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У статті представлено лінгвістичний аналіз вербальних образотворчих 
компонентів стрічки А. Лукіча «Мої думки тихі», що поєднують мовний 
і ситуативний комізм, і проілюстровано примат словесних засобів у 
виникненні комічного. Метою статті є вивчення взаємопроникнення 
смислів складників онімного простору фільму, установлення зв’язків 
між сегментами його структури, які зумовлюють досягнення комічного 
ефекту, і виявлення особливостей збагачення семантики гумористичних 
контекстів. Дослідження сучасного аудіовізуального культурного 
продукту, що водночас порушує важливі загальнолюдські й болючі 
вітчизняні питання та має ознаки належності до комедійного жанру, 
актуальне й важливе, оскільки гумористичні твори завдяки своїм формі й 
змісту часто стають своєрідними майданчиками для умисного порушення 
стандартних усталених норм і презентації нових процесів і в суспільстві 
загалом, і в мовленні як його віддзеркаленні. Вивчення співвідношення 
сем, що формують семантичну ауру комічного в смисловій структурі 
власних імен, ознак змісту проаналізованих контекстів і художнього цілого, 
дало змогу виявити й систематизувати багатоаспектну лінгвістичну та 
екстралінгвістичну інформацію, наблизитися до трактування комічного 
ефекту аудіовізуального твору й ідіостилю автора загалом.
З’ясовано, що онімний простір стрічки, у центрі якого розташовуються 
антропоетоніми головних героїв, вибудуваний з урахуванням 
характеристик та особливостей жанру ліричної комедії-подорожі, тому 
наявні топопоетоніми, ергопоетоніми й слова, що презентують інші 
розряди власних назв, групуються навколо цих смислових центрів. 
Збагачення семантики комічних контекстів відбувається у взаємодії 
їх складників і внаслідок утворення ефекту зіткнення протилежного 
чи обманутого очікування від занурення поетонімів у згенероване 
авторською свідомістю оточення. Серед перспектив подальших розробок 
функціонування онімних засобів комедії «Мої думки тихі» є аналіз сцен, 
що не ввійшли до офіційної версії фільму, і вивчення інтертекстуальності 
комедії – міжтекстових і міжобразних співвідношень стрічок-
«референсів», які вплинули на авторський «комічний світ».
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The article presents the results of linguistic analysis of the verbal visual 
components of A. Lukic’s film “My thoughts are silent” that combine language 
and situational aspects of comedy, and it illustrates the primacy of verbal means 
to achieve a comic effect. The purpose of the article is to study the meaning 
interpenetration of the components of the onym space of lyrical comedy, 
to establish links between the segments of its structure that determine the 
achievement of conic effect, and to identify the features of enriching the semantics 
of humorous contexts. The study of modern audiovisual works is relevant and 
important. These works simultaneously raises important universal and painful 
national issues and has the characteristics of a comedy genre. Humorous works 
due to their form and content often become a kind of platform for deliberate 
violation of norms and standards established and presentation of new processes 
both in society as a whole and in speech as its reflection.
The study of the correlation of semes which form the semantic aura of the comic 
in the semantic structure of proper names with the semantics of contexts and the 
artistic whole allowed us to identify and systematize multidimensional linguistic 
and extralinguistic information, to approach the interpretation of the comic effect 
of an audio-visual work and the author’s style in general.
The main characters anthropoetonyms are in the center of the film onym space. 
The onym space is built based on the characteristics and features of a genre 
of a lyrical road trip comedy, thus the current topopoetonyms, ergopoetonyms 
and words that represent other categories of proper names are grouped around 
these semantic centres. The semantics of comic contexts is enriched by the 
interaction of their components and due to the effect of a collision of the opposite 
or deceived expectation from the immersion of poetonyms in the environment 
generated by the author’s consciousness. The analysis of scenes that are not 
included in official version of the film and the study of intertextuality comedy, 
intertextual and interform ratios audiovisual works-“referenсes” that influenced 
the author's “comic world” are among the prospects for further development of 
the functioning onyms funds comedy “My thoughts are silent”.

Key words: audiovisual works, 
comic effect, context, verbal and 
situational comic, poetonym.

Українська літературна ономастика від другої 
половини ХХ століття стрімко розвивається й сьо-
годні демонструє тяжіння до створення загальної 
теорії та кристалізації термінологічного апарату. 
Об’єктом особливої уваги дослідників, котрі працю-
ють у цій відносно новій галузі мовознавства, дедалі 
частіше стає систематизація мовних засобів з онім-
ним компонентом, що вживаються майстрами слова 
задля досягнення комічного ефекту певного худож-
нього твору чи тексту в його широкому розумінні. 
Безумовно, тут варто згадати знакові ґрунтовні дослі-

дження В. Калінкіна, Л. Белея, Ю. Карпенка, Е. Крав-
ченко [1; 2; 3; 4]. Вітчизняні лінгвісти всебічно вивча-
ють функціонування власних назв як у доробках 
визнаних українських класиків, так і в роботах сучас-
них митців і медіапросторі: Т. Шевченка, М. Гоголя, 
І. Франка, Л. Українки, Ю. Винничука, М. Матіос 
тощо [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Зауважимо, що після Рево-
люції Гідності зростання національної самосвідо-
мості зумовило збільшення кількості саме україн-
ськомовних аудіовізуальних творів, які водночас і 
заявляють про порушення змістовно надважливих  



52

Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. № 1. Ч. І (2020) ISSN 2414-9594

загальнолюдських і болючих вітчизняних питань, і 
мають ознаки комедійного жанру, наприклад, це такі 
стрічки, як «Ізі», «Герой мого часу», «Ржака», «Шля-
хетні волоцюги», «Гуцулка Ксеня», «Наші котики», 
«Мої думки тихі». Останнє твердження здається нам 
суттєвим, тому що саме гумористичні твори, зав-
дяки своїм формі й змісту, часто стають своєрідними 
майданчиками для умисного порушення стандарт-
них усталених нормі презентації нових процесів і в 
суспільстві загалом, і в мовленні як його віддзерка-
ленні. Використання автором ономастичного арсе-
налу мови, у свою чергу, значно розширює можливо-
сті для утворення комічних контекстів.

Ми вважаємо доцільним звернутися до лінгвістич-
ного аналізу вербальних образотворчих компонентів 
творів, котрі поєднують у собі мовний і ситуатив-
ний комізм, і трактуємо словесні засоби як такі, що 
переважно зумовлюють з’явлення комічного ефекту. 
Сучасні вітчизняні твори потребують фахових філо-
логічних досліджень загалом і з погляду поетонімо-
логії зокрема. Чільне місце під час аналізу впливу 
поетики онімів на досягнення перлокутивних ефек-
тів тих чи інших художніх творів посідає вивчення 
особливостей онімного простору, під яким розуміють 
сукупність усіх його власних назв, яка «формується 
на основі естетичної мети і з урахуванням відповід-
ності художнім завданням твору, взаємовпливу літе-
ратурного тексту й онімії, компетентності читача» 
[12, с. 15]. Для опису вербального комічного, що, на 
нашу думку, проявляється у взаємодії сем поетонімів 
з елементами контекстів, ми використовуємо еле-
менти методики компонентного аналізу лексичного 
значення [13]. Ми виявляємо в значеннях пропріаль-
них лексичних одиниць семи – компоненти, з яких 
складається їх зміст, і вважаємо, що в художньому 
творі власні імена можуть актуалізовувати ті частини 
семем (котрі складаються із сем), які протистоять 
змісту контексту, і збагачуватися додатковими спів-
значеннями. Водночас особливу увагу ми приділяємо 
антропонімам, які більшість дослідників визнають 
ключовими вузлами, центром онімного простору, 
а на периферії, як слушно зазначає С. Шестакова, 
«перебувають постійно змінювані групи власних 
назв – ергоніми, прагмоніми, урбаноніми тощо» [14].

Отже, метою статті є вивчення взаємопроник-
нення смислів складників онімного простору коме-
дії режисера А. Лукіча «Мої думки тихі», знятої за 
сценарієм А. Лукіча та В. Кальченко, установлення 
зв’язків між сегментами її структури, які зумовлю-
ють досягнення комічного ефекту, і виявлення осо-
бливостей збагачення семантики гумористичних 
контекстів.

Онімний простір художнього твору, з одного боку, 
є самостійним явищем, яке, на думку С. Зиніна, варто 
вважати замкненим і завершеним [15], а з іншого – 
сам онімний простір, що формується автором, є сво-
єрідним мірилом відбору власних назв, які будуть 

використані, він притягує та дає поштовх до пере-
осмислення їх змістів, актуалізує вже наявні конота-
ції й надає додаткових. Успіх твору гумористичного 
спрямування загалом значною мірою залежить від 
того, наскільки влучно автором підібрана система 
пропріальної лексики, а його онімний простір, від-
повідно, формується, розгортається, функціонує й 
сприяє досягненню бажаного комічного ефекту.

Фільм «Мої думки тихі», який став дебютною пов-
нометражною стрічкою як для режисера А. Лукіча, 
так і для більшої частини знімальної групи та вий-
шов в український кінопрокат на початку 2020 року, 
знято в жанрі ліричної комедії – на стику жанрів у 
поєднанні елементів комедії, драми, «роуд-муві» з 
відкритим фіналом, скетч-шоу задля втілення ціліс-
ної ідеї. Уже назва кіно – «Мої думки тихі» – ство-
рює іронічне зіткнення сенсів, оскільки головний 
герой працює зі звуками, утілює думки, яких не 
чують, драму сім’ї, де відсутнє спілкування, недолугі 
пошуки «маленькою людиною» свого місця в житті, 
дійсно важливі, але невимовлені слова.

Автори декларують, що багато персонажів, сцен, 
назв, діалогів виникли зі спостереження за реальним 
життям, як зазначає оглядачка М. Янкевич [16]. Про-
тотипом образу головного героя став друг режисера – 
композитор і звукорежисер, який одного разу дійсно 
отримав замовлення від закордонних партнерів від-
носно звуків української фауни. Фабула запрошує 
глядача спостерігати за мандрівкою інфантильного 
боязкого головного героя, який вирушає з Києва на 
Закарпаття записати голоси українських звірів і пта-
хів, зокрема рідкісний спів майже міфічного «рахів-
ського крижня або крижня метушливого». «Це ж моя 
нова мрія!» – вигукує молодик, коли дізнається, що 
після вдалого виконання такої роботи його можуть 
узяти працювати за кордон за великі гроші [17]. 
В Ужгороді складається так, що, замість діда, возити 
героя визначеним маршрутом буде його мати, яка 
має негативну думку про роботу за кордоном і вда-
ється до розлогих виховальних розмов щодо сенсу 
буття із сином.

Оскільки головні герої зустрічаються з низкою 
численних другорядних персонажів, фільм наси-
чений антропоетонімами. У центрі історії й онім-
ного простору стрічки бачимо Вадима – звукоре-
жисера-фрилансера, який мріє знайти краще життя 
та поїхати з України до Канади, але для того йому 
треба вдало виконати завдання, тобто практично 
здійснити неможливе. Самого себе Вадим називає 
творцем, що актуалізує біблійні семи оніма, закіль-
цовуючи на собі мотив божественності, чуда: «Я не 
дурачок, я музикант. Я, вибач, не люблю це слово, 
творець» [17]. Але оскільки Вадим – нестандарт-
ний персонаж як зовнішністю, так і «негероїчною» 
апатичною поведінкою й беземоційністю, то в кон-
текстах, що зумовлені розгортанням сюжету через 
подорож як активну дію, реалізуються авторські 
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установи на породження комічних ефектів за участю 
цього антропоетоніма. Цікавою відносно цього є й 
етимологія імені, яка вступає в семантичне проти-
річчя з назвою фільму й водночас підкреслює вну-
трішні суперечливості особистості героя: ономасти 
вважають, що це ім’я походить від давньоруського 
дієслова «вадити», яке означає «заважати, перешкод-
жати, сперечатися» [18]. Протилежність головному 
героєві за ознакою емоційності й дієвості становить 
образ його матері – явно збірний, що уособлює ідеї 
материнства й побутових приземлених турбот – 
«мама vs мрія». Героїня – самотня жінка, кітчева кра-
суня-водійка ужгородського таксі «Сакура», яка то 
хвалиться молодим залицяльником Бернардо з Італії, 
то зі сльозами розповідає, що той виявився альфон-
сом та обдурив її, то намагається спрямовувати дії 
дорослого сина, то зізнається, що не знає, що їй 
робити [17]. Підкреслює типовість та узагальненість 
персонажа й уживання авторами прийому значущої 
безіменності: власне ім’я жінки у формі «тьотя 
Аля» лунає у фільмі лише раз у сцені застілля від 
родичів, Павліка та Лєрочки. Музичний супровід, 
пов’язаний із мамою Вадима, – пісня “Viva Forever” 
гурту “Spice Girls”, яка кілька разів лунає у виконанні 
жіночого складу камерного хору київського прокате-
дрального собору святого Олександра та актуалізує 
контекстуальні співзначення антропоніма: «життя», 
«зростання», «вічність».

Гумористичні ефекти з онімним компонентом 
підкріплюють і ситуативно кумедні епізоди з друго-
рядними персонажами. Петро Олексійович – керів-
ник студії звукозапису, діаспорянин із Канади, має 
ім’я реальної сучасної відомої людини, що створює 
комічний контраст сцени, образу й антропоетоніма. 
За допомогою об’єднання імені іншомовного похо-
дження з розповсюдженим українським прізвищем 
відбувається зіткнення змістів у межах антиномії 
«свій – чужий»: «наш» Джеймі Ткачук, власник закор-
донної студії звукозапису, якому важливо, «щоби тва-
рини говорили мовою його історичної батьківщини» 
для відеогри «Ноїв ковчег», оскільки «наші тварини 
дуже тонко відчувають наближення потопу» [17].

Фільм має декілька шарів сюжету: фізичного пере-
міщення-пригоди головного героя, його ментального 
дорослішання, метафізичний середньовічний сюжет 
«зустрічі з дивом» – біблійної тематики, що з’явля-
ється прологом уже з перших кадрів стрічки в місці, 
де зводиться церква, й актуалізується протягом твору 
за допомогою аудіовізуальних засобів і поетонімів і 
логічно замикається наприкінці фільму теж у храмі. 
Стрічка насичена ситуативними дотепними мемами, 
абсурдними сценками, як-от: на кордоні з Румунією з 
обміном гігієнічними помадами з контрабандистами, 
подібну до якої автори спостерігали в реальному 
житті; з прикордонниками, які запідозрили у Вадимі 
шпигуна, тому зосереджено роздивляються його 
світлини тварин і вслухуються в записи звуків фауни, 

знаходячи в них підтвердження своїх переконань; з 
автомийкою «Мулен Руж», яка комічно пародійно 
натякає на відоме кабаре, пам’ятку Парижу, проте 
автомийка з таким ергонімом існує на Закарпатті в 
дійсності тощо [19]. Безглуздість подій, зображених 
у деяких епізодах, знов-таки підсилена нарочито 
випадковими онімами. Наприклад, прикордонник 
Васька, який здійснює обшук Вадима, офіційно не 
представляється та не демонструє свої документи, а 
його керівник, ім’я якого – Михайло Іванович – Вадим 
читає на фотографії в кабінеті, тому так до нього й 
звертається, одказує: «Ти давай без панібратства, я 
для Васьки Михайло Іванович, а для тебе я товариш 
майор» [17]. Абсурдні ситуації підтримують феномен 
присутності в загальній карнавальній сміховій атмос-
фері, змальовуючи комічне, що проявляється «мимо-
волі», ненавмисно, але вони переростають цю функ-
цію й стають символічними знаками: лінія кордону 
між державами – межа між дитинством і зрілістю 
людини, пір’я, що випало з дірки в рукаві пуховика, 
яка утворилася від вогника церковної свічки, – знак 
долі про правильний вибір тощо.

Топоніми стрічки утворюють осередки й вишуку-
ються в ланки: середньовічне Угорське королівство 
за кілька годин до втрати своєї незалежності від 
Османської імперії; сучасні Київ – Ужгород – Закар-
паття – Рахів – озеро Чендеш у забороненій зоні 
на кордоні з Румунією – Київ; Київ – Канада, куди 
так і не поїхав працювати Вадим, бо всі аудіозаписи 
тварин знищили прикордонники, й Ужгород – Іта-
лія, де мешкає шлюбний аферист Бернардо – Генк у 
Бельгії, звідки мати Вадима у фіналі стрічки приси-
лає йому посилку з подарунками до Різдва від себе та 
свого нового чоловіка Енцо.

Контексти з топопоетонімами обертаються 
навколо імен головних героїв відповідно до розгор-
тання подій, топонімічні шари об’єднує й сакральна 
тема фільму, що актуалізується власними назвами 
на означення біблійних персоналій Христос, Ной, 
котрі переосмислюються й секуляризуються авто-
рами: епізод із молочним зубом Христа як доказом 
його існування комічно знижується до розповіді сто-
матолога про зубні імпланти, задля придбання яких 
Вадим бере кредит, а Ноїв ковчег перетворюється 
на комп’ютерну гру, проте зберігає свої формальні 
ознаки, адже потребує тварин і їхніх голосів.

Аби повніше зрозуміти постпостмодерніст-
ський зміст фільму, варто звернутися й до експлі-
цитних кінофільмонімів широкого культурного 
контексту, що прямо не артикулюються в «Моїх 
думках тихих», але натяки, алюзії, референси на які 
наявні в тілі твору й упізнання яких додає «квалі-
фікованому» глядачеві естетичного задоволення 
від перегляду. Таких «референсів» чимало, напри-
клад, М. Янкевич у зв’язку з цим указує на три 
стрічки-попередники. По-перше, на трагікомедію 
режисера Джимі Джармуша «Зламані квіти», що  
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перегукується з українською стрічкою, оромантизо-
ваною атмосферою подорожі, пошуками мовчазних 
героїв самих себе й недосяжної мети, незавершені-
стю і невизначеністю як стилістичним прийомом, 
акцентом на музиці. По-друге, «Тоні Ердманн» режи-
серки Марен Аде алюзивно проявляється абсурдним 
гумором, змішаними жанрами комедії та драми, зма-
льовуванням конфлікту поколінь у родині, героями, 
що хочуть, але виявляються неспроможними приве-
сти свої життя до ладу в його традиційному розу-
мінні. І третя стрічка, що мала вплив на створення 
«Моїх думок тихих» і приховано присутня в ньому, – 
«Серйозна людина» режисерів І. Коена і Дж. Коена, 
знайомство з якою може дещо прояснити сенс пер-
ших кадрів української комедії: відсутність чітких 
відповідей, простір для діалогу свідомостей автора 
і глядача, занурений в особисті проблеми головний 
герой, пролог про події минулих часів, у яких діють 
міфічні істоти, що протягом наступних сцен фільму 
вже не з’являються й безпосередньо жодним чином 
не згадуються [16]. Сміхової інтертекстуальності 
додають фільму онімні деталі на кшталт затрапез-
ного брудного готелю з дивними співробітниками 
«Твін Пікс», у якому ночують герої десь на перевалі 
в горах. Автори залучають до стрічки назву культо-
вого містичного серіалу Д. Лінча та комічно паро-
діюють його ідею змалювати прірву між провінцій-
ною респектабельністю й убогістю духу, водночас 
використовують засіб гротеску, оскільки, за словами 
режисера, «Твін Пікс» – це й реальний готель у селі 
Великий Бичків [19], що вже провокує комічне від 
невдалої назви.

Отже, результати нашого спостереження за онім-
ним простором комедії «Мої думки тихі» свідчать 
про те, що досліджуваний феномен є вагомим чинни-
ком, який зумовлює утворення візуального й словес-
ного гумору стрічки. Вивчення співвідношення сем, 
що формують семантичну ауру комічного в смисло-
вій структурі власних імен, ознак змісту проаналі-
зованих контекстів і художнього цілого, дало змогу 
виявити й систематизувати багатоаспектну лінгвіс-
тичну та екстралінгвістичну інформацію, розуміння 
якої є ключовим для наближення до адекватного трак-
тування комічного ефекту аудіовізуального твору й 
ідіостилю автора загалом. Онімний простір твору, у 
центрі якого розташовуються антропоетоніми голов-
них героїв, вибудуваний з урахуванням характерис-
тик та особливостей жанру ліричної комедії-подо-
рожі, тому наявні топопоетоніми, ергопоетоніми й 
слова, що презентують інші розряди власних назв, 
групуються навколо цих смислових центрів. Збага-
чення семантики комічних контекстів відбувається у 
взаємодії їх складників і внаслідок утворення ефекту 
зіткнення протилежного чи обманутого очікування 
від занурення поетонімів у згенероване авторською 
свідомістю оточення. Серед перспектив дослі-
дження з метою повного охоплення онімних засобів 
комедії «Мої думки тихі» варто, по-перше, зверну-
тися до аналізу сцен, які доступні до перегляду, але 
не ввійшли до офіційної версії фільму, по-друге, 
детально вивчити інтертекстуальність комедії – сту-
діювати міжтекстові та міжобразні співвідношення 
так званих творів-«референсів», котрі вплинули на 
авторський «комічний світ» стрічки.
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