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У статті розглянуто семантичні особливості ономастичного лексикону в сучасному художньому, зокрема фентезійному, 

дискурсі. За основу була взята серія романів Джорджа Р. Р. Мартіна «Гра престолів». У даному дослідженні увага приділяється 

проблемі детермінації ономастичної лексики та її ролі в процесі формування широкої панорами фентезійної реальності. Проведено 

аналіз з метою визначення основних засобів, що використовуються для позбавлення фентезійного твору автоматизованого та 

стандартизованого вигляду. Фентезійний дискурс вирізняється з-поміж інших жанрів емотивним забарвленням та додатковою 

естетичною функцією. Він практично не розглядається науковцями як окремий вид літератури при семантичному аналізі 

ономастичного лексикону. Між тим, можна виділити конкретні особливості зазначеного жанру, серед яких вагоме місце займає 

створення логічно завершеної та структурованої реальності та значна увага до деталей.  
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Постановка проблеми. Категорія онімів як 

об’єкт лінгвістичних досліджень приваблювала 

науковців з давніх часів. Власні назви досліджу-

валися філософами, істориками, мовознавцями, 

культурологами з різних аспектів. Значення та 

зв’язок ономастичного лексикону з культурою і 

розвитком суспільства й досі породжує велику кіль-

кість суперечок серед вчених. Існує необхідність 

аналізу структури та когнітивних особливостей 

ономастичного лексикону у фентезійному дискурсі 

з урахуванням появи нових тенденцій у лінгвіс-

тиці, а також на матеріалі сучасної літератури.  

Стан дослідження проблеми. Велика кількі-

сть лінгвістів займалася дослідженням цього лек-

сичного пласта. Серед них можна таких науков-

ців, як А. В. Суперанська, Є. М. Верещагін, М.Н. 

Морозова, О. В. Назаренко, Tim Brennen, Rachael 

Hamilton.  

Метою цієї статті є визначення та опис 

специфічних семантичних особливостей 

ономастичного лексикону, які є характерними 

для сучасного художнього дискурсу.  

Виклад основного матеріалу. Ономастика – 

це розділ мовознавства, який займається вив-

ченням власних назв різних видів, особливос-

тями та закономірностями їхнього виникнення, 

розвитку та функціонування [5]. Цю науку 

вивчають не лише в розрізі філології, але також 

історії. Тому при характеризуванні її також ви-

окремлюють, як додаткову історичну дисцип-

ліну. Велика кількість науковців намагалися 

проаналізувати, чим саме відрізняються власні 

імена від загальних назв. З цього питання ство-

рювалися цілі теорії. Наприклад, розглядаючи 

класифікацію А. В. Суперанської [1, c. 96], можна 

виділити три основні риси для розмежування цих 

двох категорій: 

1. Власне ім’я отримує конкретний об’єкт, а 

не цілий клас об’єктів, який має спільну 

характерну рису. 

2. Об’єкт, якому присвоюється власне ім’я 

завжди чітко окреслений, визначений та 

обмежений. 

3. Власне ім’я не пов’язане з одним 

конкретним поняттям та не має чіткої конотації 

на рівні мови. 

Згідно класифікації Л. Щетініна [2, c. 120], 

власні назви можна розподілити наступним чином: 

1) нейтральні власні назви, які найчастіше 

використовуються в англійській літературі і є 

для неї типовими (Tully, Renly, Thomas); 

2) описові власні назви, які містять пряму 

або натякову характеристику персонажа або 

об’єкта (Whitewalkers, GreyWind, Winterfell); 

3) пародійні власні назви, які досить схожі з 

попередньою категорією, але відрізняються 

тим, що їхньою стилістичною функцією є 

вираження масовості, стереотипності образу 

(Stark, Boodle); 

4) асоціативні власні назви, які своєю 

візуальною або звуковою структурою виклика-

ють певні алюзії та асоціації з образами із 

інших літературних творів, міфів і т. д (Cercei, 

Stannis, Balerion, Meraxes, Vhaghar). 

Фентезійні твори відрізняються своєю 

специфікою та автентичністю. Величезну роль в 

їхній структурі відіграють власні назви. Завдяки 

їм автор створює окремий світ, наповнює його 

життям та змістом. Саме використовувані власні 

назви допомагають читачу зрозуміти, якими 

рисами наділяє автор того чи іншого героя ще 

навіть до безпосереднього знайомства з ним 

впродовж розгортання сюжету. Саме когнітивна 

складова власної назви закладає подальший 
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розвиток сюжету та дії героя в ньому. 

Ономастичні дослідження показують, що шляхи 

та способи творення власних назв можуть бути 

різними. Їхнє значення, склад, смислове 

наповнення залежить від ряду умов: історичних, 

географічних, соціо-культурних. 

При створенні логічно завершеного і 

структурованого вигаданого світу автору 

фентезійної літератури вкрай важливо звернути 

увагу на власні імена. Це і образи персонажів, і 

назви географічних об'єктів, і соціально-

політичні явища. Текст буде виглядати об'ємно і 

панорамно, якщо власні імена є не простим 

набором звуків, а несуть в собі додатковий 

прихований сенс. Це може бути характеристика 

роду діяльності людини або акцент на певній рисі 

характеру. (Наприклад, прізвище Stark – прояв 

надзвичайної сили, відваги та мужності її носіїв). 

При аналізі ономастичного наповнення твору 

«Гра престолів» Джорджа Р. Р. Мартіна 

простежується глибока і тривала робота автора з 

підбором словника. Практично всі антропоніми 

мають конотативне значення. Під час підбору 

відповідного власного імені для характеристики 

персонажу автор звертає увагу також на 

морфемну і фонетичну структуру слова.  

Одним із визначних персонажів роману є Jon 

Snow. Ім’я при створенні образу цього персонажу 

грає надзвичайно важливу роль. Воно є відсилан-

ням до узагальненого англійського образу – John 

Doe. Саме таке позначення використовують, як-

що потрібно виділити в розповіді особу, про біо-

графію якої нічого не відомо. Наприклад, пацієнт, 

якого транспортують до госпіталю у несвідомому 

стані без документів, фіксують у журналі ре-

єстрації як “John”.У романі з допомогою цього 

значення підкреслюється низький соціальний 

статус головного героя. Мається на увазі конста-

тація факту: «Я ніхто. Я нікому не відомий».  

(1)“I don't even know who my mother was,” Jon said [4].   

(2)“You're Ned Stark's bastard, aren't you?” –  

Jon felt a coldness pass right through him. He 

pressed his lips together and said nothing [4]. 

(3) He was who he was; Jon Snow, bastard and 

oathbreaker, motherless, friendless, and damned [4]. 

Слід також звернути увагу на його прізвище – 

Snow. Воно було використане для підкреслення 

статусу юнака в сім'ї. Він був альбіносом в 

династії Stark. Ніхто, окрім батька, не враховував 

його при вирішенні сімейних проблем. Безправне 

становище змусило юнака приєднатися до Нічної 

варти на Стіні. 

(4)  Fear is for the winter, my little lord, when 

the snows fall a hundred feet deep and the ice wind 

comes howling out of the north [4]. 

(5) Winter is coming, and when the Long Night 

falls, only the Night’s Watch will stand between the 

realm and the darkness that sweeps from the north. 

The gods help us all if we are not ready [4]. 

І тут ми маємо ще одне символічне значення 

прізвища Snow. Воно пов’язане з холодом та 

снігом, наче символізує його майбутнє життя. 

Jon, будучи підлітком відправляється охороняти 

Стіну, де ніколи не сходить сонце. Там блукають 

легенди про мерців, що живуть у вічній мерзлоті 

Півночі. Впродовж довгих років підліток не 

бачить навколо нічого іншого, окрім снігу.  

Окрему увагу варто приділити ряду таргарі-

єнських імен, використаних у творі. Створю-

ючи їх, автор додає до кожного суфікси –us, is, 

-ys (Aerys, Viserys, Markus, Jaehaerys). Письмен-

ник використовує прийом алюзивності, відси-

лаючи читача до історії Давнього Риму, для 

якого були характерними імена з такими закін-

ченнями. Алюзію використано для підкреслен-

ня значущості цього народу в історії розвитку 

Вестероса та для зображення їхнього войовни-

чого характеру 

Слід також звернути увагу на образ Arya Stark 

– це дуже ретельно вималюваний персонаж. Де-

які дослідники стверджують, що ім’я має корені 

в давньоарійській мові. Як відомо, арійці були во-

йовничим народом, що населяв Європу в античні 

часи. Інша версія пов'язує ім’я з грецьким богом 

війни – Аресом. У будь-якому випадку воно має 

єдине значення – войовничість та хоробрість. 

Дівчинка в романі представлена дуже хороброю і 

сильною. З дитинства вона практикує боротьбу 

на мечах з братами і бере участь у міждинас-

тійних війнах. 

(6) Little Aria struck John with her sword, and 

the girl even managed to hurt him… [4] 

(7) Arya took her right hand off the grip and 

wiped her sweaty palm on her pants. She held the 

sword in her left hand [4]. 

Образ Sansa Stark також дуже чітко 

змальований через її ім'я. Відомо, що префікс 

“san-” – це посилання до імен святих, особливо 

мучеників. Швидше за все, важку долю Sansa 

автор визначив заздалегідь. Існує ще одна 

досить умовна інтерпретація: ім’я подібне до 

французького префіксу «sans-» – «без» [34]. Це 

може означати, що долею їй призначено завжди 

втрачати щось, що вона любить і цінує. 
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(8) Sansa's cry was like Septa Mordane as they 

went far down the stairs. They were going to take 

away all that was dear to her heart, including the 

court and her prince [4]. 

На початку цього роману Sansa Stark має все 

для ідеального життя: вона планує стати дру-

жиною принца. Її майбутнє визначене і просте, 

але один за одним всі люди, які були найдорож-

чими для Sansa, помирають. Вона нагадує чорну 

вдову, яка повинна триматися подалі від друзів 

і родичів, щоб гарантувати їм нормальне життя. 

(9) Once she had loved Prince Joffrey with all 

her heart, and admired and trusted her his mother, 

the queen. They had repaid that love and trust with 

her father's head. Sansa would never make that 

mistake again [4]. 

Висновок. Власні імена з додатковим 

семантичним значенням виступають 

інструментом для передачі емоційності і 

оцінковості образу. Вони допомагають 

створити додатковий понятійний контекст, 

налаштовуючи читача на сприйняття 

конкретної інформації. Коли читач бачить 

ономастичну лексику вперше, він вже може 

сформувати в своїй голові певний образ того чи 

іншого героя. Іноді це спрацьовує навіть на 

етапі, коли сюжетна лінія ще не досягла 

кульмінації. Антропонім не завжди має чітке 

конотативне забарвлення.  

Новизна дослідження полягає у виявленні 

основних властивостей впливу ономастичного 

лексикону на сприйняття фентезійного твору 

читачем та всебічне розкриття образу 

персонажа; у аналізі тенденції використання 

ономастичної лексики в сучасній художній 

літературі: її формування та сприйняття.
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ОНИМЫ В ФЭНТЕЗИЙНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (НА ОСНОВЕ РОМАНА ДЖОРДЖА Р. Р. МАРТИНА 

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ») 
В статье рассмотрены семантические особенности ономастической лексики в современном художественном, в частности 

фэнтезийном, дискурсе. За основу взята серия романов Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов». В данном исследовании внимание 

уделяется проблеме детерминации ономастической лексики и ее роли в процессе формирования широкой панорамы фэнтезийной 

реальности. Проведен анализ с целью определения основных средств, используемых для лишения фэнтезийного произведения 

автоматизированного и стандартизированного вида. Фентезийный дискурс отличается от других жанров эмотивной окраской и 

дополнительной эстетической функцией. Он практически не рассматривается учеными как отдельный вид литературы при 

семантическом анализе ономастической лексикона. Между тем, можно выделить конкретные особенности данного жанра, среди 

которых важное место занимает создание логически завершенной и структурированной реальности и значительное внимание к 

деталям. 

Ключевые слова: ономастический лексикон, фэнтезийный дискурс, семантические особенности, художественная деталь, 

антропоним. 
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ONYMS IN FICTION DISCOURSE (BASED ON THE NOVELS "A GAME OF THRONES" BY 

GEORGE R. R. MARTIN) 
The article considers the semantic features of onomastic lexicon in contemporary, in particular fiction, discourse. It is based on a series of 

novels by George R. R. Martin, "Game of Thrones." In this study, attention is paid to the problem of determining of onomastic vocabulary and 

its role in the formation of a wide panorama of fantasy reality. The analysis is carried out in order to determine the fixed assets used to deprive 

a fantasy work of an automated and standardized form. Fictional discourse differs from other genres in its emotive coloring and additional 

aesthetic function. It is practically not considered by scientists as a separate type of literature in the semantic analysis of the onomastic lexicon. 

Meanwhile, it is possible to single out specific features of this genre, among which the creation of a logically complete and structured reality 

and considerable attention to details occupy an important place. 
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