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Власні назви складають вагому частину словникового складу  

будь-якої мови та викликають труднощі під час вивчення цієї мови  

як іноземної. 

Значну частину ономастичної лексики складають власні назви, що 

зустрічаються в художній літературі. Частіше за все це імена героїв – 

поетична антропонімія, рідше – топоніми, зооніми та інші класи 

власних назв. Як і псевдоніми письменників, ці вимишлені, а іноді і 

реальні імена перш за все – літературний факт і їх вивчення 

знаходиться в компетенції літературознавства. Але, як мовна одиниця, 

вони представляють інтерес і для лінгвістики.  

Як і апелятиви, складні поетоніми утворюються шляхом складання 

двох або більше слів. При цьому поєднуються незалежні, діючі основи. 

На думку окремих дослідників, словоскладання є головним напрямом 

розвитку лексики мови взагалі та пропріальних одиниць зокрема,  

бо воно – найпродуктивніший тип словотвору в багатьох мовах. 

Аналізуючи складні поетоніми роману О.Бальзака «Шуани, або Бре- 

тань 1799 року» ми здійснили спробу класифікувати їх з точки зору 

шляхів поєднання композитів. Ми розрізнили два шляхи слово- 

складання: 1) простого приєднання однієї частини до іншої; 2) об’єд- 

нання складових частин за допомогою поєднуючого елемента. Біль- 

шість складних онімів, що утворені шляхом простого приєднання 

основ, пишеться через дефіс. 

Beau-pied (прикметник + іменник; beau – красивий, прекрасний, pied 

(m) – нога). У перекладі роману російською мовою (І. Ширяєв) – 

Скороход, українською (Т.Воронович, Є. Старинкевич) – Прудконогий. 

Pille-miche (дієслово + іменник; piller – грабувати, спорожняти, 

miche (f) – коровай). Російський переклад – Хватай-Каравай, 

український – Хапай-Коровай. 
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Galope-chopine (дієслово + іменник; galoper – скакати, робити щось 

дуже швидко, chopine (f) – півлітра, пляшка вина). Російський варіант 

перекладу – Налей-Жбан, український – Налий-Кухоль. 

Незначна частина складних онімів має поєднуючий елемент. 

Функцію поєднуючого елемента, як і в апелятивній лексиці, можуть 

виконувати окремі голосні, сполучники, прийменники, артиклі тощо. 

Композити таких онімів завжди пишуться через риску. 

Marche-à-terre (дієслово + прийменник + іменник; marcher – 

крокувати, à – по, terre (f) – земля). Російською – Крадись-по-Земле, 

українською – Плазуй-по-Землі. 

Mène-à-bien (дієслово + прийменник + іменник; mener – вести до 

чогось, à – к, до, bien (m) – добро, прибуток). Російською – Вези-Добро, 

українською – Вези-Добро. 

La clef-des-cœurs (іменник + артикль + іменник; clef (f) – ключ, cœur 

(m) – серце). Російською – Сердцевед, українською – Серцевідець. 

Семантика складних антропоетонімів складається з семантики їх 

композитів. Щодо функцій поетонімів, окрім номінативної кожен з них 

виконує і характеризуючу функцію.  

На матеріалі прізвиськ героїв роману визначені експресивно-

стилістичне забарвлення, категоріальні ознаки, стилістичні функції 

цього типу антропоетонімів. Прізвиська вказують на типові риси 

характеру, що притаманні тому чи іншому герою: Прудконогий – 

швидкий у роботі, Налий-Кухоль – п’яниця, Плазуй-по-Землі – тихий, 

підступний, Серцевідець – небайдужий до жінок. 

Аналіз словотворчого потенціалу власних назв зазвичай викликає 

зацікавленість у вивченні іноземної мови та мотивує до подальшого 

збагачення словникового запасу студентів. 
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