
ТЕТЯНА СТАСЮК 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНІМІВ У СУЧАСНІЙ ПЕРІОДИЦІ 

 
Фіксування й тлумачення різних типів переносного вживання власних назв у мові преси — 
важливе завдання сучасних мовознавчих студій. Хоч і маємо чимало наукових розвідок про 
мову преси (Д. Баранник, Ф. Бацевич, І. Білодід, Л. Рохманова, А. Суперанська та ін.), 
стилістичні, лексико-синтаксичні, структурно-семантичні, прагматичні особливості тексту в 
періодиці (А. Григораш, А. Капелюшний, Г. Колесник, Є. Отін та ін.), заголовок як окремий 
вербальний компонент інформаційного тексту (В. Абашина, Л. Грицюк, Н. Касьяненко, 
М. Ковальчук та ін.), лінгвосоціальні та психологічні характеристики мови засобів масової 
інформації (О. Беляков, І. Гамрецький тощо), однак функції онімів у мові сучасної періодики 
поки що не були предметом лінгвостилістичного аналізу. 

З погляду стилістики газетна публіцистика — це «такі запозичені від художньої 
літератури мовностилістичні засоби впливу на свідомість багатотисячної аудиторії, як 
емоційно-експресивна образність, метафоричність, багатий, зорієнтований на сугестивну 
функцію синтаксис, а також, не в останню чергу, оцінна лексика, зокрема — власні імена» 
(С. Равлюк). Йдеться про власні імена, що використовуються для вторинного найменування 
особи, місця або предмета, тобто ті, в яких відбувається трансформація значення, 
ускладнюється семантика лексеми за рахунок розвитку оцінного компонента. 

Як відомо, комунікація здійснюється тоді, коли інформація, що становить лексичний 
фон власної назви, буде однаковою як для того, хто говорить або пише, так і для того, хто 
слухає або читає. У газетних текстах такі фонові знання для читачів формує контекст, що 
супроводжує конкретне власне ім’я. 

Саме завдяки лексичному контекстові періодична преса необмежено використовує 
власні назви. Кількість інформації, що пов’язана з денотатом власної назви, збільшується, 
розширюючи конкретний лексичний фон назви. У газетний текст ім’я вводиться 
«семантично порожнім» (В. Кухаренко), але воно готове прийняти будь-який зміст. 
Наповнення оказіонального лексичного фону відбувається поступово і «вбирає» в себе 
характеристики персонажів або географічних назв, які визначив автор. Як наслідок, 
реалізована в тексті власна назва семантично збагачується, набуває нових асоціативних 
значень. їх можемо зарахувати до локальної семантичної структури, що закріплена за 
конкретною назвою в певному контексті. Саме так власні імена входять у текст, доносячи до 
читачів певний зміст. 

Серед засобів індивідуально-авторської інтерпретації онімів, що зумовлює зміну їхньої 
семантики, чільне місце посідає переносне вживання власних назв. Воно ґрунтується на 
властивостях семантики оніма та його оказіонального оточення. 

У сучасних публіцистичних текстах спостерігаємо вживання особових назв, які містять 
позитивний чи негативний оцінний компонент, набувають додаткових конотацій залежно від 
контекстуального оточення: Петлюри, Лівицькі, Шульгіни, Прокоповичі та інші 
високомужні, самовіддані національні герої міністрували, писали декрети до самих себе, 
одержували субсидії, не будували, не мурували, не жали, не сіяли і гордо заслужено пишалися 
(Київська старовина. — 2003. — №1. — С 83). Імена Петлюра, Лівицький, Шульгін, 
Прокопович можуть бути прочитані по-різному з погляду мікро- і макроконтексту. 
Мікроконтекст антропонімів — це лексеми високомужні, самовіддані герої, тобто 
«сподвижники». Але в межах макроконтексту, завершеної фрази власні назви набувають 
протилежної оцінки, що зумовлює їх іронічне звучання. Внаслідок накладання протилежних 
значень виникає стилістичний ефект іронії, пор.: Які вибухові слова лунали, яка ясна віра 
летіла в небо, як стрясали простір молоді голоси. Де вони? Куди поділися? Де Наливайки, 
Богуни, Залізняки? Та навіть де Сухомлинські, Довженки? Пішли в брокери, бізнесмени, там 
«піклуються» про народ і показують приклад, як треба жити? (Літературна Україна. — 
2004. — 22.01. — С. 1). 

Серед семантично трансформованих онімів, що вживаються в сучасній пресі з 



позитивною чи негативною оцінкою, виявляємо імена відомих літературних персонажів, 
героїв кінофільмів: Такі книжки швидко розходитимуться, як і похмуро-славнозвісний Гаррі 
Поттер з його «філософським каменем» на нашу бідну шию (Літературна Україна. — 2004. 
— 22.01. — С. 3). Звичайно, письменник Степан Процюк — не Ланселот, не Лицар Печальної 
Подоби і навіть не вишколений офіцер з тих далеких днів, коли ще пам’яталося про честь 
(Київ. — 2001. — №11-12. — С. 166). Скрізь містечковий Фауст мете мітлою український 
гамуз (Україна. — 2004. — №2. — С. 12). 

Процеси семантичного трансформування охоплюють і топонімічні назви. Яскравий 
приклад, зокрема, — лексема Чорнобиль. Нейтральна назва міста після катастрофи на 
Чорнобильській атомній станції 1986 року, що призвела до радіоактивного забруднення 
значної території України та сусідніх держав, набула негативного оцінного змісту: Саме 
тоді, коли вся природа, усе Чорнобилем не закатоване довкілля торжествує, відродившись 
після чергового циклічного скону, тим часом як Україна, попри всі парадні гасла про 
відродження, ще досі пре старенького плуга та лише сподівається на свій доленосний 
травень (Україна. — 2004. — №6. — С. 12). Але спитаймо себе про більш доступне нашому 
особистому досвіду: ось та критична маса корупції, хабарництва, безвідповідальності, 
хамства (і чиновницького, й побутового), що вибухнула новим чорнобилем у нашому 
суспільстві, — вона що: продукт шести років української незалежності? (Літературна 
Україна. — 1998. — 04.02. — С 3). 

Важливість історичної події так само впливає на виникнення семантичних відтінків у 
власній назві міста, території, доби. На конкретному часовому зрізі мови такі номінації 
відбивають нові уявлення людей про ту чи іншу реалію. Так, назва господарського предмета 
«кравчучка» асоціюється у свідомості сучасних мовців із періодом занепаду в національній 
економіці в ті часи, коли президентом держави був Л. Кравчук. Саме тоді стали популярними 
ручні візки як символ заробітчанства, а відповідна назва увійшла до активного лексикону 
народу та почала вживатися в мові публіцистики: «Кравчучка» теж святкує ювілей 
(Україна. — 2004. — №2. — С 15). Інша власна назва є мовним знаком кінця XX ст., коли в 
країнах СНД з’явилися заклади швидкого харчування мережі Мак Дональде: Новітній час 
спокушає вітчизняного жлоба Макдональдсом як різновидом фантазій на теми 
американських трагедій (Україна. — 2004. — №2. — С. 56). У наведеному прикладі 
оказіональна метафора побудована на лексемі «час» й онімі — назві ресторану. 

Монументальні метафоричні картини розгортаються на шпальтах газет, що 
присвячують свої статті актуальним історичним подіям сучасності або знаковим подіям 
минулого. Оніми виступають активними суб’єктами дій: Москва хоче (раптом!) зав’язати 
дружні відносини з Англією, з тою самою Англією, яку досі виставляла за свого найбільшого 
ворога. Для цієї благородної мети вона закликає Монтгомері до себе в гості й, розуміється, 
буде напихати його кав’яром, заливати шампанею і обкурювати лестю. Чи стане 
Монтгомері другом Кремля (і значить, ворогом Англії) невідомо (Київська старовина. — 
2003. — №1— С 83). 

У сучасному інформаційному тексті спостерігаємо використання власних назв у 
стилістичній фігурі градації: У південно-західній частині міста лежить урочище Байкова 
гора, на якій і поряд з якою виникли: Байкове кладовище, хутір Байкова, вулиця Байкова, 
Байковий гай, Байків міст, Байківяр, поселення Байкової гори (Забайков’є). Отже, низка 
топонімів пов’язана з якимось Байковим (чи Байковими) (Київ. — 2001. — №11-12. — 
С. 172). На південь від центру старого Києва, на пе-черській височині, знаходились історичні 
об’єкти, пов’язані з топонімом «Клов»: урочище Клов, річка Клов, Кловський яр, Кловський 
басейн, Кловський міст, Кловська вулиця, Кловський провулок, старовинний Кловський 
монастир (Київ. — 2001.—№11-12. — С. 176). Стилістичну фігуру використано для 
акцентування уваги на поставленій у статті проблемі. Автор нанизує топоніми, прив’язані до 
певної місцевості, щоб зацікавити читача локальною проблемою (екстралінгвальна реалія). 

Отже, власні назви в текстах періодичної преси є одним із засобів створення 
експресивності. Конотативні компоненти значення цих лексем відтворюють зв’язок між 



ціннісною картиною світу та власне мовними засобами. Зміни в значенні онімів, 
зафіксованих у сучасній українській пресі, засвідчують, що виникнення семантичних 
конотацій, стилістичних ефектів зумовлюється взаємодією власне мовних і позамовних 
чинників. 
 


