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Серед антропонімів нашої художньої літератури виділяємо окрему групу імен, характерний 
та оцінний потенціал яких сформований у раніших літературних творах. Це насамперед 
імена загальновідомих біблійних персонажів. Найвищою частотою уживання 
характеризується ім’я Богоматері — Марія. В українській літературно-художній 
антропонімії воно стало символом матері, жінки-страдниці. В одних творах, де зображується 
Богоматір, традиційне біблійне онімічне значення імені Марія доповнюється натяком, 
своєрідним зіставленням із долею української жінки («Марія» Т.Шевченка, «Три Марії» 
Н.Королевої, «Скорбна Мати», «Мадонно моя» П.Тичини та ін.); в інших, — де Маріями 
іменуються українські жінки-страдниці, це ім’я є виразником найвищого драматизму через 
асоціацію із стражданням їх тезки — Матері Божої («Ледащиця» Марка Вовчка, «Мати» 
О.Довженка, «Дім на горі» В.Шевчука, «Стражгора» С.Пушика). 

Літературних персонажів, проповідників нових суспільно-політичних ідей в Україні, 
часто називають іменами апостолів та євангелістів. Напр.: Павло Чубань («Не судилось» 
М.Старицького), Лука Літостанський («Київські прохачі» І.Нечуя-Левицького), Марко 
Безсмертний («Правда і кривда» М.Стельмаха), Марко Римик («Кам’яне поле» Р.Федоріва та 
ін.). А у драмі «Прощай‚ село» М.Куліш, гадаємо, не випадково навіть протиставив двох 
персонажів з біблійними іменами, натякнувши в такий спосіб на суть головного конфлікту: 
патріархального, богомільного діда Зосима депортує за межі України «нова людина», комуніст 
Марко, що має таке ж ім’я, як новозавітний євангеліст. Щоправда, в українській культурі ім’я 
Марко має ще одну, навіть більш знану конотацію, пов’язану із апокрифічним Марком 
Проклятим, що товчеться в пеклі. Пор. у М.Стельмаха: «Панотець нарік немовля Марком. Баба 
змагалась супроти цього імені, доводячи, що всьому хрещеному миру відомо, що Марко 
товчеться по пеклу, але отець Антоній заспокоїв стару, що там другий Марко, а цей супокійно 
сидить у раю поруч з Христом» («Безбатченко»). Гадаємо, що М.Куліш мав на увазі і 
апокрифічне значення імені Марко, коли називав комуніста-двадцятип’ятитисячника Марком. 

Глибше закодована ідея месіанства у прізвищі Савлутинський, носій якого активно 
пропагує західний спосіб життя і про якого говорять, що «за ним йде нова культурна доба» 
(«Робітні сили» М.Івченка). М.Івченко спеціально утворив його від першого імені апостола 
Павла — Савло. Характеристичний та експресивний потенціал прізвища Адаменко в романі 
Ю.Яновського «Вершники» також ґрунтується на «репутації» біблійного персонажа — 
Адама. Прізвище влучно характеризує правомочність українського селянського роду та його 
мимовільну тяжку гріховність у час революції. 

Виняткове значення для розуміння ідейного задуму М.Куліша «Народний Малахій» 
має ім’я-символ Малахій. Назвавши головного персонажа твору рідкісним в Україні іменем, 
автор певною мірою ототожнює, зіставляє свого героя із біблійним Малахією, останнім 
пророком Старого Завіту: біблійний Малахія першим пророкував скасування старозавітних 
жертв, замість яких «Господь установив чисту безкровну жертву, яку приноситимуть його 
святому імені всі народи від сходу до заходу сонця». 

Окрім імен-символів, виражальні можливості яких розкриваються у контексті світової 
культури, є і такі, що постали на українському ґрунті. Найпоказовіше серед власних 
українське ім’я-символ — Катерина (Катря), що супроводжує долю нещасних українських 
жінок. В українській літературно-художій антропонімії традиція уживання цього імені бере 
свій початок від поеми Т.Шевченка «Катерина». Важко однозначно сказати, чому 
Т.Шевченко саме так назвав дівчину-покритку, безталанну героїню поеми. Можливо, на 
честь старшої і улюбленої сестри — Катрі, а, може, грецька доантропонімійна семантика 
цього імені («чиста», «чистота») «спрацьовувала» на глибше розкриття образу. Згодом це 
ім’я стало символом трагічної долі української жінки. Марко Вовчок першою використала 
онімічне значення Шевченківського імені Катря в оповіданні «Данило Гурч», назвавши 



дівчину-покритку Катрею. М.Старицький («Не судилось»), О.Довженко («Поема про море») 
та ін. також іменують своїх персонажів промовистим Шевченківським іменем Катерина. 

В оповіданні «Максим Гримач» Марко Вовчок назвала Катрею уже не вбогу 
покритку, а доньку заможного козака, яка втопилася, бо згинув її милий. М.Грушевський в 
оповіданні «Тестамент» назвав Катрею міську панночку: «Кілька невдалих планів виходу 
заміж, заручин, розірваних не завсігди з її волі, зробили Катрю згризливою і дражливою на 
пункті заміжжя». 

На перший погляд цілком благополучну сільську дівчину, яка з власної волі 
одружується з «городським» хлопцем, Гр.Тютюнник також назвав Катрею (оповідання 
«Оддавали Катрю»). Доля її теж драматична. Не випадково писав у листі до перекладачки 
Н.Дангулової Гр.Тютюнник: «Катря для мене все, молодий — відтинок Катриного 
безталання: на батьківщині їй нікого було полюбити». 

М.Старицький («Облога Буші») назвав символічним іменем Катря палку патріотку, 
яка ціною власного життя підриває замок, захоплений ворогами. Автор примушує читача 
задуматися, чому за часів козаччини Катря гине за волю України, а Шевченківська Катря — 
через панську наругу?  

Починаючи від оповідання П.Куліша «Дівоче серце»‚ Катрями все частіше називають 
українських жінок-страдниць. У романі О.Гончара «Циклон» Катря — дружина полоненого 
Решетняка, невтомно шукає чоловіка: «скільки тих шляхів пройшла, скільки загорож обходила». 
У «Тронці» також зустрічаємося із драматичним образом Катерини: «У тітки Катерини обличчя 
іконно-темне, суворе, передчасно зістарене, а очі молоді...» Вдова, мати п’ятьох дітей, чоловік 
якої загинув, коли п’ятий син ще й не народився, — також Катерина («Правда і кривда» 
М.Стельмаха). А в романі «Хліб і сіль» М.Стельмах називає українську жінку-страдницю 
Катрею Чайчихою. Шевченківське ім’я Катря у поєднанні із прізвищем Чайчиха (пор. відомий 
вірш І.Мазепи «Ой горе тій чайці-небозі») втілюють найвищий ступінь трагізму. 

Ім’я жінки-страдниці Катерина (Катря) у вірші П.Скунця «Вічна Катерина» стає 
метонімічною назвою України: «І що, Тарасе, слава нам твоя? Твоя Вкраїна — вічна 
Катерина — байстря у дитбудинок віддає». 

В українській літературно-художній антропонімії ім’я Катерина (Катря) стало 
символом з динамічним онімічним значенням: «дівчина-покритка» — «нещасна дівчина» — 
«жінка-страдниця» — «Україна». 

Як інший приклад власне українського імені-символу можна навести ім’я Андрій, що 
після «Тараса Бульби» М.Гоголя набуло репутації зрадницького. М.Хвильовий, Г.Косинка, 
Ю.Яновський не без впливу відомого образу М.Гоголя також називають зрадників Андріями: 
Андрій («Мати» М.Хвильового), Андрій Шкура («Гармонія» Г.Косинки), Андрій Половець 
(«Вершники» Ю.Яновського). 

Символічними ставали не тільки імена героїв художніх творів, але й імена та 
прізвища видатних синів України. Так, у повісті А.Чайківського «На уходах» молодий 
канівець, що засновує у степах нове поселення ( чи не прообраз нової України?) з новим 
укладом життя, називається Тарасом. У повісті В.Гайдарівського «Заячий пастух» один із 
героїв розповідає легенду «Про трьох Тарасів»: «Перший Тарас — гетьман, що загинув від 
московського царя, Другий Тарас — шевців син, а Третій — це визволитель». Тут ім’я 
Великого Кобзаря стає магічним символом України. 

Мартін Коллар, перший перекладач творів української літератури словацькою мовою, 
одного із персонажів Ю.Федьковича — Івана Шовканюка назвав у перекладі Яном Шевченком. 
Антропонім Шевченко і за межами України залишався найяскравішим її символом. 

Сфера побутування деяких імен-символів обмежується антропонімією окремих 
авторів. Так, Мирон у Франковій антропонімії меншою чи більшою мірою асоціюється з 
самим автором («Малий Мирон», «Похорон» та ін.), а прізвищем Кравчина у О.Довженка 
завжди іменуються українські трударі («Земля», «Перемога», «Поема про море»). 

Як бачимо, іменам-символам відводиться роль важливого мовно-стилістичного засобу 
у глибшому розкритті образів-денотатів. 


