 
ти, бачу, зовсім нині одурів». Головного героя п’єси «Послідній крейцар» І. Франко називає 
інакше. Автор протиставляє неофіційні варіанти імені Євгеній — Генко, Геньо — повному 
офіційному іменуванню — Євгеній Грушка, яке фігурує в оголошенні газети про розшук: 
«[М а н я:] Ото ми дух, наш Генко! То сила! «Львівський суд карний пошукує за академіком 
Євгенієм Грушкою, котрий перед трьома тижнями щез з міста». До прийому називати героя 
різними варіантами одного імені автор вдається з метою підкреслити відмінність характерів 
— безпринципних, аморальних Сімона, Жана, з одного боку, і злочинця «мимоволі» — 
Євгенія, з другого. 

Як бачимо, власні особові назви та їх варіанти, вживані у драматургії І. Франка, 
сприяють донесенню ідейного змісту твору, розкриттю характерів героїв та їх психології, 
вказують на національну, територіальну і соціальну належність останніх. Особові імена у 
драмах Великого Каменяра — не порожні знаки: вони соціально значимі, несуть змістовне 
психологічне навантаження, сприяють мистецькій реалізації творчого задуму драматурга в 
цілому. Описані прийоми простежуються також у прозових та поетичних творах І. Франка, а 
майстерне володіння ними є візитною карткою стилю Каменяра. 
 


