
ОКСАНА ОЖИГОВА 
ВЛАСНІ ІМЕНА В ЗАГАЛЬНОМУ ВЖИВАННІ 

 
До нашого лексикону входить чимало слів, у минулому власних назв — це імена 
літературних, міфологічних, біблійних героїв — альфонс, плюшкін, ліліпут, мюнхгаузен, 
квазимодо, кассандра, нарцис, аполлон, афродита, каїн, іуда; відомих осіб, вчених, 
бізнесменів — ньютон, кольт, паскаль, форд. 

Часто за назвою місцевості отримує найменування те чи інше поняття. Наприклад, напої 
(коньяк < Коньяк, Франція), 

фрукти (персик < Персія, нині Іран; апельсин < Sinna, 
пізньолатинська назва Китаю — appelsien, ‘китайське яблуко’), 
автомобілі (лімузин < Лімузен, Франція), 
морозиво (пломбір < Пломб’єр, Франція), 
вид спорту (альпінізм <  Альпи). 
Чимало власних назв стали загальними. Але ми зрідка пов’язуємо слово, що увійшло до 

активного словника, із людиною, яка дала їй назву. 
Так, уміння стисло та чітко висловлювати думки — лаконізм — походить від назви 

Давньої Лаконії (Давня Греція), мешканці якої відмовилися від багатослів’я.  
Плеядою називають «сузір’я» видатних діячів — на честь імені Плеяд, семи дочок титана 

Атланта в давньогрецькій міфології, які після смерті перетворилися на сім зірок. 
Слово термін походить від назви храму Терміна, збудованого римським царем Нумою 

Помпілієм. На честь бога Терміна влаштовувалося свято — терміналії. Спочатку це слово 
окреслювало таке поняття, як ‘межовий, пограничний знак’, а пізніше стало вказувати на 
‘закінчення, кінець, мету’, далі — ‘період’.  

Лексема термін в сучасній українській мові — це ‘слово або словосполучення, що 
означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки’. 

Тепер звернімося до слова каламбур. Каламбуром називають стилістичну фігуру, 
побудовану на використанні багатозначності слова, випадкового збігу звучання слів для 
створення гумористичного, сатиричного ефекту, для словесного дотепу. 

Існує кілька версій походження цього слова. Одні припускають, що існуванням цієї назви 
ми маємо завдячувати баронові Каланбергу, який перебував при дворі польського короля 
Станіслава Лещинського, майже не знав французької, плутав слова та прославився 
мимовільними жартами. Інші наполягають на тому, що причина — барон Калемберг, який 
таким же шляхом став відомим при дворі короля Людовіка ХV. І зовсім прозаїчна третя 
версія — від італійського calamo burlare — ‘жартувати пером’. 

А вам яка з цих версій більше до душі? 
 


