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ЩО НЕ ІМ’Я — ТО ОБРАЗ, ЩО НЕ ПРІЗВИЩЕ — ШУКАЙ ЗМІСТУ 

 
Вибір імені для літературного персонажа, як правило, не буває випадковим. Наділяючи 
свого героя тим чи іншим ім’ям, письменник, звичайно, вкладає в цю назву певну оцінку, 
характеристику. Тим самим він має змогу використати власні імена як додатковий художній 
засіб для вираження ідейно-естетичного задуму. 

Залежно від світогляду автора, жанру його твору характеристики персонажів, 
виражені через ім’я, можуть бути найрізноманітнішими. Наприклад, у творах дожовтневого 
періоду письменники, зображуючи життя селян, добирали героям імена, поширені в народі. 
Про це свідчать імена в творах Т. Шевченка — Ярема, Катерина, Марина, Лукія; Марка 
Вовчка—Горпина, Одарка, Устина, Назар, Прокіп; І, Нечуя-Левицького — Мотря, Карпо, 
Лаврін, Мелашка, Палажка, Параска; Панаса Мирного — Оришка, Христя, Грицько, 
Максим, Улас; М. Коцюбинського — Марко, Маланка, Гафійка, Хома. Характерним у цьому 
плані є епізод із повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», в якому Лаврін називає 
дівчат, що могли б бути нареченими Карпа. Звернімо увагу на те, які добираються автором 
імена, — Хівря, Вівдя, Химка, Олена, Одарка, Хотина, Мотря. 
Як правило, такі імена, оскільки вони давались позитивним героям, мають «нульову» 
експресію, тобто сприймаються як стилістично нейтральні. Навіть те, що цілий ряд цих імен 
має похідні форми, не надає їм будь-якого забарвлення. Пор.: Мелашка, Маланка від 
Меланія, Палажка від Пелагія, Грицько від Григорій, Оришка від Орина або Ярина1 та ін. Це 
пояснюється поширенням аналізованого шару лексики в усному мовленні XIX—початку 
XX ст. Лише подекуди трапляються стилістично забарвлені похідні (зменшені) форми, як, 
наприклад, у творах Марка Вовчка. Мати з оповідання «Два сини» ніжно називає своїх синів 
Андрійком і Васильком, а козачку з однойменного оповідання на селі з повагою називають 
Олесею. Проте з часом, особливо з появою «нової моди» на імена, деякі з них, що досі 
сприймались як стилістично нейтральні, набувають нового забарвлення. Згадаймо манірну 
героїню з п’єси Євгена Купченка «Тиха українська ніч», яка, намагаючись позбутися, на її 
думку, «мужицького» ймення, вигукувала: «Яка я вам Мотря, я ж Аллочка». 

Утворах дожовтневої літератури персонажам дворянського чи шляхетського походження 
(хай то позитивні чи негативні персонажі) давалось, як правило, повне ім’я — власне ім’я, 
ім’я по-батькові та прізвище, а герої з народу мали здебільшого лише ім’я та прізвисько або 
саме прізвисько. 
Пригадаймо знаменитого конотопського сотника Микиту Уласовича Забрьоху або сотенного 
конотопського писаря, який «як стане з паном сотником Забрьохою розмовляти, — говорить 
Г. Квітка-Основ’яненко, — так ви тільки слухайте, а вже чи второпаєте що, не знаю, бо він у 
нас чоловік з ученою головою: говоре так, що із десятьма простими головами не розжуєш», 
бо вчився «дванадцять год». Незважаючи на цілком очевидну іронічну характеристику, 
автор наділяє його повним ім’ям — Прокіп Ригорович Пістряк. У тій же «Конотопській 
відьмі» діють козаки Ілько, Демко, Процько, запідозрювані у відьомстві селянки Пріська 
Чирячка, Химка Рябокобилиха, Пазька Псючиха, епізодично з’являються прості селяни 
Йохим Хвойка, Демко Швандюра, стара Льозниха. 

Г. Квітка-Основ’яненко реалістично відображує тогочасне суспільство, поділене на 
стани і класи, у якому навіть ім’я, подібне більше до клички, нагадувало людині про її 
незавидне соціальне становище. 

Часом у прізвища його героїв вкладається певний іронічний зміст. Так, носій прізвища 
Забрьоха після невдалого сватання часто не мав сил роздягтися, «рад-рад, що за північ 
допхався додому». 
Негативну характеристику вкладає І. Карпенко-Карий у прізвища головних персонажів 
комедій «Сто тисяч» і «Хазяїн». Не випадково Калиткою іменується людина, яка все своє 
життя підкорила грошам, а Пузирем — землевласник-мільйонер, що терпить врешті крах. 
                                                           
1 Див.: Словник власних імен людей, К., 1972. 



«Стріляють» прізвища у Андрія Головка. Згадаймо зажерливого куркуля на прізвище 
Огир або шахрая Гниду, що пробрався на посаду голови комнезаму. Не менш виразно 
звучить і прізвище глитая-бандита Матюхи, який керує селом, розмахуючи пістолетом і 
лаючись. 

Самі за себе говорять прізвища маститого поета Павла Соловейка, критика Курила-
Кадильського, «номенклатурної одиниці» Грицька Мацепури, голови виконкому Пилипа 
Краснобая, делегата Засідайка, розбещеного п’янички Петра Синички в гуморесках 
Степана Олійника. 
Письменник знайомить нас із бригадиром Саливонол Могоричним, який звик «щоденно у 

когось хильнуть на дурничку», з безгосподарним головою колгоспу Кіндратом Мисочкою, із 
завконторою Роззявротом-Сліпенком, який необачно приймає на роботу секретарок, 
касирок, архіваріусів, котрі потім обкрадають контору. 
Із стилістичною метою вживалися в художній літературі прізвища на -ський, вони 
здебільшого характеризують персонажів шляхетського походження, оскільки з давніх-давен 
прізвища цього типу носили аристократичні сім’ї. Вказуючи на це, Л. Успенський говорить: 
«Переберіть... князівські і боярські прізвища старої Росії, — ви знайдете серед них немалу 
кількість тих, які закінчуються на -кий, -ський, а часом звучать ще «аристократичніше»  
-ськой, -цькой (Трубецькой, Друцькой, Воронськой)»2. В українській дожовтневій 
літературі прізвища на -ський, -цький зустрічаються дуже часто. Проте ряд письменників, з 
метою гумористичного або сатиричного зображення персонажа, в такі прізвища вкладають 
зовсім не «аристократичний» зміст. У цьому плані подаються прізвища Лопуцьковський, 
Опецьковський, Халявський у Г. Квітки-Основ’яненка, Тетерваковський у І. Котляревського 
та інші. 

Разом з тим прізвища потомків «голопузої шляхти», а тепер членів земства 
Совинського, Кривинського, Гаєцького своїм морфологічним складом не випадково 
відрізняються від прізвищ земських гласних Свербиноса і Ступи і прізвиськ представників 
соціального дна Пацюка, Лушні, Матні, Пороха («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»). 
Кожне з них саме по собі — вже образ. Автор художнього твору добирає відповідні імена і 
прізвища, коли є потреба підкреслити національну приналежність своїх героїв. Цим 
користується Котляревський у знаменитій травестії «Енеїда». Еней з Сівіллою мандрують 
пеклом і раптом стрічають загиблих троянців: 

 
Педька, Терешка, Шеліфона,  
Панька, Охріма і Харка,  
Лєська, Олешка і Сізьона,  
Пархома, Іська і Феська,  
Стецька, Ониська, Опанаса,  
Свирида, Лазаря, Тараса. 
Були Денис, Остап, Овсій 
І всі троянці, що втопились, 
Як на човнах з ним волочились. 
Тут був Вернигора Мусій. 

 
Сам список цих імен і їхнє морфологостилістичне оформлення дають можливість судити, 

що перед читачем є міфічні троянці, а українське козацтво. Національний колорит 
зберігають прізвища і в гуморесках українського радянського гумориста О. Ковіньки. Так, 
відповідаючи заморським уболівальникам за долю української культури, за долю 
українського народу, О. Ковінька говорить: «Недавно ми обирали в український радянський 
парламент доярку Задуйвітер і робітника-маляра Недайборщ. Такі вже .українці — куди 
вам!». 

Цікаво порівняти, як звучить прізвище Біда в двох різних творах — у поемі Т. Шевченка 
                                                           
2 Див.: Лев Успенский. Ты и твое имя. Имя дома твоего, Л., 1972, стор. 172-173. 



«Гайдамаки» і в гуморесці С. Олійника «Імператор». Т. Шевченко називає Бідою наймита, 
попихача, безбатченка: 

 
А як тебе 
Зовуть? я не знаю». 
«Яремою».  
«А прізвище?» «Прізвища немає?»  
«Хіба байстрюк? Без прізвища —  
Запиши, Миколо,  
У реєстр. Нехай буде...  
Нехай буде Голий.  
Так і пиши!» 
«Ні, погано!»  
«Ну, хіба Бідою?» 

 
Емоційний зміст прізвища Біда в гуморесці С. Олійника контрастує із дійсністю: 

простий селянин, з колишніх бідаків, в соціалістичному суспільстві стає творцем, 
поважаною людиною. 

 
— Дивіться! В цій ложі сидів імператор,  
А зараз сидить в ній Олекса Біда, 
Степів чорноморських простий тракторист. 

 
Прізвища й імена найбільш типових літературних персонажів стають згодом загальними 
назвами. Сталося це, зокрема, з ім’ям Стецько (так звали дивакуватого героя «Сватання на 
Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка) і прізвищем Шельменко, власником якого є хитрий 
Денщик з відомої комедії того ж автора. Те саме явище спостерігаємо й з деякими 
прізвищами відомих історичних осіб. Користуючись їх загальним значенням письменник 
переносить ознаки носіїв цих прізвищ на своїх героїв. Так досягається комічний ефект, 
наприклад, у творі «Червоний Парнас» В. Минка: «Показався перший поріг, Козацький. 
Лоцмани попередили, що поріг невеликий, але грайливий, й може перекинути дуба. Хто не 
бажає покупатися у черевиках і штанях, може обійти це місце берегом. 

Чимало гамалій та сагайдачних вийшли, більші трималися — купатися, то й 
купатися». 

Як засіб реалістичного зображення дійсності, значне місце в творчості українських 
письменників займають прізвиська. Це пояснюється насамперед їх роллю і місцем в 
українському побуті. Як тому свідчення наводимо уривок з твору В. Минка «Моя Минківка»:  

«Українське село вигадливе на прізвиська. Причепить кличку — і носи на здоров’я усе 
життя. Жив-був у Минківці Іван Ряднина. Зла доля скривдила його змалку: хворів на віспу і 
виріс рябим. А його жінка Параска була вродлива, на її чистому обличчі завжди грав 
рум’янець. І ось її також прозвали рябою. Більш того, усі в селі ніби забули, що Іван рябий, 
казали: — Який Іван? — А отой, чоловік рябої Параски... Мій тато з юнацьких літ почав 
жити з трьома найменнями: Петро Минко — за метрикою, а Петро Школьниченко і Петро 
Святий — по-вуличному. Святим прозвали його за те, що він до старості співав у церкві на 
криласі і за все своє довге трудове життя не пив, не курив, ніколи погано не лаявся». 

Повністю виправдовує своє прізвисько Полтавка героїня відомої п’єси І. Котляревського 
«Наталка Полтавка». Прізвисько Полтавка не тільки вказує на місце дії, а, головним чином 
говорить про ставлення автора до центрального образу п’єси, про його патріотичні почуття. 
У фіналі п’єси І. Котляревський із захопленням вигукує: «От такові то наші полтавці! Коли 
діло піде, щоб добре зробити, то один перед другим хватаються». 

Як і прізвище, прізвисько може «бити», «стріляти», виступати засобом разючої сатири. 
Досить навести початкову строфу з поеми «Юродивий» Т. Шевченка, щоб у цьому 



переконатися: 
 

Во дні фельдфебеля-царя  
Капрал Гаврилович Безрукий  
Та унтер п’яний Долгорукий  
Украйну правили. 

 
Безруким Гавриловичем Т. Шевченко називає київського генерал-губернатора Дмитра 

Гавриловича Бібікова, а Долгоруким — харківського генерал-губернатора князя Долгорукова, 
які панували на Україні за часів Миколи І.  

Як бачимо, імена, імена по-батькові, прізвища, прізвиська літературних героїв 
становлять неабиякий інтерес для дослідника. Що не ім’я — то образ, що не прізвище — 
шукай змісту. 
 


