
ОКСАНА ОЖИГОВА 
ЯК ЗВАТИ ДІЙОВИХ ОСІБ У СУЧАСНІЙ ДРАМІ 

 
Мова драматургії як роду художньої літератури є двоплановою. З одного боку, вона 
співвідноситься з елементами загальнонародної мови, з іншого — є матеріалом для побудови 
оригінального твору. Однією із семантичних структур літературно-художнього твору є 
антропонімія. У драматургійному творі особливо увиразнюється функціональність імен 
персонажів. Вони стають однією з найбільш промовистих непрямих характеристик дійових 
осіб. Адже відомо, що «при виборі антропонімійної моделі іменування персонажа автор 
керується міркуваннями ідентифікаційної достатності та функціонально-стилістичної 
доцільності» (Л. Белей).  

У текстах сучасних драм реалістичного напрямку художні антропоніми найчастіше 
функціонують як засоби номінації, соціальної та вікової характеристики. 

Номінативні одиниці є стилістично нейтральними, однак у конкретних контекстах вони 
здатні актуалізувати глибинні семантичні потенції слова. Так, наприклад, у п’єсі Н. Нежданої 
«Той, що відчиняє двері», дія відбувається у моргу, де і знайомляться Дівчина та Жінка, що 
потрапили туди за невідомих обставин: ДІВЧИНА. До речі, може познайомимось? В 
останню путь разом все-таки. Вікторія. Можна просто Віка. — ЖІНКА (Крізь зуби). 
Можна просто Віра... Георгіївна. — ДІВЧИНА. Віра Георгіївна! Уявляєш, як гарно буде це 
ім`я золотими літерами на граніті... Ужиті авторкою антропоніми Віра та Вікторія 
асоціюються із поняттями: ‘віра’ та ‘перемога’. У контексті подальшого сюжетного розвитку 
п’єси ці етимологічні значення трансформуються у символи: героїні вірять, що зможуть 
вирватися із страшного ув’язнення, і перемагають.  

У сучасних драматургійних текстах літературно-художні антропоніми також є засобами 
соціальної характеристики. При цьому найбільш широко представлений соціотип 
інтелігентів. У називанні персонажів-інтелігентів антропонім, як правило, виконує оцінну 
функцію. Такими, наприклад, є імена дійових осіб у п’єсі О. Гончарова «Синдром молодої 
дружини»: головний персонаж — Булкін Індустрій Лікбезович, вчений; його теща — Фарія 
Юсупівна; а також інші дійові особи — Конюхов Іван Архипович, директор інституту 
«Надуманих проблем», Моськін — власник собаки, Ханума Сидорова — телерепортер. 

Семантичне та стилістичне зіткненння складників імені дійової особи (прізвища, імені та 
по батькові) — це багатовекторний код із широким тлом референційності. Скажімо, ім’я 
головного персонажа твору відбиває показову для радянської епохи тенденцію, коли новими 
поняттями, що входили в життя суспільства на певному етапі його розвитку, називали дітей: 
БУЛКІН. Індустрій Лікбезович… Мене так звати… По паспорту… — КОНЮХОВ. А ви 
жартівник… Досить дотепно… — БУЛКІН. (Похмуро) Мені так не здається… Однак це 
дійсно моє ім’я та по батькові… Що зробиш, відголосок минулих революційних літ.  

Виразну соціальну стилістичну конотацію мають ідеологічні антропоніми, які в сучасній 
драмі виступають ознакою певного часу: МАЇНА. ...Одне ім’я чого варте — наскрізь 
червоне... Маїна... Інша річ ваша Ріна... — НІНА. ...У неї ще більш червоне ім’я — Октябріна 
(нормат. Октябрина), але дівчина відкинула «октяб», залишилася Ріною, іною... 
(В. Фолварочний «Пересолений мед»). Власне ім’я виконує тут функцію самохарактеристики 
персонажа.  

Іноді антропонім слугує основою для стилістичного оформлення оригінального дотепу, 
жарту і є ознакою тонкого почуття гумору персонажа. Саме таку тональність, послідовно 
підтримувану й увиразнювану контекстом забезпечує скорочено-демінутивна форма імені 
Індусик: БУЛКІН. Насправді, досить складну конструкцію спорудили мої дідусь та батько. 
А в дитинстві та й, взагалі, в колі моїх друзів мене звуть просто і безхитрісно: Індус. — 
КОНЮХОВА. — Ось навіть як? Цікаво! Не таке вже й невдале скорочення… — БУЛКІН. 
Згоден. Немає нічого поганого. (Хитро примруживши очі) А ось кохані жінки звали мене ще 
простіше: Індусик. Вам подобається таке ім’я? (О. Гончаров «Синдром молодої дружини»).  



У мові сучасної української драми комічний ефект створюється і за рахунок 
парадоксального співвідношення імені дійової особи та її загального психологічного 
портрета, окресленого автором. Наприклад, один із персонажів п’єси О. Миколайчука 
«Приймаки» презентується як Теодор Ніфонтович, селянин. Передусім впадає в око форма 
антропоніма Теодор, ужита замість більш поширеного сучасного імені Федір. Її стилістична 
значущість підкреслюється іменем по батькові Нифонтович (подане автором як 
Ніфонтович). Наступне порушення стереотипу читацького сприймання зумовлює ремарка — 
соціальна характеристика — селянин. Співвіднесення із нею актуалізованих у творі рис 
персонажа (наприклад, його розмовна мова) дає змогу відновити стилістичну рівновагу, 
порушену специфікою антропоніма. 

Однією з мовних ознак соціотипу інтелігентів є називання старших за віком або 
«вагомих» за соціальним статусом персонажів на ім’я та по батькові: Булкіна Марина 
Іванівна — дружина, Шота Абрамович — начальник Булкіна, Неля Борисівна — його 
дружина, Елеонора Юріївна — дружина Конюхова, Герасим Рафаїлович — редактор 
журналу «Базарні відносини в Росії», Клавдія Степанівна — його дружина (О. Гончаров 
«Синдром молодої дружини»). Цю ж тенденцію спостерігаємо в драмі О. Миколайчука 
«Приймаки» — Альбіна Романівна, теща Бориса; С. Щученка «Приходьте завтра» — 
Наталя Миколаївна, мати Рити; Іван Ілліч, друг сім’ї.  

Інші соціально забарвлені антропоніми переконливо підтверджують, що власне ім’я — 
складник мови драми. Драматурги не оминають нагоди підкреслити іншонаціональне 
походження носіїв цих імен або ж штучність їх побутування в українському 
соціокультурному середовищі. Зокрема, такими інформативно насиченими мовними знаками 
у сучасній драмі є російськомовно зорієнтовані імена дійових осіб, як-от: Анжеліка, Артур, 
Рита, Вероніка, Жанна, Зоя, Вілена. Наприклад, ВІЛЕНА. Вілена Ісаківна. Росіянка... Ваша 
нацприналежність мене не цікавить. Я завжди так представляюсь (О. Погребінська 
«Осінні квіти»); АРТУР. Тепер пропоную висловитися незрівнянній Анжеліці. Королева 
палких сердець — вам слово! (О. Миколайчук «Приймаки»); ПЕТРОВИЧ. Як, кажеш, звати 
дівчину — Ліка? Що за ім’я таке чудернацьке? — ЛІКА. Мене звуть Анжелікою. — 
ПЕТРОВИЧ. Ти диви... Анжеліка... (мрійливо) Як королева. Чи принцеса... І звідкіля це в 
наших лісах принцеси? (С. Щученко «Повернення»). Виражальний потенціал названих 
власних назв засвідчує мовну моду (адже це теж важливий для антропонімії чинник), виявляє 
особливості авторського ставлення до персонажа. 

Часто тексти віддзеркалюють показове для сучасного молодіжного сленгу творення 
специфічних назв: Артур — Арчі (О. Миколайчук «Приймаки»), Анжеліка — Ліка 
(С. Щученко «Повернення»), Вероніка — Ніка, Рона (Н. Мазур «Тінь карнавалу»). 

У п’єсі О. Гончарова «Синдром молодої дружини» спостерігаємо цікаве стилістичне 
явище, яке умовно можна визначити як стилізація антропоніма. Йдеться про навмисне 
перекручування дійовими особами власних імен, «перелицювання» їх на кшталт 
іншомовних: ЕЛЬ-КАРАС. В миру я Григорій Степанович Карась…. Риба така є… Особливо 
смачна в сметані під... горілку… Жива розмовна ситуація дає змогу підкреслити комізм 
марнославних намагань персонажа, чому сприяє обігрування омонімічних форм (Ель-Карас 
// карась у сметані), ремарки (якомога величніше) тощо. 

Соціотип студентів представлений у сучасній драмі номінативними антропонімами: 
Костя, студент медінституту (О. Погребінська «Осінні квіти»), Мірик (Мирослав) 
(О. Сліпець «Хроніка першого курсу»). 

У п’єсі О. Кирилової «Засватаний-невінчаний» характеристичні емоційно-оцінні 
антропоніми доповнюють авторські портрети: ДУНЬКА — 18 років, приємно щокаста, 
півонія; ГАВРИЛО — велетень респектабельного вигляду з посмішкою Чеширського кота, її 
наречений, ЄВГАШКА — приятелька Фока, юна людожерка, «як у кращих домах Лондону й 
Конотопу», МОРКВА — мандрівний філософ, щойно з Берліну, волосся на голові вищипане, 
мрійник, АПОЛОНІЯ (ПОЛЯ) — вся втілена у величезні блакитні сумні очі, вечірня зоря на 
виданні. 



Введення власних назв у репліках переважно розраховане на створення або ж підсилення 
комізму на ґрунті поєднання просторічного імені з його іншомовною модифікацією: Гаврило 
— Габріель (ЄВГАШКА. Гаврило, він все одно не мій... Ти — чужий, Гаврило, Габріель); 
Євгашка — Єва (ЄВГАШКА. Можете звати мене Єва. Мені всі кажуть, що я так само 
спокуслива). 

Показовим є залучення до сучасної драми художньо-образного арсеналу давніх 
українських імен, як-от: Горпина, Арсен, Ярина, Мусій, Ганна, Зосим, Демид, Стеха 
(С. Новицька «Шинкарка»). З одного боку, це дає змогу авторам стилізувати твори під 
фольклор та наближувати діалоги до «народних» розмовних ситуацій, а з іншого — засвідчує 
популярне сьогодні намагання частини молоді повернутися до автентичної української 
культури. 

Отже, у сучасній драматургії антропоніми виявляються ознакою обраного автором 
драматургійного напрямку та відповідного окреслюваного соціотипу. При цьому власне ім’я 
є тим мовним знаком, який активізує широкий комплекс асоціативних смислів, що їх можна 
вважати індивідуально-художнім значенням власного імені. 
 


