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«У КОЖНОГО Є СВІЙ ПЕРЕЯСЛАВ…»  

(ТОПОНІМИ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ  Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА) 
 

Онімний простір — одна з структурних ознак ідіостилю письменника. Топонімічний сегмент 
онімного простору, як правило, є кількісно обмеженим, однак це не заперечує 
функціональності топонімів, їх змістового навантаження, що сприяє розумінню авторської 
концепції тексту. Адже відомо, що географічні назви забезпечують життєву достовірність, 
детальність окреслення художньо-історичних, просторових меж твору. Крім того, вживання 
топонімів як елементів мовної організації твору «має важливе допоміжне значення, бо 
сприяє конкретизації, посиленню враження, уявлення» (Фененко М. Топонімія України в 
творчості Тараса Шевченка. — К., 1965. — С. 28). 

Б. Антоненко-Давидович — визнаний майстер реалістичної, психологічної прози. Його 
індивідуальний топонімікон завжди тісно пов’язаний з темою, ідеєю, сюжетом. Реалістична 
манера письма спонукає автора до створення реального просторового тла оповіді. Реальна 
географія у прозі Б. Антоненка-Давидовича репрезентована різними розрядами топонімів: 
макротопонімами (Арктика), хоронімами (Україна, Азія, Сибір, Київщина, Волинь, 
Узбекистан, Хакасія); ойконімами-астіонімами (Київ, Переяслав, Петроград, Ташкент, 
Томськ, Полтава, Ржищів, Кагарлик, Вінниця, Наманган), комонімами (Дем’янці, Підверки, 
Денисівка, Тода), гідронімами-потамонімами (Дніпро, Альта, Трубіж, Дунай, Карадар’я), 
оронімами (Ферганська долина), мікротопонімами (Троїцький міст, Лазанькова левада), 
урбанонімами (Золотоворітський сквер, бульвар Шевченка, Велика Підвальна, вулиця 
Гершуні). 

Топонімічна лексика у творах письменника побутує як у мові автора, так і в мові 
персонажів. Посилюючи локальну характеристику співвідношення «персонаж — місце дії», 
вона може виконувати суто номінативну функцію (У долину до Святошина промчав, 
дзеленькаючи, трамвай; …а надто його бентежила старша дочка голови Марина, що 
кінчала дівочу гімназію і збиралась на якісь курси до Петрограда; Це було три місяці тому, 
коли я прибув етапом із СИБЛАГу до Урульги) або ж трансформуватися в певні символи, 
сприяючи утворенню асоціацій-паралелей і контрастних опозицій, висвітлюючи певні 
нюанси контексту. 

Лейтмотивом творчості Б. Антоненка-Давидовича є ідея патріотизму, любові та 
відданості батьківщині. Тому природно, що українські тополексеми утворюють ядро 
образу рідного краю. Ойконім Переяслав у романі «За ширмою» є наскрізним носієм 
значення вітчизни, рідного краю, засобом вияву національної самоідентифікації 
персонажів. Пор.: Воно не без того, що базарне молоко в кишлаку бувало часом і розведене, 
і волосинки в ньому плавають, і вершки зібрано, та де ж його взяти іншого — це ж не 
Переяслав тобі!; То одвезе її тіло до милого їй Переяслава і поховає її на цвинтарі поряд 
з батьком…; Він одвернувся й перевів очі вдалину, куди простягалися безконечні рейки на 
південь, куди весь час линула думка зажуреної матері, до того далекого Переяслава;…з 
жінкою, що геть уся зачучверіла в міщанських буднях якогось там Переяслава і самою 
вже своєю присутністю накладає на все довкола відбиток міщанства!.. 

Назви Трубайло, Альта, Дніпро теж символізуть рідний край, Україну: Та ще якби не 
тутешньої, каламутної, а нашої — криничної води або ще з Трубайла, з Альти чи з Дніпра 
самого напитися! Для підсилення ліризму оповіді автор часто персоніфікує ці гідроніми, при 
цьому їх найближче лексичне оточення забезпечує відчуття затишку, спокою, що 
асоціюються з рідною домівкою, батьківщиною: Подався назад до Альти, до Дніпра, 
вигинаючись серед зелених лук, сумирний, свійський Трубіж. В опозиції до них перебуває 
потамонім Дунай, що символізує чужину: Ні, тільки туди, в той рідний край, на ту 
благословенну землю, що цвіла десь за десятьма Дунаями звідси, рвалась її звеселіла душа, 
яка не хотіла упокоїтись на далекій чужині. Множинна форма Дунаями у поєднанні з 
числівником десятьма інтенсифікує тугу головної героїні за батьківщиною. 



Зображуючи почуття ностальгії героїв за минулим, за дитинством та юністю, 
Б. Антоненко-Давидович активно використовує мікротопоніми, урбаноніми, які чіткими 
штрихами змальовують образ малої батькіщини: Ось навмисне спишу тобі її (пісні) слова, 
щоб пригадався тобі наш далекий Переяслав, ті блаженні часи, коли ми наївними 
підлітками бігали з тобою на Троїцький міст, на Лазанькову леваду, хочу, щоб ти почув, як 
шумить та верба на Броварах, під якою вперше, невміло й боязко, поцілував мене в щоку. 

Елегійно-ностальгійний настрій забезпечує уживання назв міських об’єктів, вулиць, 
парків у різний часовий проміжок — це утворює своєрідний ретроплан оповіді: А сьогодні 
зранку Віра Павлівна пішла до парку, що колись звався Царським садом і видовжився понад 
Дніпровими кручами геть аж до Печерська; Ось і Велика Володимирська, така ж як і 
була раніше, Золотоворітський сквер, тепер лишалося пройти трохи Великою 
Підвальною, яка чомусь так і лишилась з старою назвою, і нею дійти до тієї пам’ятної 
вулиці, що, виявляється, звалась тепер і не Столипінською, і не Гершуні, а — вулицею 
Чкалова; Віра Павлівна оглянулась назад, де кінчався ряд знайомих здавна пірамідальних 
тополь Бібіковського, а тепер бульвару Шевченка і сумнів у неї зник: так, це було те саме 
місце, де клекотів колись Євбаз — друге після Житнього базару на Подолі «черево Києва». 

Хоронім Україна у творах письменника символізує також патріотизм, незламність духу 
в’язня СИБЛАГу, письменника Петренка-Черниша: — А за що ж перший раз судили вас? — 
За Україну, — коротко відповів Петренко-Черниш; На Коржа не справило враження те, що 
закидав Петренку-Чернишу слідчий під час останнього допиту: в цьому обвинувачували 
тепер майже всіх, хто попадав в сізо: інша річ оте перше обвинувачення — «за Україну», як 
його визначив сам Петренко-Черниш.  

Б. Антоненко-Давидович вживає хороніми і як смислово конденсовану, лаконічну 
характеристику. В оповіданні «Шурабуря» контрастування хоронімів Полтавщина, 
Київщина, Волинь стає характеристикою жителів різних регіонів України, показує їх 
ставлення до військово-революційних подій часів Директорії: Ви ж не знаєте наших селян, а 
я виріс між ними й живу. Це вам не Полтавщина або Київщина, — а Волинь, та ще й 
західна Волинь!  

У романі «За ширмою» хоронім Узбекистан вживається зі зміненою будовою з метою 
стилістичного забарвлення, увиразнення мовної характеристики героїні твору: Проте як 
придивилась вона згодом, то й тут, на Узбеччині цій, були і люди хороші, і звичаї добрі; І 
зненацька здалося тоді їй, що це не на Узбеччину принесло її до свого сина віку доживати, 
то в Полтаві чи навіть у самому Києві сидить вона в театрі з своїм покійним чоловіком і 
дивиться виставу «Запорожець за Дунаєм». 

У розглядуваних текстах трапляються й топоніми, що стали символами української 
історії: Це українство, що воно їм? Їм, для яких не було ні Солониці, ні Берестечка, ні 
навіть Крут! Для яких вся історія — тільки вічна боротьба класів. Ойконіми Солониця, 
Берестечко, Крути актуалізують інформацію про пов’язані з ними переломні події 
національної історії та виразно корелюють з емоціями героя, Костя Горобенка, допомагають 
зрозуміти психологічну роздвоєність колишнього діяча української Просвіти, а тепер 
більшовика, його неоднозначне ставлення до нових товаришів по партії. Отже, закладена в 
топонімах інформація сприймається читачем у різних планах: значеннєвому, емоційному, 
асоціативному, енциклопедичному, географічному.  

Для мови прози Б. Антоненка-Давидовича характерним слід визнати явище символічної 
семантизації, що виникає внаслідок поширення конотативного значення топонімів. 
Наприклад, тороси Арктики, піски Каракумів символізують мрії, сподівання і прагнення 
героя роману «За ширмою»: І він, лікар Постоловський, ставав п’ятнадцятирічним 
мрійником, якому переяславське небо увібрало колись світи, і в тому небі були і крижані 
тороси Арктики, і гарячі піски Каракумів.  

Іноді стилістичне забарвлення може бути прихованим й актуалізується лише в 
контексті: — Ох, ця ще мені Азія! — важко зітхнула Ніна Олександрівна, високо піднімаючи 
через поріг вирізаної в брамі хвіртки стомлені ноги. Хоронім Азія набуває тут значення 



відсталості і є носієм однозначно негативної, зневажливої експресії. У Б. Антоненка-
Давидовича прихованим експресонімом, який виступає характеристикою і того, хто 
говорить, і того, про кого висловлюються, може бути топонім — місце народження, іноді 
вжитий у контрастній опозиції: Щоправда, десять козаків охорони — надійні хлопці, всі вони 
з Кагарлика; Виїхало воно з Кобеляк до Москви, пожило в тій Москві не вість скільки — і 
вже копилить губу: я москвичка, я столична! А хіба не однаково, де живе людина — чи в 
Москві, чи в Переяславі, чи в Підверках? 

Письменник активно використовує також виражально-експресивний потенціал світових 
конотонімів, вводячи їх у мовну тканину твору для характеристики героїв, виявлення їхнього 
ставлення до подій та життєвих ситуацій: Ось він стоїть уже на другому березі вузенького 
Трубежу, і його, Сашків, Рубікон — уже перейдено; Ну, як то віддати єдину любу дитину в 
такий Вавилон, та ще в науку, де самі паничі вчаться! 

Отже, топонімічний простір художніх творів Б. Антоненка-Давидовича значною мірою 
формується за рахунок реальних географічних назв. Вони вживаються і в авторській мові, і в 
мові персонажів, служать засобом локалізації фабули в часі та просторі, дають лаконічну 
характеристику місця дії, насичують контекст численними асоціаціями й експресивними 
нюансами.  
 


