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ДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИКУ АЛЮЗИВНИХ АНТРОПОНІМІВ 

 
Статтю присвячено виявленню семантики алюзивного антропоніму. Дослідження розглядає питання алюзії та 

антропоніму як одного з прийомів її створення, торкаючись проблеми інтертекстуальності та прецедентності. 

Виявляється, що алюзивні антропоніми є прецедентними іменами, пов’язаними з широко відомими текстами, чия 

семантика закріплена у лексикографічних джерелах у вигляді вторинних номінацій.  Установлено, що словникові 

статті,  в яких відображено семантику прецедентних імен, надають, як правило, коротку довідку, яка пояснює 

походження імені власного, і початковий контекст його вживання, який, у свою чергу, віддзеркалює стійке алюзивне 

значення антропоніму та пояснює причину подальшого використання імені в алюзивному значенні. Алюзивне значення є 

неденотативним і вказується в словниковій статті в якості основного, адже це значення, в якому даний онім найбільш 

часто використовується. Продемонстровано, що встановлення стійкого алюзивного значення антропоніму є важливим 

кроком у поясненні специфіки функціонування антропоніму у художньому тексті. 
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Прагматичний підхід до дослідження мовних 

явищ, що сприяє розкриттю комунікативного 

призначення мовної одиниці, її використання 

адресантом у якості знаряддя дії, впливу і вза-

ємодії, її співвіднесеності з поведінкою й діяль-

ністю адресанта, залишається у фокусі уваги су-

часної лінгвістики. Проблемам прагматики 

тексту присвячено роботи багатьох науковців, 

зокрема В. Дреслера, І.П. Сусова, Дж. Ліча, 

Т. Ван-Дейка, О.В. Падучевої, Г.Г. Матвеєвої, 

Дж. Серля, С. Левінсона та багатьох інших. 

Основні визначення прагматики у лінгвістичній 

літературі пов’язують її з вивченням категорії 

корисності, цінності, зрозумілості мови, а також 

із дослідженням семантичної інформації, де сут-

тєву роль відіграє питання про оцінку інформа-

ції, що вилучається адресантом із тексту. Це ро-

бить вивчення антропонімів як засобу створення 

інтертекстуальної алюзії актуальним та перспектив-

ним завданням сучасних лінгвістичних досліджень. 

Алюзія є одним з найбільш яскравих за прагма-

тичною спрямованістю тропів [2]. Це стилістичний 

прийом, пов'язаний із використанням у тексті фоль-

клорного, літературного, історичного чи побуто-

вого факту, а також відомого афористичного 

вислову, крилатого слова, ідіоми [7, с. 13]. 

Проблемам вивчення алюзії присвячені труди 

О.Ю. Абрамової, О.С. Ахманової, І.В. Гюббенет, 

О.М. Дронової, А.С. Євсеєвої, М.І. Кіосе, А.Г. Ма-

маєвої, Л.А. Машкової, І.Г. Потиліциної, Е.В. Ро-

зен, І.Н. Софронової, З. Порат та інших лінгвістів. 

Алюзія органічно пов’язана з першоджере-

лом, де зафіксована її поява, а отже, стосовно 

алюзії наголошується, що вона є спорідненою з 

натяками [3]: алюзія – це літературний акт поси-

лання на будь-який попередній текстуальний 

референт, який передбачає наявність будь-яких 

фонових знань (сукупність свідоцтв культурно- 

та матеріально-історичного, географічного і 

прагмалінгвістичного характеру, якими володіє 

носій певної мови) у читача про цей факт і 

викликає у нього відповідні асоціації [1]. Саме 

тому визнається, що важливим чинником алюзії 

є інтертекстуальність, що розглядається як 

асоціативна взаємодія ряду текстів або 

«текстова інтеракція» [10]. Суб’єкт, що його 

сприймає, розуміє феномен інтертекстуальності 

як індикатор того, як цей текст інтерпретує 

історію та розміщує його у собі [10].  

У залежності від семантики та джерела вио-

кремлюють різні види алюзій, серед яких – 

антропоніми – «мовні засоби вираження поняті-

йної сфери, пов’язаної із характеристикою і 

діяльністю людини» [2, с. 135]. Вони становлять 

значний лексичний пласт і посідають важливе 

місце в системі мови, позначаючи людину – 

«центральне й універсальне поняття як концеп-

туальної, так і мовної картини світу, носія 

суспільних відносин  і біологічну істоту, центр 

усього світу» [4, с. 212]. А. Кунін зазначає, що 

антропонім – це власна назва або низка назв, що 

включає усі можливі варіанти, офіційно 

присвоєні окремій людині, як її розпізнавальний 

знак [5, с. 56].   

Для антропонімів не існує єдиної загальної 

класифікації. Так, М. Шаращова, Л. Шеремет 

класифікують антропоніми за ономастичними 

розрядами на особисті імена, прізвища і 
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прізвиська [8; 9]. Прізвище визначається як «вид 

антропоніма, офіційне найменування, яке 

унаслідується і вказує на належність людини до 

певної сім’ї. Прізвище додається до власного 

імені для уточнення особи, яка називається: 

історично власне ім’я первинне, а прізвище 

вторинне; різниця між власним іменем та 

прізвищем функціональна, соціальна та 

частково структурна» [6, с. 57].  

Власні імена, пов’язані з широко відомими 

текстами, є прецедентними. Прецедентність являє 

собою складний феномен, єдиним критерієм 

виявлення якого є неденотативність використання 

імені, коли на перший план виходить вторинна 

номінація. Саме такі імена ми й називаємо 

алюзивними антропонімами. Вторинні номінації 

подібних власних імен відображені в 

лексикографічних джерелах і мають тенденцію 

переходити в розряд імен загальних.     

Задля вивчення алюзивної функції антропо-

німа дуже важливим є встановлення його семан-

тики. Так, метою цього дослідження є опис ме-

тодики дослідження семантики алюзивних 

антропонімів. 

Як вже зазначалося вище, значення 

прецедентних імен, як правило, зазначаються у 

лексикографічних джерелах. Одним з таких 

джерел є «Оксфордський словник алюзій» [11]. 

Розглянемо на конкретному прикладі 

значення антропоніму Polyanna: 

Polyanna is the heroine of stories for children 

written by the American author Eleanor H. Porter 

(1868–1920). She is a perpetually cheerful girl who 

teaches everyone she meets to play the “just being 

glad” game… The name Polyanna has come to stand 

for an unflagging (and often excessively saccharine) 

cheerfulness, an ability to find apparent cause for 

happiness in the most unpromising situations… such 

optimism may seem to others rather naive [11]. 

З наведеної словникової статті стає очевид-

ним, що в ній надається коротка довідка, яка по-

яснює походження імені власного і початковий 

контекст його вживання. Саме початковий кон-

текст використання антропоніму пояснює при-

чину подальшого використання імені в алюзив-

ному значенні (у разі з антропонімом Polyanna 

цим алюзивним значенням є «оптиміст»). Алю-

зивне значення є неденотатівним і вказується в 

словниковій статті в якості основного, адже це 

значення, в якому даний онім найбільш часто 

використовується. Далі акцентується нерозрив-

ний зв'язок між прагненням бачити позитивну 

сторону будь-якої ситуації і наївністю такого 

сприйняття світу.  

Розглянемо значення ще одного алюзивного 

антропоніму – Mary Poppins: 

Mary Poppins is the name of the Edwardian 

nanny with magical powers who appears in a series 

of children’s books by P. L. Travers… a byword for 

unfailing cheerfulness and somewhat saccharine 

wholesomeness [11]. 

У даній словникової статті життєрадісність, 

оптимізм представлені як домінантні якості цьо-

го літературного персонажа, вказується на вико-

ристання даного імені власного в значенні «a 

cheerful person». Також підкреслюється зв'язок між 

оптимізмом і розсудливістю («wholesomeness»). 

Ймовірно, обидві ці якості були притаманні ге-

роїні книги, і завдяки цьому літературному 

образу життєрадісність і розсудливість стали 

сприйматися як єдине ціле. Однак героїня, що 

володіє такими рисами характеру, видається 

неприродно позитивною, її «правильність» 

виявляється надмірною.  

Наведемо значення антропоніму Don Quixote:  

The ageing hero of a romance, Don Quixote de 

la Mancha (1605–15) by Miguel de Cervantes. He 

determines to become a knight and sets out on his 

scrawny old horse. 

 Was inspired by lofty and chivalrous but 

impractical ideals …a byword for a dreamer, 

fantast, idealist [11]. 

Як бачимо, домінантними характеристиками 

цього літературного героя М. Сервантеса 

виступають лицарство, мрійливість та 

ідеалістичність. Продемонструємо, як функціонування 

цього антропоніму використовується А. Мердок у її 

романі «Чорний принц» для опису головного героя: 

“Unwind, man. I’d forgotten what a bean pole you 

are. Maybe you got thinner. Your hair’s thinner but it’s 

not grey is it, I can’t see. You always did look a bit like 

Don Quixote. You don’t look too bad. I thought you 

might be an old man all bald and shambling. How do 

I look? Jesus, what a time interval, isn’t it”. 

Як вбачається, алюзивний антропонім Don 

Quixote виконує функцію створення у читача об-

раза головного героя як благородного, безкорис-

ливого лицаря. І дійсно, із твору ми дізнаємося, 

що Бредлі ніколи не відмовляє оточуючим у 

допомозі, а його друзі постійно користуються 

цією рисою його характеру (у якості прикладу 

можна навести епізод, коли Бредлі був змуше-

ний відкласти термінову поїздку через те, що 

вирішив вислухати скарги Присцили на свого 
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чоловіка). Крім того, таке порівняння Бредлі із 

Дон Кіхотом є способом донести до читача ав-

торське розуміння людини мистецтва як тонкого, 

чуттєвого, безвідмовного рицаря. Так, наведена 

алюзія виконує метафоричну функцію завдяки 

тому, що за основу порівняння був взятий клю-

човий елемент семантики імені Дон Кіхот, сим-

вол безкорисного благородства, що співпадає зі 

стилістичним прийомом антономазії.  

Таким чином, опис неденотативного значен-

ня антропоніму на основі лексикографічних 

джерел, є ключовим етапом аналізу алюзивної 

функції антропоніму.  Перспективним у цьому 

напрямі є розгляд прецедентних ситуацій, що 

актуалізують стійкі алюзивні значення антропо-

німів у художніх текстах, з-поміж іншого, задля 

виявлення додаткових значень антропонімів. 
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ АЛЮЗИВНЫХ АНТРОПОНИМОВ 
Статья посвящена выявлению семантики аллюзивного антропонима. Исследование рассматривает вопрос аллюзии и 
антропонима как одного из приемов ее создания, касаясь проблемы интертекстуальности и прецедентности. 
Оказывается, что аллюзивный антропоним является прецедентным именем, связанным с широко известным текстом, 
чья семантика закреплена в лексикографических источниках в виде вторичной номинаций. Установлено, что словарные 
статьи, в которых отображено семантику прецедентных имен, предоставляют, как правило, короткую справку, 
объясняющую происхождение имени собственного и первичный контекст его употребления, который, в свою очередь, 
отражает устойчивое аллюзивное значение антропонима и объясняет причину дальнейшего использования имени в 
аллюзивном смысле. Аллюзивное значение является неденотативным и указывается в словарной статье в качестве 
основного, т.к. это то значение, в котором данный оним наиболее часто используется. Продемонстрировано, что 
установление устойчивого аллюзивного значения антропонима является важным этапом при описании специфики 
функционирования антропонима в художественном тексте. 
Ключевые слова: антропоним, аллюзия, интертекстуальность, прецедентность, стойкое аллюзивное значение. 

 

THE SEMANTICS OF ALLUSIVE ANTHROPONYMS 
The article is aimed at the identification of the semantics of the allusive anthroponym. The study considers the issue of allusion and 
anthroponym as one of the means of its creation, relating to the problem of intertextuality and precedence. It turns out that the 
allusive anthroponym is a precedent name associated with a well-known text, which semantics is enshrined in lexicographical 
sources in the form of secondary nomination. It is figured out that dictionary entries that display the semantics of precedent names 
provide, as a rule, a short reference explaining the origin of the proper name and the primary context of its use, which, in turn, 
reflects the steady allusive meaning of the anthroponym and explains the reason for the further use of the name in the allusive 
sense. Alluvial meaning is non-denominational and is indicated in the dictionary entry as the main one, since this is the meaning 
in which it is most often used. It has been demonstrated that the identification of the sustainable allusive meaning of an anthroponym 
is an important step in describing the specifics of the functioning of the anthroponym in a literary text. 
Key words: anthroponym, allusion, intertextuality, precedence, steady allusive meaning. 

 

 

 


