
СВІТЛАНА БИБИК 
ЯКБИ НЕ БУВ ТАКИМ, НЕ БУВ БИ ЯКИМ  

(АНТРОПОНІМИ В ОПОВІДАННЯХ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА) 
 
Стиль Григора Тютюнника визначається майстерністю у володінні художньою деталлю і 
зокрема образотворенням імені, прізвища, прізвиська людини. Ще В. Виноградов відзначав, 
що питання добору імені, прізвищ та прізвиськ у художній літературі, визначення їх 
характеристичних функцій «не може бути представлене небагатьма прикладами. Це дуже 
велика та складна тема стилістики художньої літератури». 

Джерелом розширення зокрема експресивних засобів найменувань у літературній мові 
є народнорозмовна мова. Одна з найцікавіших груп народної антропонімії — прізвиська, як 
зауважив В.Чабаненко, «у них відбиваються культурні, соціально-економічні й політичні 
обставини народного життя; виявляються естетика народного мислення, образність і 
дотепність народного мовлення». 

В оповіданнях Григора Тютюнника поширений тип власних імен персонажів — 
називання по батькові. Серед них є стилістично нейтральні в розмовно-побутовій мові 
антропоніми, що виконують функцію традиційно поважного звертання: «Директор школи 
Іван Лукич, а по-ковбишівськи просто Лукич..» («Син приїхав», с. 188. — Тут і далі цитуємо 
за виданням: Тютюнник Г.М. Твори. Книга І: Оповідання. — К., 1984); «Ти, Кіндратовичу, 
не мішай парубкам» («Оддавали Катрю», с. 152); «Тоді-бо на станції брикету не було, 
Нестеровичу» («Грамотний», с. 271) і т. ін. У художній текст вони вносять відчуття 
природності, невимушеності у ситуаціях спілкування персонажів. Такі утворення 
породжують естетичний смисл: «людина, яку знають, поважають та цінують». Подібне 
звертання виступає як шанобливе, наприклад: «Свиридович — так звали начальника усі в 
депо — майже ніколи не ходив, а бігав» («Іван Срібний», с. 201); Треба тільки стати на 
порозі кузні, кахикнути раз та вдруге й сказати лагідненько: «Драстуй, Явдокимовичу! Як 
воно сьогодні кується-клепається?» («У Кравчини обідають», с. 164). 

Щоправда, словесне оточення антропоніма може породжувати і протилежне, 
зневажливе значення, пор.: «..з-за крайнього од садка столу підвівся Омелькович, вантажник 
при сільпо і перший виступайло на всіх колгоспних зборах» («Оддавали Катрю», с. 155). 

Явищем малопоширеним є вживання у функції імені по батькові «імені по матері» 
стосовно безбатченка, пор.: «..ми як возили солому до голови сільради з Семеном 
Одарковичем (батько в нього хтозна-хто, а мати — Одарка)..» («Тайна вечеря», с. 176). 

Другий тип власних найменувань персонажів — прізвиська-прикладки вмотивовані 
родом дільності, наприклад: Сашко-поштар («Бовкун»), Іванушка-скрипаль, Шурко-баяніст, 
Мишко-бубніст, Василь-сопілкар («Оддавали Катрю»), Хвиля-бондар («Дикий»), або 
соціальним станом — Ілько-патронацький («Кленовий пагін»). Щодо останнього, то воно 
насичене експресією розмовності, бо становить поєднання розмовного варіанта імені Іллі та 
лексеми, що утворена від іменника в переносному значенні з розмовною маркованістю 
«патронат» (СУМ, VI, с. 97). 

Такий тип індивідуальних прізвиськ стосується, як правило, молодих осіб, на відміну 
від першого, де представлені утворення від імен по батькові. 

Родинними стосунками вмотивований третій тип антропонімів — прізвиськ, що 
стосуються жіночих образів. Це, по-перше, продуктивні утворення від імен чоловіків із 
суфіксом -их-: Онищиха, Макариха: «Чого це ти сьогодні так рано вернувся? — здивувалася 
Арсениха..» («Степова казка», с. 324); та непродуктивні утворення із суфіксами -ов-, -івськ-: 
«..а оце увечері приходила Горпина Стеланівська — вона йому дядина — та й розказує..» 
(«Сито, сито...», с. 71), Отямилась, аж як Параска Остапова з того світу достала і в хату 
повела» («Грамотний», с. 276). 

По-друге, це утворення від прізвищ чоловіків із суфіксами -их-, -к-: «Он учора 
приходила ворожити баба Шльопчиха, так я й зробив, що їхнього зятя немає..» («Сито, 
сито...», с. 73), «..бо навіть Шовкунчиху, жінку рахубну, потайну..» («Гвинт», с. 87), 



«Щоправда, не нашу, а покійної баби Погончихи» («Обнова», с. 124), «Ілько, рідний онук 
баби Мотрі Борознячий..» («Грамотний», с. 273). 

Відомі народні прислів’я та приказки про стосунки жінки та чоловіка. Деякі з них 
уявляються нам певним підтвердженням чи узагальненням тих життєвих ситуацій, які 
помітив і переніс на сторінки оповідань Григір Тютюнник, пор.: «Степаниха зітхала, а 
Степан курив» («Оддавали Катрю») — пор.: «За Панасом Панасиха» (с. 212 — Прислів’я та 
приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру / Упоряд. М. Пазяк, — К: Наук, думка, 
1990. — Далі вказуємо лише сторінку), «Хвиль діжки робить.. А Хвилиха возик іззаду 
підпихає» («Дикий») — пор.: «Микитиха тісто місить, а Микита діти тішить» (с. 211) та інші. 

Жіночі прізвиська такого типу створюють не лише ефект побутовості ситуації, а й 
відбивають ідею парності народного життя — спільність долі подружжя, їх близькість та 
подібність, як у прислів’ї «Який Оверко така й Одарка» (с. 220). 

Інше естетичне вираження образу жінки-дружини представлене в оповіданні «Син 
приїхав»: «..приїхали гості й до Никифора Дзякуна та Параски Дзякунки» (с. 175). Суфікс -к-, 
за допомогою якого утворюється прізвисько дружини, інтенсифікує його 
внутрішньосемантичні можливості та створює ефект розмовності. Таким чином художня 
модальність даної словоформи стає більш місткою. Основна функція прізвиська — функція 
називання чи найменування — ускладнюється характеристичною в художньому тексті. Дії та 
рухи жінки характеризуються так: щасливо цокотіла, обціловуючи внука; раділа; ніжно 
сокотіла до онука; біжка несла онукові [картопельку]; аж похлиналася радісним шепотом; 
поквапливо одказала та інше. Так створюється образ спритної, жвавої, кмітливої сільської 
жінки. 

Четвертий тип імен — прізвиська, що є індивідуально-авторськими утвореннями. Вони 
позначають ім’я людини: «— Тихоне, це ти? — То дід Юхим. Його дражнять Онайко, то що 
по батькові — Онанійович» («Комета», с. 22); якості характеру: «на балачку Санько і змалку 
мамулуватий, через що й прозвано його Диким («Дикий», с. 225); «..Микиту Норовця, 
прозваного ним же таки — М’який» («М’який», с. 169); зовнішні особливості людини: 
«..Стеха-Жирафа, худа довготелеса жінка» («Кізонька», с. 293); «Марфа (тоді її у селі за 
маленький зріст звали маленькою Марфою..») («Три зозулі з поклоном», с. 281); «А само ж, 
прости господи, матню набік носило.. Кривоматній! — підсипала Палажка» («Обмарило», 
с. 42), своєрідність мовлення: «Шпуга [Іван Іванович] говорив дуже швидко і дуже чітко — 
як стукоче дятлик на сухім дереві, за що його прозвали Ваня-Ваня» («Грамотний», с. 274), 
«На п’ятдесят сьомому році життя Степан Секремент розійшовся з жінкою» [улюблене 
слівце — СБ.] («Кізонька»,с. 285); манеру рухатися, пересуватися: «..живе в хаті стара баба 
Ганна, прозвана в селі Вуточкою («Вуточка», с. 115); улюблене заняття: «Лука Іванович 
танцював на гульбищах тільки «бариню». Баринею його й прозвали..» («Оддавали Катрю», 
с.. 158), «Не було такого літнього ранку.., щоб дід Арсен, прозваний Бушлею, всидів дома» 
(«Степова казка», с. 322) та далі по тексту, пор.: «..летіла бушля — велика довгонога і 
довгошия птаха, що любить ховатися попід очеретом та лепехою й вичікувати, доки мимо 
пливтиме рибинка: то вже її неодмінно вхопить своїм зубатим дзьобом» (там же, с. 324). 

Як бачимо, переважна більшість таких антропонімів ґрунтується на характеристиці 
образу-персонажа як позитивного. Навіть на позначення якоїсь «рахубини» в характері 
людини Тютюнник уникає згрубілих слів, пор.: «Деповці прозвали Тура просто і в’їдливо: 
Начальник «Зробимо, Начальний, «Не знаю, Начальний, «Ша! Начальник іде» («Іван 
Срібний», с. 207); «Яків Брус, на прізвисько Ява, за тридцять повоєнних літ обіймав 
навперемінно кілька різних посад..» («Грамотний», с. 270). 

Зазначимо, що етимологія прізвиськ у творах Григора Тютюнника досить прозора, 
умотивована життєвою реальністю. Кількість їх структурних та семантичних моделей 
настільки невичерпна, наскільки глибоке джерело народнорозмовної виразності та 
експресивності засобів національної мови. 

Тема духовних коренів роду, що є провідною в оповіданні «Оддавали Катрю», 
виражена, зокрема, через мікрообраз молодої людини — гостя з Донбасу Федора Безверхого 



не цікавить, як його звуть, а «звідки будете?»: «О, я, папаша, здалеку, — поважно одказав 
молодик. — Я з Вінниці. Тобто батьки звідти. А я корінний донбасівець» (с. 157). «Миттю 
причепилось це назвисько до хлопця: ..вигукнув крізь сміх корінний донбасівець» (с. 159). 
Таке ситуативне найменування не переростає в прізвисько як індивідуальне ім’я-
характеристику, бо називає досить поширене в нашому сьогоденні явище — незнання рідної 
мови, відмежування від батьківщини. 

Досить колоритним стає образ Нюри з однойменного оповідання. Він — людина, яка 
ніколи не наважувалася міркувати сама, навіть у дрібному. Тому й став після одруження із 
всезнайкуватою дівчиною Нюрою смирний хлопець Іван Кирячок Нюрою. Внаслідок 
життєвих обставин чоловік втратив своє ім’я і дістав жіноче — Нюра. У той самий час через 
традицію розмовної мови називати дружину по імені чоловіка й вона отримала прізвисько 
Нюриха, пор.: «..переймав від супряжниці кожне її кив і кожне морг.., за яким., в Нюри-
чоловіка [відчувалася] лише самовідданість своїй господині Тому й стало: «Бачив учора 
Нюру», «Позичила в Нюрихи». 

Персонажі з авторськими найменуваннями є художньо неповторними образами, 
водночас соціально зв’язаними, обумовленими природністю національно-мовної та життєвої 
стихії, що їх сформували. Доказом цього є авторські моделі введення в текст власних імен. 
Вони вказують на поширеність прізвиська чи імені на певній території, у певному 
середовищі спілкування: по-ковбишівськи, так звали начальника усі в депо та ін.; вказують 
також на неозначеність першомоменту виникнення прізвиська і, разом з тим, на його 
константність, закріпленість за певною особою: звали, дражнять, прозвано, прозвали, 
прозваний та ін. 

Отже, прізвиська — це той прошарок народнорозмовної лексики, який постійно 
поповнюється новими структурними й семантичними моделями, чутливо реагує на мовну й 
життєву реальність. Оті «ізюминки» та «рахубинки» в характері, зовнішності та звичках 
людей у текстовій позиції набувають певного художнього смислу, стають звуковим ореолом 
людини. Правду кажуть, який Сава, така йому й слава. Вони несуть яскраво виражене 
смислове навантаження, передають національний колорит, мають соціальну характеристику. 
Через них впізнається усно-мовна, розмовно-побутова стихія оповідань. Григір Тютюнник за 
допомогою таких елементарних «моделей», як ім’я, міг виразити своє ставлення до життя та 
людини, про яке ми читаємо у його щоденникових записах: «Мила моя ЛЮДИНО, ніколи я 
не скажу про тебе чорного слова!» 
 


