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Summary
The work deals with the complex study of anthroponyms which implies the synthetic
analysis of their semantic, syntactic and pragmatic aspects, on the one hand, and the research
of their functional-stylistic peculiarities, on the other. In linguistic literature anthroponyms
are viewed as “defective” verbal signs, because they are devoid of conceptual meaning. Such
conceptual emptiness of these words predetermines their functional peculiarities that are
confined to the spheres of nomination and identification.
Due to the lack of informativeness, proper names act as “rigid designators” in the text,
their identifying potential being limited and predetermined by the contextual information,
background knowledge of the communicants and the socio-cultural context of the speech
act. Hence, the speaker should always follow the maxims of communicative cooperation, as
the analysis of the empirical language material showed that their violation leads to
misunderstanding between the communicants which finally might end in discourse failure.
The research focuses on the communicative-intersubjective approach to the study of
anthroponyms. This methodology of research enabled us not only to reveal the identifying
features of anthroponyms as “rigid designators,” but also to uncover and generalize their
functional-stylistic peculiarities which are connected with the phenomenon of the change of
their linguistic status from that of a proper name to a common one with a generalized
meaning. In the respect, special attention is paid to the study of metonymical, metaphorical
and allusive functioning of anthroponyms.
The analysis of a number of short stories by English and American writers enabled us
to conclude that very often, when the author opens the narration with a proper name,
he/she deliberately slows down with the identification process. We consider such initial use
of proper names as stylistic manifestation of the author’s communicative strategy aimed at
focusing the reader’s attention on the main character, as well as stimulating their interest to
obtain the information that is necessary for the identification of the target object as soon as
possible.
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