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Анотація. У статті досліджується поетонімосфера циклу романів 
С. Мейер як організована та складна система взаємопов’язаних власних назв. 
Встановлено, що на трьох етапах функціонування літературно-художніх 
власних назв вони стають елементами трьох різних, але взаємопов’язаних 
систем: мовної картини світу, художньої картини світу та концептуальної 
картини світу. Охарактеризовано асоціативні поля поетонімів, які демон-
струють поширеність гетерономінативних асоціацій. 

Ключові слова: поетонімосфера, антропонімійний сектор, вільний асоці-
ативний експеримент, асоціативний гештальт. 

об’єктом дослідження літературної ономастики є всі аспекти тво-
рення та функціонування власних назв у художньому тексті, а для 
когнітивної ономастики таким об’єктом є особливості буття онімів 
у ментальному лексиконі індивіда. саме тому спроба поєднання тра-
диційних підходів літературної ономастики та інновацій когнітивної 
ономастики надає можливість дослідити особливості онімійної ор-
ганізації художнього твору та її віддзеркалення у ментальності носіїв 
англійської мови. 
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Говорячи про аналіз функціонування поетонімів у тексті, в. М. ка-
лінкін називає його поетонімогенезом, завдяки якому семантика влас-
них назв постійно змінюється, що уважний читач поступово усвідом-
лює у процесі знайомства з текстом. Поетонім володіє здатністю до 
змістової сатурації через властивість безперервної семантичної мін-
ливості [12], бо кожний письменник розробляє власний репертуар 
прийомів, що дозволяють організовувати зміст твору, виходячи за 
межі, які передбачаються мовною та мовленнєвою ситуацією, куль-
турною традицією та іншими чинниками, релевантними для відпо-
відної ситуації [2, с. 12]. концептуальне поле кожного художнього 
твору, або поетична чи художня картина світу, поступово будується 
в процесі розгортання поетичного дискурсу та може бути описаною 
як актуалізація різноманітних «можливих світів» за точку відліку яких 
слід прийняти момент породження поетичного висловлення [22, 
с. 13–14], в якому важливу роль відіграють номінації героїв. все це 
дозволяє поступово прослідкувати онімні семантичні нарощення по-
етонімосфери досліджуваних творів. 

автор монографії «Поэтонимосфера художественного текста» 
М. в. Буєвська підкреслює необхідність та плідність вивчення не 
окремих, ізольованих поетонімів, а сумісну «діяльність» власної на-
зви та контексту. саме тому вона розглядає поетонімосферу худож-
нього твору «одночасно як сукупність власних назв, яка складається 
з дискретних одиниць, так і як одне ціле» [3, с. 64]. Для того, щоб 
виконати це завдання М. в. Буєвська пропонує відповісти на три пи-
тання: перше стосується самостійності поетонімів, друге торкається 
взаємодії поетонімів у художньому творі, а третє — результатів такої 
взаємодії [3, с. 64]; причому методи, які пропонує дослідниця, поля-
гають у поєднанні дискретного опису поетонімів з метою подальшого 
континуального аналізу. 

М. в. Буєвська пропонує ввести лінгвосинергетичний підхід до 
опису явищ художньої літератури [3, с. 66], цитуючи і. о. Герман, 
яка писала, що «зміст тексту не складається зі змісту окремих його 
одиниць, а текстові синтагматичні зв’язки часто... відкидають так 
звану «системну семантику»» [5, с. 33]. За слушним твердженням 
т. і. Домброван, мова поєднує в собі велику кількість взаємоспряже-
них динамічних систем та підсистем, однією з яких є онімійна, яка 
не становить собою статичної множини. вона «у повному обсязі во-
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лодіє рисами мовної мегасистеми — відкритістю, динамічністю, ево-
люційністю та ін.» [9, с. 218]. синергетичну систему витлумачуємо 
як «відкриту, динамічну, адаптивну, самоорганізувальну систему, що 
складається з множини складноорганізованих ко-еволюціонуючих у 
різному темпі підсистем» [8, с. 119], своєрідних темпосвітів, змінюва-
них із власною швидкістю [10, с. 140]. 

таке розуміння поетонімосфери дає змогу проаналізувати всі ас-
пекти її буття, враховуючи рухомість семантики онімів у процесі по-
етонімогенезу. Поетонімосфера художнього твору обіймає всі власні 
назви, які в ньому вжито. тому ідеальна поетонімосфера має склада-
тися з десяти секторів згідно з наявними розрядами власних назв. у 
мові та мовленні, попри деякі розбіжності в класифікаціях провідних 
ономатологів, викремлюють десять основних розрядів онімів. 

Дане дослідження сконцентроване на конкретному циклі рома-
нів, які утворюють єдиний художній континуум та мають свою онім-
ну специфіку. так, поетонімосфера аналізованих творів не містить у 
своєму складі космоніми, зооніми та фітоніми, які, до речі, належать 
до периферії онімійного поля, мають надзвичайно низьку частот-
ність уживання, в тому числі й у художньому мовленні. тому у по-
етонімосфері циклу романів с. Мейер налічуємо лише сім секторів: 
антропонімійний, теонімійний, ергонімійний, топонімійний, хрононімій-
ний, хрематонімійний, ідеонімійний, які мають різний ступінь онімної 
насиченості та вагомості. 

При дослідженні мови й мовлення оніми традиційно об’єднують 
у розряди, але коли йдеться про ментальну організацію власних назв, 
о. Ю. карпенко запропонувала послуговуватися терміном онімійний 
фрейм. Ми пропонуємо під час аналізу поетонімосфери художнього 
твору застосовувати термін сектор поетонімосфери, причому візу-
ально репрезентувати досліджувану поетонімосферу циклу романів 
с. Мейер «сутінки» можна за допомогою наступної діаграми (див. 
рис. 1). 

власні назви, потрапляючи до ментального лексикону носіїв ан-
глійської мови, зазнають певної обробки, переробки й трансформу-
ються в онімійні концепти шляхом концептуалізації та категориза-
ції онімів. Дотичним вважаємо термінування Ю. о. карпенком цих 
феноменів опорами пам’яті, яке вчений запропонував ще в 1991 р. 
[16, с. 90]. 
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на думку Я. П. Яремко, розуміння концепту в сучасному мово-
знавстві є двовекторним: перший напрям є лінгвокультурологічним — 
від мови до культури, де концепт розглядається як базова одиниця 
культури; другий вектор, семантико-когнітивний — від культури до 
свідомості — «трактує концепт як одиницю оперативної свідомості», 
яка через кореляцію семантичного простору мови з концептосферою 
народу кристалізує менталітет [34, с. 13]. вчений зазначає, що ці два 
підходи об’єднуються у когнітивно-дискурсивному напрямі, що до-
зволяє трактувати термін концепт як «психоментальне ідеалізоване 
смислоутворення» [34, с. 25]. 

Рис. 1. Поетонімосфера циклу романів С.Мейер «Сутінки» 
 

Власні назви, потрапляючи до ментального лексикону носіїв англійської 
мови, зазнають певної обробки, переробки й трансформуються в онімійні 
концепти шляхом концептуалізації та категоризації онімів. Дотичним вважаємо 
термінування Ю.О.Карпенком цих феноменів опорами пам’яті, яке вчений 
запропонував ще в 1991 р. [16,с.  90].  

На думку Я.П.Яремко, розуміння концепту в сучасному мовознавстві є 
двовекторним: перший напрям є лінгвокультурологічним – від мови до 
культури, де концепт розглядається як базова одиниця культури; другий вектор, 
семантико-когнітивний – від культури до свідомості – «трактує концепт як 
одиницю оперативної свідомості», яка через кореляцію семантичного простору 
мови з концептосферою народу кристалізує менталітет [34, с. 13]. Вчений 
зазначає, що ці два підходи об’єднуються у когнітивно-дискурсивному напрямі, 
що дозволяє трактувати термін концепт як «психоментальне ідеалізоване 
смислоутворення» [34, с.  25].  

Як відмічає О.Ю.Карпенко, будь-яка власна назва, що входить до 
ментального лексикону, трансформується, переробляється та перетворюється 
на концепт, який не є тотожним лексемі, адже «лексема є одиницею мови, а 
концепт – одиницею ментального лексикону», до того ширшою, бо концепт 
обіймає не тільки вербальні, а й невербальні компоненти [13, с. 7]. В.Еванс 
дефінує концепт як «фундаментальну одиницю знання, яка є основою процесів 
категоризації та концептуалізації, і яка може кодуватися у мовному форматі у 
лексичний концепт» [29], тобто ментальний матеріал може 
екстерналізовуватись через вербалізацію [32, с. 53]. 

рис. 1. Поетонімосфера циклу романів с. Мейер «сутінки» 

Як зазначає о. Ю. карпенко, будь-яка власна назва, що входить 
до ментального лексикону, трансформується, переробляється та пе-
ретворюється на концепт, який не є тотожним лексемі, адже «лексема 
є одиницею мови, а концепт — одиницею ментального лексикону», 
до того ширшою, бо концепт обіймає не тільки вербальні, а й невер-
бальні компоненти [13, с. 7]. в. еванс дефінує концепт як «фунда-
ментальну одиницю знання, яка є основою процесів категоризації та 
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концептуалізації, і яка може кодуватися у мовному форматі у лексич-
ний концепт» [29], тобто ментальний матеріал може екстерналізову-
ватись через вербалізацію [32, с. 53]. 

концептуалізація та категоризація онімів це два різні когнітив-
ні процеси. Концептуалізація — це «процес формування і перефор-
мування (трансформації) концептів у ментальному лексиконі» [14, 
с. 72], а категоризація — «класифікація концептів за категоріями, які 
базуються на спільних рисах» [14, с. 72]. і. а. стернін та З. Д. Попо-
ва виокремлюють онтогенез та філогенез концептуалізації, причому 
перший розуміється як втілення чуттєвого змісту концепту в чуттєво-
му образі, а останній — «концептуалізацію дійсності від образного до 
раціонального» [27, с. 122–126]. 

Формування онімійного концепту проходить три етапи: зіставлен-
ня нового результату когніції з наявними у ментальному лексиконі 
концептами, встановлення необхідності формування нового концеп-
ту, включення нового концепту в групу найближчих за змістом кон-
цептів [14, с. 72]. о. Ю. карпенко порівнює оніми з клавішею, натис-
каючи на яку розкриваємо сховище пам’яті, або із зручною тарою, яку 
використовує ментальний лексикон для збереження великої інфор-
мації у малому обсязі [14, с. 51]. інакше кажучи, онімійні концепти 
слугують упорядниками та організаторами ментального лексикону 
та оптимізують його роботу, що відбувається також і через поєднання 
онімійних концептів у фрейм [13, с. 10], тобто «уніфіковані конструк-
ції знання» [29, с. 222]. у ментальному лексиконі людини власні на-
зви, які належать до традиційних онімійних розрядів, зазнають сут-
тєвої трансформації та шикуються у відповідні онімійні фрейми [14; 
15; 13]. 

Підсумовуючи все вищесказане, зазначимо, що мовне, мовленнє-
ве та ментальне буття власних назв має значні відмінності. вербалі-
зація мовних одиниць, тобто лексем, що належать до різних розрядів 
власних назв, зумовлює появу лексико-семантичних варіантів, тобто 
тих власних назв, що завдяки поетонімогенезу перетворюються на 
оніми, які входять до різних секторів поетонімосфери конкретного 
твору, а в процесі переходу до ментального лексикону читача ці оніми 
трансформуються в онімійні концепти, які шикуються у відповідні 
онімійні фрейми. інакше кажучи, на трьох етапах функціонування 
літературно-художніх власних назв вони стають елементами трьох 
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різних, але взаємопов’язаних систем: мовної картини світу, худож-
ньої картини світу та концептуальної картини світу. 

наслідуючи думку о. Д. огуя, розуміємо картину світу як «сукуп-
ність досвідних уявлень про світ», мовну картину світу — як «історично 
складену в побутовій свідомості людей певного мовного колективу та 
історично відображену в лексиконі» картину світу, концептуальну кар-
тину світу — як етноспецифічну концептуалізацію картини світу [24, 
с. 25]. інакше кажучи, концептуальна картина світу «охоплює змістове, 
узагальнене знання про дійсність», а мовна картина світу «являє со-
бою переломлення елементів когнітивної картини світу крізь призму 
мовної свідомості» [26, с. 6]. Художня картина світу відрізняється від 
мовної та концептуальної. Можемо дефінувати її як матеріалізацію 
у художніх образах певного світорозуміння і світосприйняття митця 
[11], яка «становить суттєву грань концептуального образу дійсності» 
[25]. Художню картину світу розглядають як вторинну, що виникає у 
свідомості адресата під час сприйняття художнього тексту [28]. 

в останні десятиріччя літературна ономастика невпинно розви-
вається у різних векторах, що призводить до розширення не тільки 
матеріалу дослідження, але й арсеналу методів, які використовуються 
науковцями. о. о. Леонтьєв пропонує застосування асоціативного 
експерименту для встановлення «психологічних еквівалентів «семан-
тичних полів»» [19, с. 9]. 

Ментальний лексикон людини можна досліджувати лише за 
принципом «чорної скриньки», тобто тільки опосередковано. тому 
когнітивна ономастика змушена застосовувати психолінгвістичні 
емпіричні методи дослідження, які охарактеризував Д. Джірертс у 
своїй статті «Methods in Cognitive Linguistics» [37, с. 23–24], сформу-
лювавши п’ять рис емпірично спрямованого дослідження. вчений 
зазначає, що «емпіричну революцію» у лінгвістиці підтримують про-
відні когнітивісти східної Європи. так, с. і. Потапенко пише, що 
асоціативний експеримент основним своїм результатом має можли-
вість підтвердження «психологічної релевантності теоретичних при-
пущень дослідника» завдяки віддзеркаленню в отриманих асоціатах 
ієрархічних концептуальних структур у свідомості респондента [39, 
с. 20]. 

Про важливість асоціативних експериментів для встановлення 
особливостей функціонування ментального лексикону індивіда, для 
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розуміння процесів концептуалізації та категоризації під час засво-
єння інформації людиною багато написано у сучасних розвідках з 
когнітивної лінгвістики. так, у передмові до монографії «Methods in 
Cognitive Linguistics» Л. тальмі виокремлює дев’ять груп специфічно 
когнітивних методів, серед яких чільне місце посідають експеримен-
тальні техніки психолінгвістики, зокрема й різні асоціативні експе-
рименти [40]. Дійсно, лише такий метод, як це доводить Дж.Диз у 
своїй розвідці «The Structure of Associations in Language and Thought», 
дозволяє точно встановити асоціативне значення слова завдяки ана-
лізу та синтезу отриманих асоціатів [35, с. 119]. 

Є. і. Царенко, аналізуючи засоби інтерпретації художніх текстів 
М. а. Булгакова [33, с. 156–161], виокремлює такі напрями: 

1) філологічний напрям, який складається з дослідження фор-
мальних особливостей текстів, аналізу сюжету, композиції, художніх 
прийомів автора, лінгвістичного аналізу художнього мовлення; 

2) детективно-біографічний напрям, коли для встановлення гене-
зи твору вивчаються факти з біографії автора; 

3) асоціативно-криптографічний напрям, який полягає в пошуку 
алюзій, ремінісценцій, кодів, шифрів, паралелей, асоціацій. 

учений доволі скептично ставиться до двох останніх напрямів че-
рез крайню суб’єктивність інтерпретації об’єктивних даних. тому і в 
нашому дослідженні асоціативний метод базується на перевірених 
методиках проведення й інтерпретації результатів вільного асоціа-
тивного експерименту, які не дозволять суб’єктивній авторській точ-
ці зору превалювати у дослідженні. 

сутність асоціативного експерименту полягає в тому, що він дає 
змогу здійснити «виявлення зв’язків уявлень, які зумовлені поперед-
нім досвідом і завдяки яким одне уявлення, що з’являється у свідо-
мості, викликає на основі схожості, суміжності або протилежності 
інше» [17, с. 45], завдяки чому такі експерименти можуть застосову-
ватися для дослідження асоціативного поля концептів, в тому числі й 
онімійних концептів, що уможливлює встановлення сукупності па-
радигматично та синтагматично пов’язаних вербальних репрезентан-
тів концептів у тексті, а також систему породжених ними асоціацій 
[4, с. 90]. 

Методику проведення асоціативного експерименту розробляли 
та вдосконалювали багато вчених, зокрема в. і. супрун, З. Д. Попо-
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ва та і. а. стернін, т. Ю. ковалевська та багато інших. Завдяки віль-
ному асоціативному експерименту, якщо його застосувати для аналі-
зу власних назв, можливо «пізнати індивідуальні, ідіолектні фрейми, 
у тім числі й онімні» [14, с. 236]. тож, одним із завдань нашого до-
слідження є інтродукція методу психолінвістики та когнітивної оно-
мастики вільного асоціативного експерименту до літературної ономас-
тики. 

Прикладом такої інтродукції є результати першого етапу прове-
дення асоціативного експерименту. власне експеримент був дещо 
розтягнутим у часі через необхідність підбору респондентів-носіїв ан-
глійської мови. саме тому перша частина експерименту проводилася 
в одесі протягом року, а друга — в Лондоні протягом одного тижня. 

на першому етапі інформантами у нашому експерименті були 52 
носії англійської мови, за результатами опитування яких було сфор-
мовано асоціативне поле особового імені антагоніста твору Едвар-
да. на стимул Edward було отримано 52 реакції, а саме: Cullen (27), 
Snowden (7), Scissorhands (5), King Edward (4), Twilight (4), vampire 
(3), craft (1), old-fashioned, strong masculine name (1). Якщо застосува-
ти методику аналізу асоціатів онімійного поля, яку запропонувала 
о. Ю. карпенко, де виокремлюються вісім різних типів реакцій (гіпе-
роніми, синоніми, суміжність, ціле, ознаки, помилки, частина, при-
чинно-наслідкові асоціації) [14, с. 352], то у нашому дослідженні до 
гіперонімічних реакцій відносяться лише vampire та old-fashioned, strong 
masculine name, загальною кількістю 4 одиниці. такий тип асоціацій 
породжується спробою класифікувати стимул: «Ментальний лекси-
кон реципієнта задовольняється віднесенням оніма до певної групи, 
не претендуючи на індивідуальну характеристику саме даного дено-
тата» [14, с. 308]. За класифікацією о. Ю. карпенко цей тип асоціа-
цій є найпоширенішим, але у нашому експерименті він посідає лише 
2 місце. слід додати, що асоціація з вампірами пов’язана з сагою «су-
тінки», одним з головних героїв якої є саме вампір. 

Значно більш поширеним типом є синонімічні, або гетерономіна-
тивні [1, с. 97–98] асоціації, які теж є спробою класифікувати сти-
мул, але зробити це через синонімічні власні назви: Cullen, Snowden, 
Scissorhands, King Edward, загальна кількість яких складає 43 реакції. 
таким чином, саме гетерономінативні реакції посідають у нашому 
експерименті перше місце. Цікавим виявляється той факт, що реаль-
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ними особами із зазначених є тільки дві: King Edward та Snowden, пер-
ший з яких є історичною, а останній — сучасною. 

Можемо припустити, що реакція King Edward стосується саме 
англійського монарха. серед них існувало одинадцять осіб з та-
ким особовим ім’ям: Edward the Elder (871–924), Edward the Martyr 
(962–978), Edward the Confessor (1004–1066), Edward I of England 
(1239–1307), Edward II of England (1284–1327), Edward III of England 
(1312–1377), Edward IV of England (1442–1483), Edward V of England 
(1470–1483), Edward VI of England (1537–1553), Edward VII of the 
United Kingdom (1841–1910), Edward VIII of the United Kingdom 
(1894–1972). Який саме з них мається на увазі у кожному конкрет-
ному випадку, точно встановити ми не можемо. останній з едвардів 
постійно викликав до себе увагу через його відмову від трону задля 
шлюбу з американкою, що неодноразово відбито у кінематографі та 
ЗМі, тому у більшості випадків припускаємо асоціацію саме з ним. 

Друга гетерономінативна асоціація, яка пов’язана з реальною осо-
бою, — це Snowden. у 2013 році американський програміст та колиш-
ній працівник Цру та анБ сШа едвард сноуден передав інформа-
цію про секретну шпигунську програму, що призвело до політичного 
скандалу в усьому світі. 

Ще дві асоціації цього типу — Cullen та Scissorhands — базуються 
на віртуальних власних назвах. Перша асоціація є прізвищем анта-
гоніста саги «сутінки», яка здобула велику популярність через екра-
нізацію на цей момент трьох перших романів. Другий асоціат — це 
власне ім’я та прізвисько головного героя фантастичного кінофільму 
т. Бертона «едвард руки-ножиці». 

також чотири рази у відповідях є реакція, яка характеризує час-
тину через ціле (п’ятий тип за класифікацією о. Ю. карпенко [14, 
с. 314–315]) : Twilight. едвард, антагоніст, є частиною всього циклу 
творів під загальною назвою «сутінки». 

Лише одна реакція є помилковою, чи краще її термінувати загадко-
вою, бо вона є дуже індивідуальною, через що неможливо зрозуміти, 
які саме когнітивні структури викликали цю реакцію у ментальному 
лексиконі реципієнта. Потенційно craft — це ремесло, майстерність, 
спритність, що можна віднести до едварда руки-ножиці, який ви-
явився талановитим перукарем, але це припущення неможливо до-
вести без додаткового опитування інформанта. 
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Загальне співвідношення абсолютних та відносних покажчиків 
щодо результатів цього етапу експерименту можемо унаочнити у та-
блиці: 

таблиця 1 

Типи асоціацій до стимулу Edward

Тип асоціації Fa Fr
Гетерономінативні 43 82,7 %
Гіперонімічні 4 7,7 %
Ціле 4 7,7 %
Загадкові 1 1,9 %
всього 52 100,0 %

отже, дані проведеного експерименту демонструють переважну 
поширеність гетерономінативних асоціацій, друге місце поділяють 
гіперонімічні й асоціації частини через ціле, на останньому місці — 
загадкові асоціації. такий розподіл значно відрізняється від класифі-
кації о. Ю. карпенко, що спричинено значною сугестивною потуж-
ністю запропонованого стимулу. вбачається великий вплив засобів 
масової інформації на свідомість інформантів, бо вони реагували на 
стимул у 50 з 52 випадків асоціатом, який пов’язаний з масовою лі-
тературою, кінематографом, політичною інформацією. наслідком 
такого реагування реципієнтів є можливість встановити асоціативне 
поле аналізованого стимулу з виокремленням семантичних гешталь-
тів асоціативного поля. 

Методику виокремлення семантичних гештальтів у структурі асо-
ціативного поля запропонував Ю. М. караулов, на думку якого саме 
вони частково відновлюють фрагменти мовної картини світу. власне 
термін гештальт було уведено до наукового обігу Г.фон еренфельсом й 
М. вертгеймером, причому цей термін використовувався у психології. 
Пізніше Дж.Лакофф інтродукував його до когнітивної лінгвістики [36, 
с. 84], чия теорія лінгвістичних гештальтів, або цілісних структур, які 
складаються з частин, але чиє наповнення не можна звести до простої 
сукупності цих частин [18, с. 351], дозволяла досліджувати мову в про-
екції на людський досвід, бо на рівні узагальнень будь-яка інформація 
сприймається ментальним лексиконом індивіда як єдиний гештальт 
[38, с. 33]. така різнорідність структури лінгвістичного гештальту ба-
зується на неоднорідності асоціативних зв’язків в асоціативній сітці, 
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що дає можливість встановити ядро ментального лексикону [30], або 
асоціативний гештальт, коли надані респондентами асоціати природно 
групуються навколо частотних реакцій, які створюють набір мислен-
нєвих образів, які можна термінувати концептами [20, с. 119]. таким 
чином, за формулюванням Ю. і. Дідур, гештальт — це ментальний об-
раз, фрагмент образу світу, лінгвістичний гештальт — мовне втілення 
фрагмента мовної картини світу, асоціативний гештальт — фрагмент 
концептуальної картини світу [6, с. 31–132]. 

Як зазначає і. Б. Морозова, сформовані об’єктивні гештальти є 
«частиною цільності свідомості з ознаками обмеженості та розчле-
нованості. <...> концептуальне осмислення та ієрархічний розподіл 
дійсності на рівні сприйняття передбачає створення деякого образу, 
або «фігури» на тлі інших об’єктів» [21, с. 20]. розглядаючи гештальти 
простого речення науковець виокремлює три види об’єктивних ге-
штальт-якостей: структуру (будову чи тектоніку), властивість (якість 
цілого) та сутність (внутрішні властивості) [21, с. 21]. 

вперше до ономастичних студій методику сГаП залучила 
в. Ю. неклесова для вивчення хрононімів [23], пізніше розвиток та 
уточнення методики відбулися у працях Г. в. ткаченко, яка запропо-
нувала встановлення сГаоП — семантичного гештальту асоціативного 
онімного поля [31, с. 110], що уможливлює вивчення етнічних кон-
цептуальних картин світу. Пізніше цю методику вдосконалили та за-
стосували для вивчення інших онімійних фреймів к. Д. Долбіна (у 
дослідженні зоонімів) [7] та Ю. і. Дідур (у дослідженні ергонімів) [6]. 

Проілюструємо методику виокремлення асоціативних гештальтів 
на наступному прикладі. у процесі аналізу результатів нашого екс-
перименту було встановлено чотири гештальти асоціативного поля 
оніма Edward, які розподіляються таким чином: 

1) едвард каллен, антагоніст творів с. Мейер та кінофільмів за її 
творами: Cullen (27), Twilight (4), vampire (3); 

2) едвард сноуден, американський екс-шпигун: Snowden (7); 
3) едвард руки-ножиці, герой кінофільму: Scissorhands (5); 
4) король едвард, англійський монарх: King Edward (4). 
Домінувальний гештальт асоціативного поля до нашого стиму-

лу — це антагоніст творів с. Мейер та відповідних кінофільмів, що 
доводить його буття невід’ємною частиною етнічної картини світу 
сучасного носія англійської мови. Процентне співвідношення вста-
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новлених гештальтів — 68 %, 14 %, 10 %, 8 % — дозволяє зробити ви-
сновок про велику впливову силу художньої літератури, навіть і масо-
вої, яка створює нових героїв нашого часу. З іншого боку, не може не 
відчуватися вплив інших семантичних гештальтів на сприйняття оні-
ма Edward. скажімо, політичний скандал зі сноуденом — це зовсім 
свіжі події, які не були релевантними під час написання та видання 
аналізованих творів, а ось інші два — закоханий монстр та закоханий 
король — підсилюють романтичну складову образу едварда та ство-
рюють особливий асоціативний шлейф аналізованого поетоніма. 

специфіка поетонімосфери досліджуваного циклу романів полягає 
в тому, що в ньому дійові особи належать до трьох різних рас — людей, 
вампірів та вовкулаків, кожна з яких має свої відмінні онімійні риси. 
той фрагмент поетонімосфери художнього простору романів, який 
пов’язаний із людьми, є доволі звичайним, таким, що відбиває реаль-
ні тенденції антропономінування зі своїми звичними поетонімами на 
позначення персонажів. власні імена вовкулаків, за єдиним винятком 
Джейкоба, менш поширені, ніж імена людей. Це відрізняє їх від зви-
чайних людей, але значно менше, ніж людей від вампірів. онімічна 
відчуженість вампірів від людей імплікує читачеві, що вони не мають 
нічого дотичного до загальнолюдських цінностей чи способу життя. 

Дійові особи аналізованого циклу романів через свої власні назви 
реалізують подвійний розподіл на своїх, знайомих, добре знаних — 
тобто людей, та чужих, дивних, чужомовних, зовсім незвичних істот. 
Причому вони є ближчими до людей, такими, що мають більш зна-
йомі й більш звичні імена (маються на увазі вовкулаки), та є й зовсім 
чужі, ворожі — вампіри. в середині кожної з названих груп оніми не 
однорідні, оскільки вони різні за рейтингом популярності та номіну-
ють різних за особливостями поведінки персонажів — як дружніх до 
людей, так і ворожих. однак загальна тенденція полягає в тому, що 
саме номінації вампірів актуалізують сему чужинності, ворожості, че-
рез що і створюють відповідні образи. 

Для встановлення структури асоціативного поля антропонімів 
було обрано кілька власних назв персонажів, що належать до різних 
рас, а саме такі: 

1) Белла та її батьки рене та Чарлі як представники раси людей; 
2) едвард та його батьки есме та карлайл як представники раси 

добрих вампірів; 
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3) Джейкоб, сем і сет як головні представники раси вовкулаків; 
4) ренесме як представник змішаної раси. 
кількість отриманих реакцій різниться від стимулу до стимулу, бо 

деякі викликають потужний відгук завдяки власній популярності, а де-
які не є загальновідомими інформантам, тому в ході експерименту було 
отримано меншу кількість асоціатів. Загальна кількість вилучених асоці-
ацій є такою — отримано всього 514 реакцій, дистрибуція яких за стиму-
лами є наступною: Bella — 100; Jacob — 100; Edward — 100; Charlie — 68; 
Renee — 61; Sam — 26; Seth — 22; Carlisle — 20; Esme — 10; Renesmee — 7. 

ступінь чужинності чітко відбивається у кількості отриманих асо-
ціатів на стимул: чим ближчим до людей є носій наймення, тим біль-
шу кількість реакцій було запропоновано нашими інформантами. 
таким чином, унаочнюється та теза, що вовкулаки за способом життя 
є значно більш спорідненими для людей, ніж вампіри. ренесме взага-
лі відрізняється від всіх трьох рас, бо є неприродним створінням для 
світу «сутінок» із штучним ім’ям, тому й кількість реакцій виявилася 
такою низькою. стовідсоткова кількість реакцій на перші три стиму-
ли зумовлена популярністю та доброю знаністю персонажів-носіїв 
власних назв-стимулів. 

результати проведеного експерименту, які стосуються асоціатив-
ного поля поетоніма Edward, демонструють поширеність гетерономі-
нативних асоціацій, друге місце поділяють гіперонімічні й асоціації 
меронімічні, на останньому місці — загадкові асоціації. в асоціа-
тивному полі антропоніма Bella переважають меронімічні реакції, за 
якими йдуть квалітативні та гіперонімічні, в той час, як стимул Jacob 
отримав переважно меронімічні та гіперонімічні реакції. такий роз-
поділ викликано значною сугестивною потужністю кожного із за-
пропонованих стимулів. Фіксуємо великий вплив засобів масової 
інформації на свідомість інформантів, бо вони реагували на стимул 
переважно асоціатами, пов’язаними з масовою літературою, кінема-
тографом, політичною інформацією. 
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Аннотация. В статье исследуется поэтонимосфера цикла романов 
С. Мейер как организованная и сложная система взаимосвязанных имен соб-
ственных. Установлено, что на трех этапах функционирования литератур-
но-художественных имен они становятся элементами трех различных, но 
взаимосвязанных систем: языковой картины мира, художественной карти-
ны мира и концептуальной картины мира. Охарактеризованы ассоциатив-
ные поля поэтонимов, которые демонстрируют распространенность гете-
рономинативных ассоциаций. 

Ключевые слова: поэтонимосфера, антропонимический сектор, свобод-
ный ассоциативный эксперимент, ассоциативный гештальт. 
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Summary. The article explores the poetic aspect of the cycle of S. Meyer’s novels 
as an organized and complex system of interrelated names of his own. The aim of 
this article is to establish the means of conceptualization of the anthropoetonyms in 
phantasy fiction. Te object of the investigation is the anthroponymic sphere of the 
phantasy novels, the subject is their organization in the mental lexion of English na-
tive speakers. As the material of the investigation tje cycle of S. Mayer’s novels «Twi-
light» was chosen. It is established that in three stages of the functioning of literary 
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and artistic names they become elements of three different but interrelated systems: 
the language picture of the world, the artistic picture of the world and the concep-
tual picture of the world. The associative fields of the poetonymes are characterized, 
which demonstrate the prevalence of heteronominative associations. 

Key words: poetology, anthroponymic sector, free associative experiment, asso-
ciative gestalt. 
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ТЕКСТОТВІРНА ФУНКЦІЯ ТОПОПОЕТОНІМІВ 
У РОМАНАХ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО  

ТА ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО 

Анотація. У статті проаналізовано різноманітні вияви текстотвірної 
функції топопоетонімів у романах Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко. То-
попоетонімні одиниці постають складовими елементами поетонімосфери тво-
ру, створюючи його геопросторову домінанту, крім того, вони є стилістично 
маркованими, естетично навантаженими. Топопоетоніми слугують важливим 
компонентом структури ідіостилю письменниць, який характеризує життє-
пис персонажів, зокрема простір, у якому вони знаходяться. Проте ці види по-
етонімів можуть змінювати своє основне призначення, допомагаючи схаракте-
ризувати персонажа, висвітлити риси його характеру, внутрішній стан тощо. 
Метою дослідження є аналіз виявів текстотвірної функції топопоетонімів у 
романах Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко, що передбачає розв’язання та-
ких завдань: виділити топопоетоніми у текстах; скласифікувати їх за виява-
ми текстотвірної функції; розкрити їхнє смислове навантаження. Об’єктом 
дослідження є топопоетонімія романів Ірен Роздобудько «Якби», «Я знаю, що 
ти знаєш, що я знаю» та Галини Вдовиченко «Пів’яблука», «Бора», а предме-
том — роль топопоетонімних одиниць у сюжеті твору. В роботі використано 
метод аналізу, описовий та контекстуально-інтерпретаційний методи. Серед 
топопоетонімів досліджуваних романів нами зафіксовано 143 онімні одиниці 
15 розрядів. Зроблено висновки про те, що топопоетонімія дозволяє створити 
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