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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Дисертацію присвячено вивченню мовного феномену – ептонімів з урахуванням 

їх структурно-функціональної та семантичної організації. 
Тісний зв’язок мови і культури, про що відзначали І. Бодуен де Куртене, 

А. Вежбицька, В. Гумбольдт, В. А. Маслова, В. І. Постовалова, А. А. Потебня, Ф. Бопп, 
У. Л. Чейф, Я. Грімм, Р. Раск, є визначальним при описі лексичних і фразеологічних 
мовних одиниць. Особливу увагу привертають крилаті вислови (С. Г. Шулежкова), або 
ептоніми (Л. П. Дядечко, Н. А. Оніщенко, С. С. Шкварчук, О. Д. Огуй), зафіксовані в 
лінгвістичних студіях та лексикографічних виданнях. Ептоніми є одним із важливих 
джерел задоволення інтелектуальних і художньо-естетичних потреб суспільства у 
процесі мовної комунікації. 

Середина XX ст. характеризується бурхливим розвитком фразеологічної науки 
(праці М. Ф. Алефіренка, Н. М. Амосової, В. Л. Архангельського, О. В. Куніна, 
Л. Г. Скрипник, В. М. Телії, В. Д. Ужченка, І. І. Чернишової, М. М. Шанського та 
багатьох ін.). 

Мовні одиниці, які прийнято називати крилатими словами або крилатими 
виразами, не дістали всебічного теоретичного висвітлення, оскільки вони досі не 
отримали свого чітко визначеного статусу в мовній системі. Це дає підстави винести 
“крилате слово” (КС) за межі фразеологічних досліджень.  

Вважаємо релевантним дослідити КС, у нашому трактуванні ептоніми, які активно 
залучають у своїх працях українські та зарубіжні дослідники (В. Л. Архангельський, 
М. С. Ашукін, А. М. Бабкін, Н. Д. Бабич, В. П. Берков, М. А. Булатов, Г. Бюхман, 
Л. П. Дядечко, С. Г. Займовський, Г. Келхун, А. П. Коваль, Ф. Комбелак, 
С. В. Максимов, М. І. Міхельсон, В. М. Мокієнко, С. І. Ожегов, Н. А. Оніщенко, 
М. Перрі, А. Д. Райхштейн, A. Томсон, I. A. Уолш, Д. Фолей, І. І. Чернишова, 
Н. М. Шарманова, Б. С. Шварцкопф, С. С. Шкварчук, С. Г. Шулежкова). Лише 
поодинокі дослідження присвячені шекспіризмам (Н. З. Баширова, О. М. Карпова, 
Л. Ф. Свиридова, В. М. Мокієнко, К. П. Сидоренко). Ептоніми були фрагментарно 
залучені в дослідженнях із лінгвоаксіології (Н. Д. Бабич, В. П. Берков, О. В. Беркова, 
В. М. Білоноженко, Л. А. Білоконенко, О. І. Брацун, Т. Г. Варченко, В. В. Власенко, 
В. І. Мрочко, М. А. Фокіна, В. Хлєбда, Б. С. Шварцкопф).  

Актуальність обраної теми визначається зорієнтованістю сучасної лінгвістики на 
розгляд мовних феноменів у антропоцентричному векторі, спрямованістю сучасних 
студій на вивчення прагмастилістичних і дискурсивних аспектів мовних одиниць, 
зокрема ептонімів, та відсутністю фундаментальних розвідок ептонімів В. Шекспіра у 
структурно-функціональному аспекті. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана в межах наукової 
проблематики кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича “Семантичні, синтагматичні та парадигматичні властивості 
різнорівневих одиниць у германських мовах” (номер державної реєстрації 0111U003620). 
Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 2 від 27.02.2014 року). 

Мета дисертації – проаналізувати ептонімний фонд В. Шекспіра в аспекті його 
структурно-семантичної та функціонально-синергійної реалізації. 
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Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:  
- визначити категорійно-поняттєвий апарат дослідження; 
- схарактеризувати ступінь вивчення проблеми ептонімії та проаналізувати 

особливості ептонімів як окремого типу фразеологічних одиниць з урахуванням 
традиційних і сучасних підходів;  

- експлікувати термін “ептонім” на основі сучасних розвідок і здійсненого 
дослідження для встановлення його місця в сучасній англійській мові; 

- висвітлити функції ептонімів В. Шекспіра, які реалізуються в мовленні 
англійського лінгвосоціуму; 

- описати ептоніми видатного драматурга у світлі теорій прецедентності та 
інтертекстуальності; 

- здійснити інвентаризацію ептонімів В. Шекспіра з урахуванням їх 
лексикографічної фіксації та соціолінгвального експерименту серед носіїв мови; 

- виявити продуктивні лексико-семантичні групи (ЛСГ), наявні у фразеологічній 
картині світу (ФКС) класика світової літератури; 

- виконати кількісний розподіл цитатно-афористичного фонду В. Шекспіра; 
- проаналізувати структурно-семантичну стабілізацію ептонімів В. Шекспіра в ході 

ептонімізаційних процесів. 
Об’єкт дослідження – різноструктурні крилаті вислови, або ептоніми, 

В. Шекспіра.  
Предмет дослідження – структурно-семантичні та функціональні характеристики 

ептонімів В. Шекспіра з урахуванням їх лексикографічної фіксації. 
Матеріал дослідження отримано методом суцільної вибірки з лексикографічних 

джерел (цитатних, спеціальних ептонімних словників та ідеографічних словників 
В. Шекспіра – усього 13). До аналізу залучені також оригінальні тексти  письменника. 
Картотека дослідження налічує до 7232 мовних одиниць. Фактичний матеріал 
доповнив соціолінгвальний експеримент, у якому взяли участь 60 носіїв мови. 

Теоретико-методологічну основу дослідження складає антропоцентрична 
парадигма, яка містить кілька принципів: функціоналізму, експансіонізму та 
експланаторності. Дослідження ептонімів В. Шекспіра ґрунтується на теоретичних 
положеннях із функціональної стилістики (І. В. Арнольд, М. П. Брандес, І. Р. Гальперін), 
функціонально-синергетичної концепції тексту та дискурсу (Т. І. Домброван, 
С. М. Єнікєєва, О. Д. Огуй, Л. С. Піхтовнікова), лінгвокультурології (Д. Б. Гудков, 
В. І. Карасик, О. А. Нахімова, А. М. Приходько), лексикографії (Л. П. Дядечко, 
В. П. Берков, М. П. Максимов, О. П. Пророченко, О. В. Кунін, I. A. Уолш). 

Методи дослідження. Методологічне підґрунтя, яке лягло в основу наукового 
пошуку, складає структурно-функціональна парадигма. У ході дослідження 
імплементовано поєднання таких загальних методів, як спостереження, аналізу та 
синтезу, індукції та дедукції, метод лінгвістичного опису. Застосовано елементи 
спеціальних методик: апроксимативної – для аналізу лексико-семантичних груп, 
елементи кількісного аналізу – для визначення ступеня частотності ептонімів, а також 
аналізу лексикографічних джерел і словникових дефініцій. У роботі застосована 
методика подвійної аплікації, що використовується безпосередньо для дослідження 
одиниць цитатного походження. 
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Наукова новизна дослідження визначається об’єктом і предметом дослідження 
та зумовлюється його результатами: 
- реалізовано комплексне дослідження ептонімів В. Шекспіра з урахуванням їхньої 

структурно-функціональної реалізації; 
- виокремлено термін “ептонім” з-поміж суміжних йому понять і встановлено його 

місце в сучасній англійській мові; 
- висвітлено ступінь вивчення проблеми ептонімії; 
- cхарактеризовано особливості функціонування цитатно-афористичного фонду 

елітарної особистості та з’ясовано характерні для ептонімів функції в тексті й 
дискурсі; 

- проаналізовано цитатно-афористичний фонд В. Шекспіра та виявлено лексико-
семантичні групи ФКС автора; 

- інвентаризовано цитатно-фразеологічний фонд В. Шекспіра для встановлення 
ептонімного корпусу на основі творів драматурга; 

- проведено структурний аналіз досліджуваних одиниць крізь призму 
ептонімізаційних процесів.  
Теоретичне значення дисертації полягає в обґрунтуванні комплексного вивчення 

структурно-семантичних та функціональних характеристик мовних феноменів – 
ептонімів В. Шекспіра. Виконане дослідження дозволяє вирішити проблему кодифікації 
важливого феномена – ептонімів – у світлі сучасних методик, а також збагачує новими 
даними теоретичні здобутки з фразеології. Висновки та узагальнення поповнять теорію 
таких галузей германістики, як лінгвостилістика та прагмастилістика. 

Практична цінність одержаних результатів полягає в можливості використання 
теоретичних положень і матеріалів дисертації в нормативних курсах з лексикології 
(розділи “Фразеологія”, “Лексикографія”) та стилістика англійської мови (розділ 
“Стильова  диференціація лексики та фразеології”), спецкурсах із лінгвістики тексту. 
Матеріали дослідження будуть корисними в лексикографічній практиці під час 
укладання фразеологічних та спеціальних ептонімних словників. Загальні принципи 
аналізу одиниць цитатного походження можуть бути використані для вивчення 
ептонімів інших авторів.   

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і практичні 
результати дисертації оприлюднено на 8 міжнародних наукових і науково-практичних 
конференціях: “Філологічні науки в умовах сучасних трансформованих процесів” (Львів, 
2014), “Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі” (Львів, 2015), 
“Нове у філології сучасного світу” (Львів, 2015), “Нове та традиційне у дослідженнях 
сучасних представників філологічних наук” (Одеса, 2016), “Актуальні питання розвитку 
філологічних наук у XXI столітті” (Одеса, 2016), “Філологічні науки в системі сучасного 
гуманітарного знання XXI століття” (Одеса, 2016), “Проблеми та перспективи розвитку 
науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії” (Переяслав-Хмельницький, 
2016), “Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм” (Львів, 2017). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 
16 одноосібних публікаціях автора, з них: 7 статей у фахових наукових виданнях 
України, 1 стаття в зарубіжному виданні, а також 8 тез та матеріалів доповідей. 
Загальний обсяг публікацій становить 4,56 друк. арк.   
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 
джерел – 356 позицій, із них лексикографічних джерел – 45 позицій, та списку умовних 
позначень. Загальний обсяг дисертації становить 313 сторінок, із них 192 сторінки 
основного тексту. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, сформульовано 

мету й завдання, окреслено об’єкт і предмет дослідження, визначено методологічну 
основу, джерельну базу й методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне 
значення і практичну цінність дисертаційної праці, подано відомості  про апробацію 
отриманих результатів, публікації та структуру роботи.  

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади вивчення ептонімів” 
описано проблематику ептонімів як об’єкта лінгвістичного дослідження та ступінь їх 
вивчення українськими та зарубіжними вченими (підрозділ 1.1); проаналізовано 
диференційні ознаки ептоніма й суміжних із ним термінів, визначено термінологічний 
апарат і вказано на доцільність його використання в роботі (підрозділи 1.2, 1.3); 
викладено суть вербального імпринтингу, а також механізму збереження та експлікації 
крилатих висловів (підрозділи 1.4, 1.5); проаналізовано ґенезу вивчення ептонімів В. 
Шекспіра в західно- та східноєвропейській германістиці (підрозділ 1.6); висвітлено 
феномени прецедентності та інтертекстуальності у зв’язку з ептонімами В. Шекспіра 
(підрозділ 1.7); проаналізовано суть і доцільність розгляду авторської ФКС (на 
матеріалі ептонімного фонду) (підрозділ 1.8).  

Метафоричність терміну “крилате слово” тривалий час створювала серед 
лінгвістів невизначеність. Над цим питанням працювали літературознавці, що й 
відобразилось на характері дефініцій крилатих одиниць у словниках і довідниках 
XIX – першої половини XX століття та на способі визначення характерних для них 
властивостей. Влучним у цьому сенсі є запроваджений українською дослідницею 
Л. П. Дядечко термін “ептонім” (від давньогр. epea pteroenta “крилаті слова” та 
onyma – ім’я, назва) як гіпероніму для одиниць різних структурних рівнів із вказівкою 
на авторство. У дослідженні використано сучасний термін ептонім і традиційний 
крилатий вислів як синонім до нього. До сьогодні не існує точного визначення терміну 
“крилаті слова”. Загальноприйнятою стала дефініція Г. Бюхмана: КС – це постійно 
відтворюваний у широких колах, не обов’язково рідною мовою, вираз, вислів або ім’я 
елітарної особистості, літературне походження яких можна довести або простежити.  

Взаємодія між одиницями різнорівневого статусу призводить до появи якісно 
нової одиниці. Прикладом у дослідженні слугують крилаті вирази, які генетично 
можуть брати свій початок від цитат, алюзій і афоризмів. Для того, щоб 
продіагностувати сутнісні ознаки ептонімізації, було визначено умови, за яких 
відбувається процес перетворення мовної одиниці в ептонім. Одним із основних 
факторів цього процесу є вербальний імпринтинг, імплементація якого відбувається 
аперцептивним шляхом. Беручи до уваги існування вербального імпринтингу, 
вважаємо, що ептонімний фонд апріорі наявний у свідомості окремої особистості. 
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У дослідженні ідентифіковано такі суміжні з ептонімами поняття, як афоризми, 
цитати, алюзії, гноми, паремії. Аналіз теоретичного матеріалу засвідчив, що 
диференційною ознакою означених мовних феноменів є генетичний принцип їх 
сутності. Виявлено, що ептонім є складним і багатоаспектним явищем, яке можна 
розглядати традиційно – в межах фразеології та відповідно до сучасних концепцій 
прецедентності й інтертекстуальності. Уточнено термінологію стосовно об’єкта 
дослідження у зв’язку з наявністю чи відсутністю авторства / першоджерела. Для 
досягнення принципу комплексності в ході аналізу об’єкт дослідження розглянуто 
інтегровано, із залученням здобутків антропоцентрично зорієнтованих підходів, 
зокрема в дослідженнях фразеології. 

Вважаємо релевантним використати об’єктивну методику дослідження 
лексичного складу одночастиномовних полів (у нашому випадку іменникових). 
Складником мовної картини світу (МКС) є  її фразеологічний фрагмент, який виступає 
доповненням у вигляді фразеологічної картини світу.  

Фразеологізми можуть репрезентувати когнітивну діяльність членів мовного 
колективу (О. Д. Огуй). За допомогою ідеографічних словників, де цитати В. Шекспіра 
згруповано за тематичним принципом, шляхом використання апроксимативної 
методики визначено домінантні ЛСГ. Це уможливило отримання об’єктивних даних 
про ФКС В. Шекспіра та англійського лінгвосоціуму зокрема.  

У другому розділі “Методика та матеріал дослідження ептонімів 
В. Шекспіра” окреслено методологічну картину на теренах сучасного мовознавства; 
проаналізовано термінологію методологічного апарату (підрозділ 2.1); проаналізовано 
методи дослідження, що імплементовані в роботі для вивчення ептонімів (структурно-
функціональний аналіз, метод подвійної аплікації, контекстологічний метод) 
(підрозділ 2.2); схарактеризовано методи дослідження ептонімів у мовній / 
концептуальній картині світу (підрозділ 2.3); розглянуто загальні та спеціальні 
лінгвістичні методи; проаналізовано спеціальні методи для вивчення одиниць 
цитатного походження та доцільність їх використання в дослідженні; описано 
методику аналізу ептонімів, зокрема принципи укладання корпусу ептонімів 
(підрозділ 2.4). Основні етапи дослідження графічно зображено на рис. 1: 

 
Рис. 1. Етапи дослідження ептонімів В. Шекспіра 
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На першому етапі дослідження використано загальні методи лінгвістичного 
дослідження, зокрема лінгвістичний опис, метод аналізу, синтезу та порівняння, 
проаналізовано проблематику вивчення крилатих слів зарубіжними та українськими 
вченими, розглянуто термінологічний апарат, доцільний для дослідження 
фактологічного матеріалу. За допомогою методів аналізу та опису здійснено вивчення 
мовних явищ і процесів з виявленням їхніх характерних ознак. З’ясовано передумови 
та ступінь дослідженості ептонімів В. Шекспіра.  

Метод порівняння дозволив виявити спільні та диференційні ознаки суміжних із 
ептонімами понять, встановити розбіжності між ними за певними параметрами, 
визначити локалізацію ептонімів у системі національної мови. На основі 
імплементованих методик із залученням синтезу термінологічних понять, що полягає в 
поєднанні частин у цілісну картину,  визначено термін “ептонім”.  

На другому етапі нашого дослідження застосування елементів структурного 
підходу для об’єктивного визначення корпусу ептонімів В. Шекспіра уможливило 
опрацювання оптимальної кількості цитатних, фразових та ептонімних словників – 
загальною кількістю 13 (п’ять цитатних, п’ять ептонімних (фразеологічних), три 
онімних словники), що сприяло процесу інвентаризації ептонімів. Цитата зі словника 
мала бути наявною як мінімум у 3 лексикографічних джерелах із п’яти. Отже, до 
корпусу ептонімів віднесено такі, що, по-перше, трапляються в трьох із п’яти цитатних 
словників (Oxford Treasury of Sayings an Quotations; Little Oxford Dictionary of 
Quotations; Oxford Dictionary of Quotations; Webster’s New Dictionary of Quotations), по-
друге, містяться у фразеологічних словниках, по-третє, названі як мінімум двома 
носіями мови-учасниками соціолінгвального опитування як відомі їм мовні одиниці. 

Для отримання максимально об’єктивних даних було проведено соціолінгвальний 
експеримент, у якому підлягали анкетуванню 60 респондентів-носіїв мови. Це дало 
змогу визначити рівень їх обізнаності з цитатами та фразами відомого письменника. 
Екстралінгвальний чинник слугує одним із критеріїв формування ептонімного фонду 
В. Шекспіра. Соціолінгвальний експеримент засвідчив зворотній процес 
ептонімізації – деептонімізацію. Однак, вважаємо, що екстралінгвальний чинник не 
дозволяє об’єктивно диференціювати терміни “ептонім” / “не ептонім”. 

Для встановлення мовленнєвої реалізації ептонімів В. Шекспіра розглянуто 
характерні особливості функціонування цитатно-афористичного фонду драматурга та 
проаналізовано характерні для ептонімів функції  в тексті та дискурсі. 

З метою визначення ФКС, письменника зокрема, використано апроксимативні 
методики. На противагу детальним лексикографічним класифікаціям, застосовуваним 
для ідеографічної фіксації фактичного матеріалу, у лінгвістиці використовують більш 
оперативні методики семантичних класифікацій. Щоб уникнути суб’єктивності в 
трактуванні результатів, було залучено три лексикографічні джерела для відбору та 
розподілу 584 іменників-фрагментів дійсності, в яких тематично вміщується цитатний 
фонд В. Шекспіра. З метою визначення об’єктивного авторського фразеологічного 
фрагменту МКС проаналізовано кодифіковані цитати-фразеологізми відповідно до 
їхнього узагальненого значення. 

На третьому етапі визначення структурних та семантичних особливостей 
становлення ептонімів В. Шекспіра скласифіковано типи перетворень, які відбулися в 
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процесі еволюції мови. Ураховуючи мету й завдання, запропоновано різні робочі 
класифікації, оскільки єдиного погляду на групування цього явища мовознавство ще не 
виробило.  

Відсутність загальноприйнятої класифікації пояснюється чисельністю та 
різноманітністю прийому оказіональних змін і ускладнюється тим, що ці способи часто 
виступають не в “чистому вигляді”, а поєднуються з іншими. Отже, наскрізним 
методом став описовий, що включав як зовнішню, так і внутрішню інтерпретації, а 
також метод подвійної аплікації, який доцільно застосовувати при дослідженні 
різноструктурних мовних одиниць, де є вказівка на автора. 

У третьому розділі “Функціональні характеристики ептонімів В. Шекспіра та 
їх лексикографічна фіксація” проаналізовано функціональні особливості авторських 
ептонімів шляхом вивчення їхньої мовленнєвої реалізації англійським лінгвосоціумом 
(підрозділ 3.1); розглянуто цитатно-афористичний фонд В. Шекспіра в контексті теорій 
прецедентності та інтертекстуальності (підрозділ 3.2); проаналізовано цитатно-
афористичний корпус біблійного походження, наявний у творах В. Шекспіра 
(підрозділ 3.3); здійснено кількісний аналіз цитатно-афористичних висловів 
В. Шекспіра (підрозділ 3.4); проведено алгоритм інвентаризації ептонімів драматурга з 
урахуванням основних критеріїв відмежування (підрозділ 3.5 і 3.6); виявлено та 
проаналізовано лексико-семантичні групи фразеологічної картини світу прецедентної 
особистості В. Шекспіра (підрозділ 3.7). 

Вважаємо, що аналіз мовленнєвої реалізації ептонімів В. Шекспіра є невід’ємним 
аспектом для досягнення принципу комплексності нашого дослідження. Якщо перший 
етап (розділ 1) дозволяє проаналізувати формальні та змістові характеристики 
ептонімів, то другий етап (розділи 3 і 4) уможливлює розкриття специфіки ептоніма як 
вторинної (другорядної) номінативної одиниці, якій властива внутрішня форма, що 
випливає з тексту-джерела, визначаючи певні семантичні особливості.  

Ептоніми виконують різні функції. Номінативна функція характеризується 
позначенням того, що є у свідомості людини: особи, об’єкти, переживання, події, дії, 
якості. Ептоніми виступають уже готовими репрезентантами-дійсності із попередньо 
засвоєних текстів. Прикладом слугує фрагмент заголовку статті  Шарлотти Казара 
[May 10, 2016] – To have an itching palm, що апелює до шекспірівського Let me tell you, 
Cassius, you yourself, are much condemned to have an itching palm (Julius Caesar). Автор 
статті, використовуючи шекспірівську фразу, здійснює акт номінації. Імплементація 
ептонімів у мовленні сприяє економії мовних знаків.  

Основним завданням персуазивної функції ептонімів є вплив на адресата, який 
реалізується завдяки апеляції до авторитетної думки елітарної особистості 
(Н. А. Оніщенко). Елітарність мовної особистості В. Шекспіра сприяє засобу 
переконання в англійському лінгвосоціумі. Розглянемо фрагмент промови президента 
Сполучених Штатів Дональда Трампа: But I never knew as bad as it would be, I never 
knew it would be this vile, that it would be this bad, that it would be this vicious. 
Nevertheless, I take all of these slings and arrows for you gladly  [Anadolu Post 2016, 
Oct. 13]. Наведений приклад апелює до шекспірівської фрази із трагедії “Hamlet”: 
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to 
take arms against a sea of troubles, and by opposing end them? Дональд Трамп 
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послуговується шекспірівським ептонімом для досягнення ефекту захисту стосовно 
його непричетності в сексуальних домаганнях до двох осіб жіночої статі та водночас 
акту переконання щодо його неперевершеності та першості як президента США, на 
відміну від його попередника. Вплив на реципієнта посилюється загальновідомістю 
ептонімів В. Шекспіра, які є беззаперечними аргументами, що не потребують доказів, 
оскільки перевірені часом та підтверджені досвідом попередніх поколінь. 

Використання парольної функції сприяє засобу ідентифікації та референції 
певної лінгвокультури, соціальної групи, спільноти тощо. Реалізація цієї функції є 
певним індикатором “своїх” і “чужих” у мовленні (С. С. Шкварчук). Вияв парольної 
функції спостерігаємо в наступному висловлюванні Девіда Маккая: The first thing we 
do, let’s kill all the lawyers [Guardian, January 2004]. У прикладі наголошується на тому, 
що насамперед слід “розібратися” з юристами (досл. “вбити”). Фрагмент активізує 
поєднання двох функцій: людичної (жартівливий контекст) та парольної. Парольна 
функція полягає в тому, що наведений фрагмент зорієнтований на конкретну 
аудиторію – юристів. Припускаємо, що імплементація сучасниками парольної функції 
ептонімів В. Шекспіра дещо втратила свою активність. Цьому міг послугувати факт 
надмірної популярності ептонімної спадщини видатної особистості.  

Людичну функцію ептонімів використовують респонденти для створення мовної 
гри (Е. А. Нахімова) у процесі спілкування. Висловлення містить певну загадку, 
відгадування якої приносить задоволення. Активізуючи людичну функцію, текст 
значною мірою втрачає формальне значення: There was a moment, when it looked as 
though this reshuffle could go into its ‘twelfth night’! It was a revenge reshuffle – so it was 
going to be ‘as you like it’! I think, though, we can only conclude it’s turned into a ‘comedy 
of errors’! Perhaps ‘much ado about nothing’. У наведеному фрагменті прем’єр-міністр 
Великобританії Девід Кемерон висміює політичного діяча Великобританії, лідера 
лейбористської партії та опозиції Джеремі Корбіна у зв’язку з першою “перетасовкою” 
партії. Промовець звертається до творчості Шекспіра, а саме до заголовків його творів: 
“Twelfth Night”, “Much Ado About Nothing”, “Comedy of Errors” та “As You Like It”. 
Приклад демонструє поєднання трьох функцій: номінативної, персуазивної та 
людичної. Номінативна функція посідає основне місце з-поміж усіх інших. Цей факт у 
подальшому може зумовлювати апелювання ептоніму до концепту. 

Розглядаючи мовні феномени – ептоніми, звертаємося до здобутків теорій 
прецедентності (Д. Б. Гудков, І. В. Захаренко, Ю. М. Караулов, В. В. Красних, 
О. А. Нахімова, Т. Б. Радбіль, Г. Г. Слишкін) та інтертекстуальності (Р. Барт, 
М. М. Бахтін, Ж. Женет, Ю. Крістєва, Ю. М. Лотман, М. Ріффатер, В. О. Самохіна). 
Прецедентні тексти написані переважно прецедентними авторами. Завдяки 
визначальному впливу на суспільство феномену прецедентної особистості ці 
висловлювання стають повторюваними. До таких постатей учені відносять насамперед 
В. Шекспіра та Й. Гете, літературна спадщина яких активно використовувана до 
сьогодні (О. Д. Огуй). До лексико-фразеологічного складу англійської мови ввійшли 
імена персонажів із творів В. Шекспіра, що також стали прецедентними в англійському 
лінгвосоціумі: Desdemona, Othello, Ophelia. Вони пов’язані з певними прецедентними 
текстами або ситуаціями: Another Richmond in the field; Daniel come to Judgement; Great 
Caesar’s Ghost; out Herod-Herod; Et tu, Brute; Every Tom, Dick and Frances; Hamlet” 
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with Hamlet left out / without the Prince of Denmark; Play the Jack with somebody; Richard 
is himself again; Robin Goodfellow. 

Забуті вислови одного автора можуть набути крилатості завдяки їх влучному 
вживанню в художньому творі письменника чи поета більш пізнього часу. У творчості 
В. Шекспіра є чимало висловів античного чи біблійного походження (Ч. Вордсворт, 
В. П. Комарова, Р. Мілуорд, С. Маркс, Р. Хассел), які в ході мовної еволюції та завдяки 
активній соціумній обізнаності виступають як ептоніми. На основі проведеного 
дослідження вирази, що мають біблійне походження, набули не лише значення 
ептонімів завдяки прецедентності постаті В. Шекспіра, а й містять випереджувальний 
біблійний контекст, тобто такий, що послугував безпосередньою базою для їхнього 
утворення, як-от: A Daniel come to judgement; What a piece of work is a man! out-Herod 
Herod.  

З метою формування корпусу крилатих висловів використано лексикографічні 
джерела, межа появи яких не перевищує 10 років. Це дозволило сучасникам 
об’єктивно визначити найактуальніші та найвлучніші цитати письменника. Таблиця 1 
засвідчує значимість і важливість літературної спадщини великого драматурга. 

Таблиця 1 
Цитатно-афористична фіксація 

Лексикографічне 
джерело 

Загальна кількість у 
лексикографічному 

джерелі 

Абсолютна та відносна кількість КВ 
письменника в лексикографічному джерелі 

Susan Ratcliffe 
2012 4000 142 3,5% 

Elizabeth Knowels 
2009 10000 1253 12,5% 

Susan Ratcliffe 
2011 9000 176 2% 

Meriam Webster 
2000 4000 132 3,3% 

Oxford Dictionary 
of Quotations 200000 1871 1% 

Помітним є той факт, що у фразеологічних словниках кількість фактологічного 
матеріалу суттєво відрізняється. Варто зауважити, що вирішальним чинником є те, як 
автор відповідного тезаурусу визначає межі фразеології. Наприклад, спираючись на 
класифікацію І. І. Чернишової, встановлено, що словник О. В. Куніна (2005) містить 
одиниці власне фразеологічні, ідіофразеологічні та фразеологічні. Отже, як свідчить 
таблиця 2, кількість ептонімів В. Шекспіра як у спеціальних ептонімних, так і у 
фразеологічних словниках різна й залежить не лише від загального обсягу ФО у словнику. 

Аналіз лексикографічної фіксації дає підстави стверджувати, що незалежно від 
загальної кількості одиниць у лексикографічному джерелі достатньо високий відсоток 
належить саме В. Шекспіру. 

Крім того, спостережено, що до складу ептонімного фонду В. Шекспіра увійшло 
13 ептонімів з онімним компонентом: Banquo, Benedick, Capulet, Cordelia, Cressida, 
Desdemona, Falstaff, Hamlet, Macbeth, Ophelia, Romeo, Juliet, Troilus. 
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Таблиця 2 
Ептонімна фіксація 

Лексикографічне 
джерело 

Загальна кількість у 
лексикографічному 

джерелі 

Абсолютна кількість КВ 
письменника в 

лексикографічному джерелі 
АРФС 20000 166 0,83% 

Oxford Dictionary of 
Idioms (Judith Siefrig) 5000 44 0,88% 

Idioms Dictionary 
Collins Cobuild 1000 11 1,1% 

Online Sayings and 
Expressions 1000 36 3,6% 

АУФС 30000 158 0,5% 
Інвентаризація цитатно-афористичного корпусу класика англійської літератури  

дозволила виокремити 472 одиниці, які, за нашими кількісними підрахунками, є 
крилатими. З огляду на семантично-структурну організацію ептоніми є гетерогенними 
за своєю природою. Це зумовлено тим, що в їх складі є вислови, які  відповідають: 
афоризмам – brevity is the soul of wit (предикативна структура, що виражає судження 
повчального характеру та має авторство); прислів’ям – it is a wise father that knows his 
own child; Comparisons are odorous (предикативна структура, що містить завершену 
думку, передає узагальнений досвід); ідіомам – сakes and ales, a horse of another color; 
a foregone conclusion (звороти, яким властива образність, злютованість, експресивність, 
емоційне забарвлення). Ептоніми з характерною образністю є повністю або частково 
переосмислені. Окрім лексикографічної фіксації, слід зважати на екстралінгвальний 
чинник.  Cоціолінгвальний експеримент щодо обізнаності носіїв мови з ептонімами 
В. Шекспіра засвідчив, що число тих крилатих висловів, які вирахувані з допомогою 
лексикографічної фіксації, значно перевищує число одиниць, отриманих на основі 
експерименту. Лише стосовно 139 прикладів (29%) респонденти назвали автора, 
100 виразів (21%) залишились без вказівки на походження. Такі результати вказують 
на наявність деептонімізаційних процесів (процес втрати словом крилатості) та 
ймовірне входження цитат до фразеологічного фонду національної мови. Якщо 
розподілити цитатно-афористичний фонд В. Шекспіра за активністю, то матимемо 
наступні результати: комедії – 38,64% (As you like it (104), Merchant of Venice (94), 
A Midsummer Night’s Dream (92); трагедії – 25 % (Hamlet (309), Macbeth (192), Othello 
(104); хроніки – 22,73 % (Richard  II (105), Henry IV, Part II (92), Henry V (85); вірші та 
поеми – 13,64 % (Sonnets – 123), (Venus And Adonis – 26), (Phoenix and Turtle – 3). 
Цитатна активність, яка дорівнює нулю, характерна для таких творів: Lover’s 
Complaint, Edward III. Зобразимо графічно цитатну активність за творами (рис. 2). 

Опрацювання п’ятьох цитатних словників дозволило класифікувати ептоніми на 
три групи за такою схемою: ті, що наявні в трьох словниках, віднесено до одиниць 
низької частотності; у чотирьох словниках – до одиниць середньої частотності; у 
п’ятьох словниках – до одиниць найвищої частотності. Отже, вибрані 225 ептонімів 
цитатного походження розподілено так: 110 мають низьку активність; 70 – середню; 
38 – високу.  
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Рис. 2. Відносне число цитатної активності В. Шекспіра за творами 
Проаналізувавши ептоніми з творів В. Шекспіра, що мають високу активність, 

отримали дані, які зображено в діаграмі на рис. 3. Найпродуктивнішим є Hamlet, у 
якому наявні 11 ептонімів з високою активністю; друге місце посідає Julius Caesar – 
5 ептонімів; третє місце посів Macbeth – 3 ептоніми. Решта проаналізованих творів 
отримують відносно однакові результати.  

Структурно об’єкт дослідження відповідає предикативній конструкції, слову 
(номінативна функція) та словосполученню. Звідси випливає, що ептоніми – це не 
просто вислови відомого автора, які тривалий час вживані в широких колах зі 
структурою речення чи словосполучення, але й слова, що апелюють до певної 
прецедентної ситуації, прецедентного твору, прецедентного героя, тобто “апелюють до 
концепту” (Н. А. Оніщенко).  
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Рис. 3. Відносне число активності ептонімів В. Шекспіра 
Для встановлення ФКС В. Шекспіра було використано апроксимативну методику. 

Щоб уникнути суб’єктивності в трактуванні результатів, із трьох лексикографічних 
джерел було вибрано й розподілено на 36 лексико-семантичних груп (ЛСГ) 
584 іменники-маркери, які ідіографічно у вигляді цитатного фонду В. Шекспіра 
представляють ФКС, зокрема: 1) “Люди, нейтральні найменування: члени сім’ї, 
родичі” (husbands and wives, daughters) – нараховує 1,9 %; 2) “Професія, рід занять, 
національність, титул, звання” (Italians, dancing) – 2,1 %; 3) “Люди, пов’язані певними 
стосунками, схарактеризовані притаманними їм рисами” (lovers, braggadocio) – 2,9 % ; 
4) “Атрибути людини, частини тіла, одягу” (beards, hair) – 1,7 % ; 5) “Власні назви, 
імена, прізвиська” (Henry V, Elizabeth I) – 2,9 % ; 6) “Одинично-збірні позначення 
живих істот” (armies; family) – 2,1%; 7) “Збірні позначення живого” (birds, society) – 
1,2; 8) “Фауна: тварини, частини їх тіла; алегоричні, казкові персони”  (cats, dogs) – 
0,5 %; 9) “Флора: рослини, сільськогосподарські культури” (gardens and gardening) – 
0,6 %; 10) “Одинично-збірні позначення неживого” (friendship, merriment) – 0,2 %; 
11) “Збірні позначення неживого” (riches, money) – 1,1%; 12) “Природа, світ, 
географічні та астрономічні об’єкти” (the East, stars) – 2,1 %; 13) “Відрізки часу, доби, 
періоди року” (winter, autumn) – 0,7 %; 15) “Неживі предмети, механізми” (timeliness, 
graves) – 0,1 %; 16) “Місце дії, просторові об’єкти побудови” (country life) – 0,06 %; 
17) “Фізичні явища, викликані діяльністю людини” (speed) – 0,06 %; 18) “Стан живих 
та неживих об’єктів” (danger, cold, solitude and solitariness) – 0,8 %; 19) “Життя, 
періоди життя: теперішнє, минуле, майбутнє” (childhood, future) – 5%; 20) “Держава, її 
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атрибути” (military, politics and politicians) – 0,6 %; 21) “Державні організації, заклади 
державної служби” (judgement; prison) – 0,7 %; 22) “Терміни, слова з професійної 
діяльності людей” (illegitimacy; genetics) – 1,2 %; 23) “Документи, державні папери, 
розпорядження, накази” (contracts) – 0,2 %; 24) “Атрибути мистецтва” (elegies, music) – 
1,8 %; 25) “Справи, обставини” (reputation; vanity) – 2,9 %; 26) “Можливість, бажаність, 
дійсність подій” (intentions, hope) – 3,5 %; 27) “Дії, вчинки, процеси перетворення” 
(action and deeds, murder) – 20,4 %; 28) “Робота, продукт діяльності людини” (books; 
experience; fashion) – 3,03 %; 29) “Абстракції, що позначають психічні явища в людині” 
(imagination, wishing) – 13,4 %; 30) “Абстракції, що позначають матерію та простір” 
(darkness;  ends and endings) – 0,6 %; 31) “Кількість, вартість, цінність” (worth; value) – 
0,6 %; 32) “Абстракції на позначення ролі, значення, прикладу, принципу, фактору” 
(infidelity; inspiration) – 7,6 %; 33) “Якості, ознаки, властивості, види” (ambition; bad 
times) – 11,03; 34) “Позначення, знаки, символи та сигнали” (witches; supernatural) – 
1,1 %; 35) “Мова та мовлення, тексти, літературні жанри і твори” (speeches; wise 
sayings) – 1,6 %; 36) “Обсяг, вид, джерело інформації” (good news; history) – 0,8 %.  

Спираючись на семантичну класифікацію іменників (за В. В. Левицьким, 
О. Д. Огуєм, С. В. Кійко, Ю. Є. Кійком), з’ясували, що шкала лексико-семантичних 
груп фіксує таке їх співвідношення: “Дії, вчинки, процеси, перетворення” – більш 
частотні, “Абстракції, що позначають психічні явища людини”, “Абстракції на 
позначення фактора, ролі, принципу” – менш продуктивні та абсолютна відсутність 
ЛСГ “Дорога, шлях, траекторія руху”, “Харчі”, “Форма, структура, елементи частин, 
цілого”.   

У четвертому розділі “Структурно-семантична стабілізація прототипів 
ептонімів В. Шекспіра” розглянуто термінологічний апарат компонентно-
структурних змін (підрозділ 4.1); запропоновано термінологію структурних 
трансформацій та обґрунтовано доцільність її використання в дослідженні 
(підрозділ 4.2); описано семантичну стабілізацію в ході ептонімізації (підрозділ 4.3).  

У наступних прикладах представлено цитати з першоджерел та їх компонентне 
перетворення внаслідок ептонімізаційних процесів: імплікація – 20 випадків (34%): 
Now is the winter of our discontent  Made glorious summer by this son of York 
(“Richard III” Act 1, Sc 1) → winter of discontent; Though we are justices and doctors, and 
churchmen, Master Page, we have some salt of our youth in us (“The Merry Wives of 
Windsor” Act 2, Sc 3) → the salt of youth; Therefore I will push Montague’s men from the 
wall, and thrust his maids to the wall (“Romeo and Juliet” Act 1, Sc 1) → to thrust to the 
wall; Why, what should be the fear?  I do not set my life at a pin’s fee; (“Hamlet”) Act 1, 
sc 4 → not to set at a pin’s fee; I would applaud to the very echo, that should applaud again 
(Macbeth, Act5, Sc3) → applaud to the echo; субституція (лексична, синтаксична, 
словотворча, морфологічна) – 19 випадків (34%): Mother, for love of grace, Lay not that 
flattering unction to your soul That not your trespass, but my madness speaks: It will but skin 
and film the ulcerous place, Whilst rank corruption, mining all within, Infects unseen 
(“Hamlet” Act 3, Sc 4 ) → lay a flattering unction to one’s soul; експлікація – 9 випадків 
(9%): Affection! Pooh, you speak like a green girl, unsifted in such perilous circumstance 
(Hamlet Act 1, Sc3) → pooh-pooh; метатеза – 2 випадки (3%): The better part of valor is 
discretion, in the which better part I have sav'd my life (Henry The Fourth, P.1 Act 5, sc 4) → 
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discretion is the better part of valour; зміна внутрішньоструктурного зв’язку – 
3 випадки (5%): Though this be madness, yet there is method in’t (“Hamlet” Act 2, sc 2) → 
there is method in one's madness; ептоніми, що не мають аналогу в первинному 
тексті – 10 випадків (17%): eat dirt (бути в принизливій ролі, приймати образи) → 
Fluellen. I preseech you heartily, scurvy, lousy knave, at my desires, and my requests, and my 
petitions, to eat, look you, this leek; because, look you, you do not love it, nor your affections, 
and your appetites, and your digestions  does not agree with it, I would desire you to eat it. 
(‘King Henry V’ act 5, sc);  

Процес формування семантики ептонімів аналогічний формуванню ідіом. Кожна 
ситуація може інтерпретуватися по-різному, тобто може мати декілька лексико-
семантичних аспектів, отриманих методом дедукції, але утворенню ФО слугує лише 
“дофразеологічний” рівень. Різниця полягає лише в тому, що дофразеологічний аспект 
відображає бачення народу, а доептонімічний – автора-джерела. Значення прототипу 
можна трактувати не лише за допомогою семантично чи граматично зумовленої 
лексики, а й завдяки іншим словам у межах речення або надфразової єдності. Такий 
контекст учені називають розгорнутим. Контекст поділяють на попередній та 
наступний. Наприклад, метафоричне значення ептоніма an itching palm (жага до 
грошей) розкривають наступні фрази:  Cassius: In such a time as this it is not meet That 
every offense should bear his comment. Brutus: Let me tell you, Cassius, you yourself are 
much condemn'd to have an itching palm, to sell and mart your offices for gold to 
undeservers. Cassius: I, an itching palm! У цьому випадку фіксується присутність 
прикладу формування контексту, з якого стає зрозумілим семантика виразу. Метафора 
Брута пояснює жагу Кассія до грошей, що призводить до продажу милостей, втім, слід 
указати на наявність у фрагменті попереднього контексту. Через макроконтекст (у 
семіотичному розумінні терміну) розкривається значення прототипу.  

Ептонім містить декілька мотиваційних контекстів за умови різних версій 
текстових джерел: наприклад, out-Herod Herod, що в перекладі означає “перевершити у 
жорстокості самого Ірода”. Уперше ім’я Ірода згадано в Біблії, в описі жорстокої події 
винищення всіх немовлят чоловічої статі. Пізніше натрапляємо на нього у 
В. Шекспіра: I would have such a fellow whipp’d for o’erdoing Termagant; it out Herod 
Herod (“Hamlet” act III, sc.2).  

Значення ептоніма формується під безпосереднім впливом вихідного контексту 
або декількох контекстів різної протяжності. Узяті з тексту-джерела фрагменти, які 
активно використані для найменування інших фактів навколишньої дійсності, 
функціонують у ролі крилатих слів і виразів, отримавши назву засоби вторинної 
номінації. 

ВИСНОВКИ 
Пропоноване комплексне дослідження ептонімів В. Шекспіра виконано у світлі 

сучасних методик. Основу праці складає комплексний підхід із залученням 
структурно-функціональної реалізації мовних феноменів. Результати дослідження 
дозволяють зробити такі висновки. 

Ептоніми – це складний феномен синергійного характеру, який виступає 
архіпоняттям мовних утворень, поєднуючи в собі загальномовні, індивідуально-
авторські та соціокультурні складники. Одиниці ептонімного фонду як інформативно-
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культурні репрезентанти того чи того мовного простору, яким притаманні величезна 
номінативно-інформаційна цінність і значний прагматичний потенціал, відображають 
особливості національного пізнання та світосприйняття, що становить безсумнівний 
інтерес для сучасної лінгвістики. Прикметними ознаками досліджуваного об’єкта є 
різноструктурність, відносна стійкість, відтворюваність, наявність авторства, 
емоційно-експресивна наповненість, семантична цілісність та відносна вмотивованість. 
Ієрархічна побудова мовної системи з наявними в ній абсорбційними процесами 
сприяє появі якісно нової мовної одиниці (афоризм, прислів’я → ептонім). Об’єкт 
нашого дослідження – ептонім – розглянуто як гіперонім щодо всіх суміжних мовних 
одиниць (пареміологічний фонд, афоризми, цитати, алюзії, гноми). Внаслідок 
ептонімізаційних чинників наведені мовні феномени можуть слугувати джерелом 
поповнення ептонімного фонду англійської мови. 

Такі функціональні характеристики, як доступність, простота, ефективність та 
ефектність театралізації вислову, гарантують високий відсоток входження ептонімів у 
мовленнєвий потік лінгвосоціуму. Актуалізація ептонімів здійснюється під впливом 
зовнішніх і внутрішніх факторів. Для більшості ептонімів характерна номінативна 
природа. Це дозволяє не лише назвати подію, стан речей (номінативна функція), але й 
сприяти емоційній сфері співбесідника (персуазивна функція), театралізувати свою 
промову та залучити до мовної гри (людична функція). Крім цього, необхідно 
“тестувати” свого співрозмовника на приналежність його до певної соціальної групи 
(парольна функція). 

Елітарна особистість В. Шекспіра – потужний чинник формування ептонімного 
фонду англійської мови. Вагомість його творчої спадщини сприяє частотній апеляції 
до крилатих висловів автора як прецедентної особистості англомовного простору. 
Ептонім є складним та багатоаспектним феноменом, який може розглядатися як 
традиційно, у межах фразеології, так і за сучасними концепціями прецедентності та 
інтертекстуальності. Для дотримання принципу комплексності в ході аналізу об’єкт 
дослідження розглянуто інтегровано, із залученням здобутків фразеологічного та 
антропоцентрично зорієнтованих підходів. Найбільш прийнятним для вивчення 
структурних, семантичних властивостей ептонімів зі структурою слова, 
словосполучення та речення є метод подвійної аплікації. 

Цитатно-афористичний фонд В. Шекспіра демонструє авторський фразеологічний 
фрагмент мовної картини світу. Аналіз цитатно-афористичного фонду митця свідчить 
про кількісно домінантні ЛСГ “Дії, вчинки, процеси, перетворення” (20,4%), 
“Абстракції, що позначають психічні явища в людині” (13,4%), “Абстракції на 
позначення ролі, значення, прикладу, принципу, фактору” (7,6%), “Якості, ознаки, 
властивості, види” (11,03%). Основними імперативами життя є динаміка 
шекспірівських образів, яка превалює в арсеналі цитатного афористичного фонду, де 
люди діяльнісно змінюються й діють відповідно до своїх індивідуальних особливостей. 
Відзначимо той факт, що цитатний фонд В. Шекспіра, згідно з даними дослідження, не 
містить таких ЛСГ: “Дорога, шлях, траекторія руху”, “Міра”, “Харчі” та “Форма, 
структура, її елементи, частини цілого”. Аргументуємо це тим, що одним із 
найважливіших відкриттів В. Шекспіра є зображення особистості в її  динамічному 
розвитку. Письменник, дотримуючись свого методу побудови образів, відображає 
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зростання й розвиток людської пристрасті у зв'язку з усіма властивостями певної 
людської особистості, у боротьбі з ними, у протиріччях, у боротьбі її розуму з 
пристрастями, з самою собою та з певними обставинами.  

На основі проведеної інвентаризації цитатно-афористичного фонду В. Шекспіра 
до складу ептонімів залучено 13 персонімів, які у світлі теорій прецедентності 
прийнято називати прецедентними іменами, що можуть поєднуватися з прецедентними 
ситуаціями, текстами, авторами. У результаті дослідження отримано 472 крилаті 
одиниці, які за кількісними підрахунками є крилатими. Проведений кількісний аналіз 
цитатно-афористичного фонду В. Шекспіра за жанровою організацією засвідчив такі 
результати: у комедіях він становить 38,64 %, у трагедіях – 25 %, у віршах і поемах – 
13,64 %, у хроніках – 22,73 %.  

Використавши класифікацію, запропоновану Л. П. Дядечко, вирізняємо такі типи 
перетворень прототипів ептонімів: імплікація (20 випадків), субституція (19 випадків), 
експлікація (9 випадків), метатеза (2 випадки), зміна внутрішньоструктурного 
зв’язку (3 випадки), ептоніми, що не мають аналогів у первинному тексті 
(10 випадків). Імплікація компонентів засвідчує процес мовної економії у процесі 
комунікації. Значна кількість субституційних змін компонентів на основі синонімічних 
або суміжних груп свідчить про відносну семантичну, структурну сталість і 
ергономічність досліджуваних одиниць.  

На основі проведеного дослідження встановлено, що формальна стабілізація 
реалізується за схемою спрощення структури прототипу ептоніма В. Шекспіра, що в 
мовному потоці сприяє кращому запам’ятовуванню та якісній відтворюваності носіями 
мови як впливу екстралінгвального чинника. Ураховуючи своєрідну семантичну 
розпливчастість ептонімів, їхнє значення існує як в ментальному лексиконі 
комунікантів, так і в словнику як згорнута концептуальна структура з гетерогенними 
елементами, які по-різному розгортаються відповідно до ситуації та індивідуального 
мовного досвіду. 

У контексті сучасних методик до перспективних напрямків відносимо вивчення 
ептонімів В. Шекспіра в типологічному та концептуальному векторах 
лінгвосинергетичної парадигми, а також застосування розробленої методики для 
дослідження ептонімів у текстах інших авторів.  
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АНОТАЦІЯ 
Казимір І. С. Ептоніми В. Шекспіра: структурний та функціональний 

аспекти. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет. –  
Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному вивченню ептонімів В. Шекспіра. 
Окреслено теоретичні засади досліджуваного об’єкта – ептонімів. Визначено методику 
дослідження ептонімів В. Шекспіра. На основі дефінітивного аналізу особливу увагу 
приділено виокремленню терміну “ептонім” з-поміж суміжних. Методом вибірки 
проведено інвентаризацію цитатно-афористичного фонду В. Шекспіра з метою 
формування ептонімного корпусу митця. Здійснено функціональний аналіз 
мовленнєвої реалізації авторських ептонімів англійським лінгвосоціумом. На основі 
методу подвійної аплікації здійснено структурно-семантичний аналіз досліджуваних 
одиниць. З опорою на новітню апроксимативну методику визначено домінантні 
лексико-семантичні групи фразеологічної картини світу В. Шекспіра. Здійснено 
кількісний аналіз ептонімного та цитатно-афористичного фондів класика світової 
літератури.  

Ключові слова: ептонім, ептонімізація, деептонімізація, фразеологізм, ідіома, 
метод подвійної аплікації, прецедентний феномен, лексико-семантична група, 
стабілізація, вербальний імпринтинг, імплікація, фразеологічна картина  світу. 

АННОТАЦИЯ 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 
университет. – Запорожье, 2017. 
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Диссертация посвящена комплексному изучению эптонимов У. Шекспира. 
Обозначены теоретические основы исследования данного обьекта. Определена 
методика изучения  эптонимов У. Шекспира. На основе дефинитивного анализа 
уделено особое внимание определению термина “эптоним” и смежных с ним. Методом 
выборки проведено инвентаризацию цитатно-афористического фонда У. Шекспира с 
целью формирования эптонимного фонда художника. Осуществлен функциональный 
анализ языковой реализации авторских эптонимов английским лингвосоциумом. С 
помощью метода двойной аппликации проведен структурно-семантический анализ 
единиц исследования. С опорой на новейшую апроксимативную методику определены 
доминантные лексико-семантические группы фразеологической картины У. Шекспира. 
Проведен количественный анализ эптонимного и цитатно-афористического фондов 
классика мировой литературы.  

Ключевые слова: эптоним, эптонимизация, дээптонимизация, фразеологизм, 
идиома, метод двойной аппликации, прецедентный феномен, лексико-семантическая 
группа, стабилизация, вербальный импринтинг, импликация, фразеологическая 
картина мира.  

 
SUMMARY 

Kazymir I. S. Shakespearian Eptonyms: Structural and Functional Aspects. – 
Manuscript.  

Dissertation for Candidate’s Degree in Philology (PhD). Speciality 10.02.04 – Germanic 
Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017.  

This thesis presents a complex study of Shakespearen eptonyms. The dissertation 
outlines the theoretical approaches to the analysis of the object. Methology of the following 
research is defined.  

This research is devoted to highlighting the process of formation of popular quotations, 
differentiation of the related concepts and the analyses of characteristic features of eptonyms 
as a peculiar category of phraseological units considering traditional and modern 
investigation approaches. The research is based on the factual material selected from W. 
Shakespeare plays. The structural paradigm developed its objective techniques that reveal  
relevant information, and cognitive science radically changed its angle of research. A 
particular attention is drawn to the individual quotations and aphorisms of Shakespeare, 
which are reflected in numerous lexical and graphical sources and, on the other hand, 
considered one of the most important sources of pleasure and intellectual artistic and 
aesthetic needs of society in the process of verbal communication. The given thesis is 
devoted to the process of analyzing the lexical and semantic categories of nouns 
implementing the lexical and semantic dominants on the basis of world’s picture of 
W. Shakespeare and national consciousness as well. Having analyzed the lexical and 
semantic subclasses we indicate that the aphoristic fund of W. Shakespeare is an integral part 
of notional phraseology and gives us insight on the national logic, reflecting the universal 
priorities and national values due to the representation of the people all over the world. 
Phraseological worldview has been implemented in the following paper, where the aphoristic 
fund of W. Shakespeare is an axiologically significant quantity of research which reveals a 
hierarchy of values of the culture of media and language as well. The dynamics of invariable 
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development the world’s languages under the process of globalization is noticed. Lexical and 
phraseological levels undergo significant quantitative and qualitative changes. Linguistic 
units which are usually called winged words haven’t received a thorough theoretical 
elucidation yet however they are actively involved by the native, eastern and western 
European scholars. We consider the aphoristic corpus of W. Shakespeare illustrative in this 
aspect. Phraseological units which are based on the structural features occur in live speech 
and controlled the restrictive needs of language activity. Phraseological units functionate in 
social communication, where they are used according to their pragmatic needs of speakers 
are recorded and codified in dictionaries. It is worth noting that paremiological corpus, 
aphorisms, author’s quotations can serve as a significant source of replenishment of the 
composition of author’s sayings. It is considered that the existing hierarchical language 
system characterizes the process of transition from lower to higher levels in a contacting and 
absorbing way of subsystems. It has been traced the frequency of the corpus of eptonyms 
considering its lexical and graphic fixation. Eptonyms containing the onymic component 
have been viewed. 

Key words: eptonym, eptonymization, deeptonymization, phraseological unit, idiom, 
precedent phenomenon, lexical and semantic group, stabilization, verbal imprinting, 
implication, phraseological worldview. 
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