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ВСТУП 

 

Cучасна філологічна наука пов’язує перспективи вивчення утворення 

мовних номінативних одиниць з орієнтованістю на пріоритетні парадигми 

гуманітарного знання, зокрема, антропоцентричну парадигму. На зміну 

статистичній парадигмі гуманітарного знання ХХ сторіччя приходить 

антропоцентрична, в центрі дослідження якої людина, що пізнає світ, 

мислить, оцінює, відчуває. З вивченням мовної особистості зростає роль 

вивчення найменувань людини (власних імен, по батькові, прізвищ, 

прізвиськ, псевдонімів) – антропонімів, що становлять одну з 

найважливіших частин і мовної, і концептуальної картини світу.  

Одну з головних антропонімічних категорій, що є сукупністю 

ідентифікаційних засобів для виділення людини в соціумі, становлять 

прізвиська – додаткові, неофіційні назви людини, що використовуються 

для найбільш точної особистісної, оцінної характеристики іменованого і 

виокремлення його в колективі. На сьогодні у лінгвістів немає єдиного 

розуміння цієї антропонімічної категорії і все ще залишається 

невирішеною проблема статусу прізвиськних номінацій та не визначені 

критерії виділення прізвиськ із маси антропонімів. Прізвиськні 

найменування лінгвісти досліджують в межах різних підходів: лексико-

семантичного та словотвірного (О. М. Бекасова [24], Т. Т. Денисова [79], 

І. О. Корольова [123], О. М. Селищев [205]); структурно-граматичного 

(О. Ф. Даниліна [77], О. В. Суперанська [216]); орфографічного 

(Н. П. Клюєва [118], В. Е. Сталтмане [214]); лінгвокультурологічного 

(Х. Вальтер, В. М. Мокієнко [41], О. С. Манченко [156], В. В. Робустова 

[195], М. Е. Рут [197]); соціологічного (І. Л. Аллен [260], Р. Д Алфорд 

[259], З. У. Блягоз [36], А. Вежбицька [320], Н. І. Волкова [52], Т. Голланд 

[288], Т. Т. Денисова [79], В. де Клерк, Б. Бош [276], І. О. Корольова [123], 
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Дж. Морган [302]; П. Леслі, Дж. Шкіпер [300], О. В. Суперанська [216]) 

тощо).  

Актуальність роботи зумовлено зростанням інтересу до ономастичної 

лексики загалом і, зокрема, до неофіційних додаткових найменувань як 

антропонімічної категорії з урахуванням функціонально-семантичних, 

емоційно-оцінних, соціокультурологічних характеристик. Потреба у вивченні 

особливостей функціонування прізвиськ зумовлена також активним 

породженням і поширенням цих мовних одиниць у сучасному англійському 

комунікативному просторі. Запропонований у роботі когнітивно-

функціональний аналіз англійських прізвиськ сприятиме дослідженню 

особливостей лінгвокреативної діяльності людини, вивчення якої на 

сьогоднішній день стає пріоритетним завданням не тільки когнітивної 

семантики, а й лінгвістики загалом. Під час дослідження встановлено, що 

прізвиська виступають не тільки засобом пізнання та репрезентації 

концептуальної картини світу, а й слугують для вираження широкої палітри 

емоцій, почуттів, оцінок, усього того, що пов'язане зі сферою емоційно-

психічної діяльності людини. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах наукової теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та  

літератури  народів світу:  взаємодія та самобутність» (код 11 БФ 044-01), 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації 

затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 

28 лютого 2012 року, уточнено – протокол № 7 від 24 березня 2015 року).  

Об’єктом дослідження виступають вторинні (прізвиськні) 

найменування осіб, зібрані із сучасних ЗМІ, інтернет-джерел англійської 

мови, лінгвокраїнознавчих словників, лінгвістичних довідників.  
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Предметом дослідження слугували лінгвістичні та 

екстралінгвістичні чинники, що впливають на утворення й існування 

прізвиськ сьогодні, на визначення прізвиська як важливої антропонімічної 

категорії, що ідентифікує особистість у соціумі.  

Матеріалом дослідження є вторинні (прізвиськні) найменування 

людей різних соціальних груп (близько 1500 одиниць, відібрані із засобів 

масової інформації (періодичні видання, зокрема, BBC News, Mail Online, 

The Guardian, Time, The New York Times, The Independent, The Mirror, The 

Telegraph, The Sun, USA Today, Washington Post тощо, інтернет-джерела: 

www.computerforum.com, https://discussions.apple.com/index.jspa, www.miners 

  museum.com, nyrangerslegends.blogspot.com, www.pgatour.com, 

http://www.golftoday.co.uk/golf_a_z/articles/nicknames, http://redwingslegends. 

blogspot.com, dailynews.openwaterswimming.com/.../nickna..., http://krui.fm/ 

2012/02/08/25-greatest-basketball-player-nicknames-of-all-time, http://www. 

rsdb.org/races) англійської мови, а також дані з лінгвокраїнознавчих 

словників (лінгвокраїнознавчий словник «Американа» під редакцією 

Г. В. Чернова; «США. Лингвострановедческий словарь» під ред. 

Г. Д. Томахіна; «Великобритания. Лингвострановедческий словарь» під 

ред. А. Р. У. Рума, JI. B. Колесникова, Г. А. Пасечнкова; тощо; Oxford 

Dictionary of Nicknames by A. Delahnnty; Official Dictionary of Unofficial 

English. by Grant Barrett, Twentieth Century American Nicknames by Laurence 

Urdang, Walter C. Kidney, George C. Kohn, H. W. Wilson). 

Мета роботи – виявити та описати особливості функціонування 

неофіційних (прізвиськних) найменувань осіб; дослідити когнітивні 

механізми, що лежать в основі побудови антропонімічного прізвиська; 

проаналізувати системні та функціональні аспекти семантики англійських 

антропонімічних прізвиськ та встановити загальні закономірності їх 

модифікації в системі мови.  

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

http://www.computerforum.com/
https://discussions.apple.com/index.jspa
http://www.pgatour.com/
http://www.golftoday.co.uk/golf_a_z/articles/nicknames
http://redwingslegends/
http://krui.fm/
http://krui.fm/2012/02/08/25-greatest-basketball-player-nicknames-of-all-time
http://www.rsdb.org/races
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 визначити активно діючі способи і продуктивні моделі утворення назв 

осіб в англійській мові наприкінці ХХ та на початку ХХІ століття; 

 систематизувати основні аспекти вивчення англійських прізвиськ;  

 розкрити суть поняття та проблематику вивчення такої 

номінативної одиниці, як прізвисько, з’ясувати його основні 

характеристики; 

 виявити структурно-семантичні моделі прізвиськних найменувань; 

 визначити та проаналізувати основні когнітивні та мовні механізми, 

що впливають на процеси творення прізвиськ; 

 виявити соціокультурні, емоційно-оцінні особливості утворення 

прізвиськ. 

Методи дослідження включають: дескриптивний метод для аналізу та 

класифікації мовних одиниць, що складається з таких етапів: збір 

емпіричного матеріалу, спостереження, класифікація, узагальнення 

висновків; метод концептуального аналізу, що дає змогу  установити 

характер когнітивної бази англійських прізвиськ з опорою на семантику; 

метод порівняльного аналізу, що дає можливість виявити та  

порівняти фактори, які впливають на характер та особливості 

функціонування прізвиськ у сучасній англійській мові; гіпотетико-

дедуктивний метод для підтвердження на ілюстративному матеріалі 

висунутих гіпотез; метод компонентного аналізу для встановлення 

семантичного обсягу досліджуваних одиниць. У роботі також  

широко застосовується лексикографічний аналіз словникових  

дефініцій та елементи етимологічного аналізу, використовуються кількісні 

підрахунки.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній всебічно 

проаналізовано, а також узагальнено і класифіковано англійські прізвиська як 

окремий клас антропонімічних одиниць, з урахуванням лінгвістичного, 

соціального, культурологічного і психічного аспектів, що дає можливість 
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визначити їх роль у англомовній картині світу як сучасного суспільства; 

встановлено тенденції формування прізвиськ; виявлено позамовні чинники, 

що впливають на їх утворення. З’ясовано, що нікнейми (ніки), новий вид 

антропонімів, мають особливі характеристики: індивідуальна належність, 

самономінація, самоідентифікація, вмотивованість та високий ступінь 

експліцитності прагматичного компонента.  

Наукова новизна роботи узагальнюється у таких положеннях, що 

виносяться на захист: 

1. Прізвиськні найменування представників різних соціальних  

груп мають універсальні категоріальні характеристики: вторинна 

номінація, експресивність, емотивність, оцінність, умотивованість, 

суб’єктивність. 

2. Утворення антропонімічного прізвиська розглядаємо як вияв 

загального когнітивного процесу побудови мовних одиниць, під час якого 

мовці, використовуючи певні мовні структури, здійснюють процес 

номінації, в основі якого – одна або кілька найбільш яскравих ознак 

референта. 

3. Побудова прізвиськних найменувань репрезентує мовленнєво-

розумовий процес, що реалізує водночас когнітивні та мовні механізми. 

Серед мовних механізмів провідна роль у творенні прізвиськ належить 

семантичному (метафоризація та метонімізація) та морфологічному 

(афіксація, скорочення, телескопія) способам словотворення.  

4. Основними причинами утворення прізвиськних найменувань в 

англійській мові є сприйняття людиною довколишнього середовища як 

позитивно, так і негативно – соціально-оцінно: під час номінації 

враховується стан і роль денотата в соціальному полі. Прізвиськні 

утворення відображають національно-культурні орієнтири тієї соціальної 

групи, де вони існують і характеризуються двобічністю номінації, 

ідентифікуючи не тільки носія, а й номінатора. Незалежно від сфери 



9 

 

 

використання (на рівні мікро- чи макросоціуму), прізвиська виконують 

низку соціопрагматичних функцій: соціальна ідентифікація, соціальна 

демаркація, соціальний контроль, гра, прихильність, принижування та 

возвеличення.  

5. Інтернет-імена є важливим джерелом поповнення словникового 

складу сучасної англійської мови. Нікнейми як певний різновид антропонімів 

мають основні характеристики оніма та такі відмінні риси, як: 

індивідуальність в умовах конкретної ситуації інтернет-спілкування; 

поліфункціональність (ціль – замаскувати «Я» чи, навпаки, висунути на 

перший план свої відмінні риси); наповненість сигнифікативного змісту 

різними компонентами, що формують образ «Я»; високий ступінь 

умотивованості прагматичних і конотативних змістів і виступають як засіб 

самопозиціювання і як мовний код віртуальної особи. 

6. Прізвиська є емоційними мовними одиницями (емотивами), 

призначені виражати емоції адресантів і / або для емоційного впливу на 

адресатів, використовуючи широкий спектр мовних засобів. Емоційні 

прізвиськні одиниці передають ставлення суб’єкта до об’єкта і виражають 

загальнопозитивні чи загальнонегативні емоції (любові / прихильності, 

гордості / шани, приниження, ганьби, страху, щастя) у міжособистісному 

спілкуванні. Емоційні асоціації, а також їх осмислення та вербалізація у 

мовних особистотей – індивідуальні, всередині певної культури, соціальної 

групи, люди поділяють загальноприйнятні популярні стереотипи і свідомо 

їх вербалізують у відповідних комунікативних ситуаціях. 

Теоретичне значення полягає в узагальненні та поясненні основ 

побудови прізвиськ у сучасній англійській мові, що розширює уявлення про 

феномен номінації загалом; розкриває особливості номінативно-

дериваційних процесів утворення прізвиськ осіб як взаємодії лінгвальних та 

позалінгвальних чинників у процесі вербалізації когнітивних структур, що є 

внеском у подальший розвиток функціональної лексикології сучасної 
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англійської мови і когнітивної лінгвістики. Всебічний комплексний аналіз 

прізвиськ як окремої антропонімічної категорії істотно поповнює теоретичні 

відомості про цей вид ідентифікації особи як різновиду антропонімічної 

лексики. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання 

його результатів під час розробки теоретичних курсів з когнітивної 

лінгвістики, лексикології, стилістики англійської мови, теорії англійської 

мови, міжкультурної комунікації, а також на заняттях з практики 

англійської мови.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційного дослідження обговорювалися на міжнародних  

наукових конференціях: «Мовно-культурна комунікація: напрямки та 

перспективи дослідження (квітень 2003 р. – Київ: Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка), «Семіотика культури тексту в 

етнонаціональних картинах світу» (квітень 2004 р. – К. : Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка), «Мова і культура імені 

Сергія Бураго» (Київ, 21–25 червня 2010 р.), на І Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації» 

(Херсон,16–17 травня 2014 р.), а також на 4-й Європейській конференції 

(4
th

 European Conference on Languages, Literature and Linguistics, Vienna, 

November 25
th

, 2014). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 одноосібних 

наукових праць загальним обсягом 3 д. а., у тому числі 6 – у фахових 

виданнях і 2 – в іноземних наукових виданнях. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу,  

трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

літератури, додатків та глосарія прізвиськ англійської мови. Під час 

дослідження було відібрано і класифіковано майже 1500 прізвиськних 

найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 255 сторінок,  
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обсяг основного тексту – 192 сторінки, глосарій міститься на сторінках 

241–255.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, відзначено 

зв’язок теми дослідження з науковою проблематикою установи, 

сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт і предмет, розкрито 

наукову новизну роботи,  вказано на її джерельну базу, окреслено теоретичне 

та практичне значення, висвітлено методологічні засади та структуру 

дисертації, наведено інформацію про апробацію та публікації результатів 

дослідження. 

Перший розділ «Сучасні лінгвістичні дослідження номінування 

назв осіб» присвячено розглядові становлення та розвитку антропонімії, 

аналізові антропономінацій, способів їх утворення, категоризації та 

концептуалізації. Проаналізовано активність різних способів словотвору 

нових назв людини в сучасній англійській мові. Значна частина 

інноваційних номінацій створюється за допомогою нових афіксів і 

афіксальних елементів (афіксоїдів), словотворчих елементів, що 

оформилися останніми десятиліттями завдяки стрімкому розвиткові 

інформаційних технологій. Постійно з`являється чимала кількість 

телескопічних номінацій людини. Нова лексична одиниця будується із 

фрагментів двох слів не тільки для утворення науково-технічних термінів, 

а й позначає людей, які стали активними учасниками інформаційної 

революції. 

У другому розділі «Мовні механізми творення прізвиськних 

номінацій» проаналізовано й систематизовано різноманітні підходи до 

вивчення англійського прізвиська. Виявлено основні джерела утворення 

прізвиськних найменувань і представлено класифікацію у вигляді восьми 

семантико-тематичних груп, за якими прізвиська формуються на основі 

так званих соціально-перцептивних стереотипів, сталих образів 

соціального об'єкта. Визначено механізми творення прізвиськних 
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номінативних одиниць (метафора, метонімія, синекдоха, метафтонімія), які 

покликані створювати нові смисли на когнітивному рівні. До категорії 

антропонімічного прізвиська заносимо інтернет номінації (нікнейми) – 

художні образи, що їх користувачі Інтернету створюють для особистого 

спілкування в мережі. Процес створення нікнейма є унікальним 

лінгвістичним явищем, бо він надає необмежені механізми самономінації 

як традиційні, так і інноваційні.  

У третьому розділі «Прізвиська як емоційно-оцінні антропоніми» 

проаналізовано ідентифікуючу, соціально-розрізняльну, емоційно-

експресивну функції прізвиськ. Запропоновано класифікацію емоцій, за 

якими прізвиськні найменування розподіляються за «знаком». Емоційна 

оцінка виражає позитивне чи негативне емоційне оцінювання, визначення 

суб’єктом емоційно-оцінного статусу об’єкта, вираження емоційної 

переваги або несхвалення кого-, чого-небудь. Оцінюючи діяльність інших 

людей і виражаючи оцінку емотивними прізвиськами, суб’єкти номінації  

мають на меті вплинути на поведінку людини, вказавши адресату на 

небезпеку стати об’єктом громадського осуду, соціального несхвалення, 

насмішки. 

У загальних висновках підбито підсумки проведеного дослідження 

та окреслено перспективи подальших пошуків у руслі обраної тематики.  
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РОЗДІЛ 1 

 

 СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

НОМІНУВАННЯ НАЗВ ОСІБ 

 

1.1 Антропоцентричність сучасної лінгвістики 

Зміцнення впливу антропоцентризму у сучасній науці та лінгвістиці, 

зокрема, спричинило інтерес до антропонімії, яка передбачає аналіз 

мовних явищ з точки зору пізнання людини, її особливого статусу у світі. 

Переміщення людини і всього людського в центр лінгвістики, 

усвідомлення мови як утілення духовної енергії народу зумовили появу 

лінгвістичних праць таких авторів: Н. Д. Арутюнова [14], А. Д. Бєлова [25; 

26], А. Вежбицька [320], І. О. Голубовська [70; 71], Ю.М. Караулов [105], 

Н. І. Сукаленко [215], Т. В. Радзієвська [191], В. М. Телія [224], 

Ю. С. Степанов [212], О. В. Урисон [229], J. Carroll [265], F. G. Cassidy 

[266], A. Duranti [283], Th. J. Holland [288], J. K. Skipper [312]  та багато 

інших), у яких вони намагаються виявити глибинний зв’язок когнітивних 

структур людської свідомості з мовними формами, простежити «модус» 

відбиття характеру пізнання та сприйняття світу в глибинних мовних 

категоріях, дослідити «мову культури», реконструювати мовну етнічну 

свідомість, виявити культурно-мовні національні стереотипи, визначити 

взаємовплив мови та духовної культури [220].  

Людину як проблему пізнання вперше означили софісти, котрі 

усвідомили протилежність людини і світу, суб'єктивного й об'єктивного.  

Протагор (480–410 до н. е.) проголосив людину «мірилом усіх речей». 

Завдяки розвиткові демократії відбулося зміщення центру тяжіння від 

традиційних інституцій до індивіда: людина почала вбачати в собі творця 

законів. Антропоцентризм – філософський принцип, згідно з яким людина 

вважається центром Всесвіту, найвищою метою всього того, що 
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відбувається у світі. Бачення космосу, природи крізь людський 

мікрокосмос, з позиції людини, яка виділилась із природи і протиставила 

себе природі як щось рівнозначне й рівноцінне їй, було новим словом 

софістів у філософії [258]. 

У концепції Арістотеля людина розглядається як істота соціальна, 

державна, політична. На його думку, той, хто не здатний до спілкування, 

оскільки вважає себе істотою самодостатньою і не відчуває потреб у 

чомусь, уже не є елементом держави. Він стає або твариною, або 

божеством. Арістотель звертає увагу ще на дві визначальні ознаки 

людини – її розум і мову. Він зазначав, що лише людина з усіх живих істот 

володіє мовою [9]. Тому соціальність, розумність і мова є тими основними 

характеристиками, що виокремлюють людину з-поміж живих істот. 

Змінювались епохи, а з ними й погляди на людину та її місце у 

Всесвіті. На зміну теоцентризму прийшов антропоцентризм. Людину 

почали розуміти як вільну й необмежену у своїх можливостях. Світське  

мислення, яке виводило людину із релігійної компетенції, перетворювало 

її на найвищу цінність, ставило в центр світоглядної перспективи. Відомий 

філософ-гуманіст Джованні Пікo делла Мірандола (1463–1494) у «Промові 

про гідність людини» так формулює основний принцип світогляду нової 

епохи – епохи Відродження, поставивши людину в центрі світу: «Я ставлю 

тебе в центрі світу, щоб звідти тобі було зручніше обдивлятися все, що є у 

світі. Я не зробив тебе ні небесним, ні земним, ні смертним, ні 

безсмертним, щоб ти сам, вільний і славний майстер, сформував себе в 

образі, якому ти віддаси перевагу. Ти можеш переродитися в нижчі, 

нерозумні істоти, але можеш переродитися по велінню своєї душі і у вищі, 

божественні» [181, с. 507–508]. 

Діячі епохи Відродження називали себе гуманістами (від лат. 

humanus – людський), підкреслюючи цим свою спрямованість до суто 

людських земних інтересів. У світогляді цієї доби підкреслюється творча 
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воля людини. У центрі гуманістичних сентенцій стояла людина й пов'язані 

з нею проблеми природи, історії та мови. Саме поняття «гуманізм» 

походить від назви духовної течії "studia gumanitatis" («вивчення людської 

природи»), що була орієнтована на античне розуміння людини. При цьому 

гуманістичний контекст вивчення людини мав прагматичну мету – 

виховати нову людину з новими якостями, високим рівнем духовних та 

естетичних цінностей, багатогранністю проявів особистої культури. Рівень 

освіченості людини був показником її морального самовдосконалення. 

У німецькій класичній філософії проблема людини перебувала в 

центрі філософських пошуків. Зокрема, І. Кант вважав питання «що таке 

людина?» головним у філософії, а саму людину – «найголовнішим 

предметом у світі». Він дотримувався позиції антропологічного дуалізму, 

але його дуалізм – це не дуалізм душі й тіла, як у Декарта, а морально-

природний дуалізм. Людина, за І. Кантом, з одного боку, належить 

природній необхідності, а з другого – моральній свободі та абсолютним 

цінностям. Як частина чуттєвого світу явищ вона підпорядкована 

необхідності, а як носій духовності – людина вільна. Прикметною рисою 

людини, за І. Кантом, є самосвідомість, яка й вирізняє її з-поміж інших 

живих істот [99, c. 351]. Відповідно, мову почали розглядати не як 

самостійну, незалежну від людини систему, а як своєрідний 

антропологічний феномен завдяки масштабній трансформації 

парадигмальних основ філософії, переходу від «філософії свідомості до 

філософії мови», що відбулася у другій половині ХХ століття.  

Лінгвістичний поворот у філософії був започаткований у працях 

М. Гайдеггера і пізнього Л. Вітґенштейна, які, по суті, створили своєрідну 

онтологію мови. Саме від М. Гайдеггера бере початок філософський 

напрям розгляду мови як способу осягнення людиною світу і відкриття 

світу в собі, як «домівки буття» людини. Людина ... самим буттям кинута в 

істину буття, щоб екзистентуючи ... берегти істину буття, щоб у світі буття 
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сутність з’явилася як сутність. Яка вона є. Чи з’явиться вона і як з’явиться, 

вирішує сама людина» [238, с. 328]. Внаслідок «лінгвістичного повороту» 

у філософії М. Гайдеггера мова набуває онтологічного статусу, виступає як 

усезагальне середовище існування і є умовою взаєморозуміння  людей. 

«Сутність мови – сказати про щось. Коли мова говорить про буття, то вона 

не просто розказує, а вказує. Мова розказує нам, тобто показує нам, що 

вона ввібрала в себе, що вона має в собі. Мова розповідає нам про буття, а 

ми використовуємо мову (сказання) мови, щоб дати розповідь про себе. 

Іншими словами, мова – в нас, вона промовляє нами. Мова не може 

реалізувати себе інакше як через ту людину, яка послуговується нею. 

Людина – це не тільки жива істота, що володіє мовою. Мова є дім буття, 

живучи в якому людина екзистенціює, бо оберігає істину буття, що їй 

належить» [там само, с. 331]. 

Антропоцентризм викликав інтерес і в лінгвістиці. Один із 

родоначальників антропологічної лінгвістики Е. Сепір писав: «Ми бачимо, 

чуємо і взагалі сприймаємо навколишній світ саме так, а не інакше, 

головним чином завдяки тому, що наш вибір за його інтерпретації 

зумовлюється мовними звичками нашого суспільства» [218, c. 261]. В. фон 

Гумбольдт трактував мову як антропологічне явище – невід’ємне від 

суб’єктивного світу і мислення людини. Вивчення мови «не є кінцевою 

ціллю, а разом з іншими науками слугує найвищій і загальній меті 

людського духу, меті пізнання людиною самої себе і свого ставлення до 

всього баченого і небаченого навколо себе» [75, с. 283]. Мова 

інтерпретується В. фон Гумбольдтом як конструктивна властивість 

людини, а людина є людиною саме через посередництво мови, тобто мова 

є «людиноутворюючою» силою [74, с. 314, 349]. 

Застосування антропоцентричного та егоцентричного принципів 

дослідження мовних явищ простежується в роботах К. Бюлера, 

Е. Бенвеніста, Ш. Баллі, Г. Гійома, О. Есперсена, які виявляли інтерес до 
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людського чинника в мові, до людини як мовної особистості [18; 29; 40; 

85].  

З 50–60-х років XX століття почав розвиватися антропологічний 

напрям у мовознавстві, предметом розгляду якого стало: 1) визначення 

того, як людина впливає на мову і 2) визначення того, як мова впливає на 

людину, її свідомість, культуру. Мова одухотворюється, наділяється 

рисами людини, але сама людина в теорію мови не вводиться [105]; мова 

розглядається не в самій собі, а як «частина людини». Теорії, що 

спираються на принцип дослідження системи мови і функціонування 

мовних одиниць у зв’язку з людиною-мовцем, називаються «антропо-» чи 

«егоцентричними» [11; 29; 40; 110; 211; 251].  

У лінгвістиці домінування антропоцентричного підходу 

кваліфікується неоднозначно: як зростання уваги до «суб’єктивізму в 

мові» [151, с. 83], «антропологічний поворот» [39, с. 18], як зміна наукових 

парадигм (перехід від структурної лінгвістики до функціональної, 

антропологічної) [22; 151], як співіснування двох підходів до вивчення 

мови – антропоцентричного та системоцентричного [3; 92], як теоретичний 

переворот, «революція» [136] або «міжпарадигматичний період», що 

виникає внаслідок «маятникового коливання двох глобальних парадигм, 

які змінюють одна одну» [124, с. 104]. 

Cам термін «антропоцентризм», як зазначає Н. В. Бугорська, має 

дуже широке тлумачення. Відсутність єдиної номінації – терміни 

«антропоцентрична лінгвістика», «антропологічна лінгвістика», «антропний 

принцип» у лінгвістиці, «людський фактор» в мові розглядають як варіацію 

однієї ідеї, але такі поняття, як антропоцентризм, антропологізм і 

антропний принцип, у філософії та природознавстві не завжди тотожні. 

Антропоцентризм можна інтерпретувати як: 1) властивість мови 

(антропоморфізм), 2) метод аналізу мовних явищ (інтуїтивізм), 

3) методологічний пошук, пов’язаний з подоланням філософського 
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позитивізму в мовознавстві, що виявляє себе в гуманітаризації мови 

лінгвістичного опису [39]. 

Загалом «звернення до теми людського чинника в мові свідчить про 

надзвичайно важливий методологічний зсув, який окреслився в сучасній 

лінгвістиці, про зміну її базової парадигми й перехід від лінгвістики 

«іманентної», що розглядала мову «саму в собі і для себе», до лінгвістики 

антропологічної, яка передбачає вивчення мови в тісному зв’язку з 

людиною, її свідомістю, мисленням, духовно-практичною діяльністю» 

[189, с. 8]. В основі антропоцентричної парадигми – суб’єкт мовної 

діяльності, мовна особистість, яка створює або сприймає дискурси різних 

типів, зокрема науковий. 

У лінгвістиці антропоцентричний підхід до вивчення мови виявив 

себе у всіх галузях лінгвістики, а сьогодні принцип антропоцентричності 

притаманний усій парадигмі цієї науки і вважається одним із головних. 

Терміни антропоцентризм, антропоцентричність та антропоцентричний 

принцип у метамові лінгвістики з’явилися у роботах Ю. С. Степанова 

[211], В. М. Телія [223], А. І. Домашнєва [81], І. В. Арнольд [11]. У працях 

із лінгвістики тексту антропоцентричність трактується як обов’язкова 

універсальна категорія [81]. У процесі вивчення мовної картини світу 

лінгвісти також звертають особливу увагу на антропоцентричний принцип, 

згідно з яким людина виступає мірою всіх предметів. Людина пізнає, 

відображає й омовляє «оязыковляет» світ ідей, концепцій згідно з дією 

антропоцентричного принципу за особистою шкалою цінностей [222]. 

Лінгвісти зосереджують увагу на мовленнєвій діяльності комунікантів, її 

мотивах, інтенціях, на використанні спеціальних мовних одиниць, що 

інвентаризуються та моделюються у системних відношеннях [217]. 

Антропоцентричний підхід став визначальним у процесі вивчення 

передусім лексичного складу мови, бо слово посідає центральне місце в 

мові, будучи тісно пов'язаним з одиницями всіх інших мовних рівнів. 
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Лексичний шар виступає не тільки засобом пізнання та репрезентації 

національної картини світу, а й слугує для вираження широкої палітри 

емоцій, почуттів, оцінок, усього того, що пов'язане зі сферою емоційно-

психічної діяльності людської свідомості. 

Антропоцентричний принцип передбачає вивчення механізму 

когнітивного процесу, осмислення статусу людини в соціумі, мові та 

мовленні. Сприйняття людиною себе як центру всесвіту проявляється, 

зокрема, у значеннях слів кількісної семантики, у соматичних одиницях, 

метафорах тощо.  

 

1.2 Віддзеркалення антропоцентричності в англійському 

словотворі 

Перехід від іманентної до антропологічної лінгвістики позначився і 

на вивченні проблем антропонімії – аналізу мовних явищ, а саме 

найменувань людини (власних імен: імен, прізвищ, по батькові,  

прізвиськ, псевдонімів). У мовній картині світу антропоніми посідають 

унікальну позицію, бо сприйняття людиною себе як центру всесвіту 

проявляється у створенні багатьох номінацій, де на перший план 

висувається субстанціональний характер людської сутності. «Вивчаючи 

категорію назв осіб, ми начебто опиняємося в позиції спостерігача, перед 

яким розгортається як уся сукупність людської діяльності, так і її окремі 

сцени, що представлені в тій чи іншій номінації діяча у згорнутому 

вигляді» [183, с. 9].  

Незважаючи на велику кількість антропологічних праць, єдиної 

всеохопної класифікації назв осіб не запропоновано, а представлені 

класифікації назв осіб потребують уточнення. Щоб розділити цей великий 

і різнорідний у семантичному плані розряд, лінгвісти пропонують 

розподілити їх на лексичні мікросистеми. Г. А. Уфімцева пропонує 

загальний розподіл розряду назв осіб, виходячи з основних сфер прояву 
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людини: 1) біолого-фізіологічних і антропологічних; 2) соціально-

трудових і родинних відносин людини; 3) сфери психічної діяльності й 

емотивних оцінок людини [231, с. 115]. Водночас Г. М. Шиманович вказує 

на тенденції нелінійного розподілу лексики на лексико-семантичні групи, а 

польового підходу до її вивчення, бо саме такий підхід, розподіляючи 

увесь розряд на семантичні поля, також показує їх аморфність і дифузність  

[252, с. 31]. C. В. Силінський увесь розряд англійських назв осіб подає у 

вигляді дев’яти семантичних полів: 1) назви із загальним значенням особи; 

2) агентивні назви осіб; 3) назви людей за антропометричними чи біолого-

фізіологічними ознаками; 4) назви людей за ознаками родинних і сімейних 

відносин; 5) назви людей за ознаками національності та місця проживання; 

6) назви людей за ознакою соціального й майнового становища; 7) назви 

людей за ознакою світогляду; 8) назви людей за якісною ознакою, інакше 

кажучи, назви визначених рис і особливостей людей; 9) назви людей за 

ознакою міжособистісних стосунків [207, с. 36]. До категорії НАЗВА 

ЛЮДИНИ ми відносимо всі номінативні одиниці, що називають або 

характеризують людину.  

Номінація антропонімів є невід’ємною частиною номінативної 

системи мови, що підкоряється всім її закономірностям і нормам. 

Утворення нових назв людини здійснюється в результаті зміни 

морфемного складу слова, але найчастіше – через семантичні зміни в слові 

і словосполученні. Д. М. Шмельов запровадив термін семантичної 

деривації, що визначає як механізм перенесення найменувань, тобто появи 

у слів нових значень на основі тих семантичних ознак слова, які роблять 

можливим його застосування для нових явищ та предметів [254, c. 54]. До 

явища деривації відносять широке коле семантичних перетворень, 

насамперед різні види перенесень (метафоричні, метонімічні , 

функціональні), зміну семантичного обсягу слів (розширення та звуження, 

спеціалізація значень), семантичні кальки. Під час деривації виникає 
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семантичний зсув, у результаті якого нове слово дістає нове значення. 

«Немає таких процесів словотворення, за яких не відбувалося б 

семантичних зсувів у вторинній одиниці порівняно з первинною» [106, 

с. 10]. Між новим (похідним) та мотивуючим (твірним) словами 

встановлюються відносини деривації, які характеризуються, по-перше, 

наявністю кожного похідного слова твірного слова (основи); по-друге, 

семантичною співвіднесеністю із твірним словом (мотивованість), при 

цьому структурно похідне є складніше, ніж твірне; семантична 

співвіднесеність пов’язана із семантичним зсувом, який полягає в 

переосмисленні категоріальної належності вихідного слова (транспозиція), 

або в її уточненні та конвертизації; по-третє, в наявності в похідному слові 

словотвірного значення, яке виражається тим чи іншим словотворчим 

засобом; по-четверте, поділом похідного слова на твірну основу і 

словотворчий елемент (афікс тощо). При цьому деривація інколи є 

формально невираженою [там само с. 10]. 

Серед шляхів поповнення словникового складу англійської мови 

визначальна роль надається словотворенню як семантичному, так і 

морфологічному та синтаксичному. Учені надають різноманітні 

класифікації словотворчих способів в англійській мові, кожна з яких 

зумовлена метою й аспектом дослідження проблеми словотворення. Серед 

них – поділ на основні й другорядні типи словотворення [162]; 

морфологічні й лексичні [64]; поділ на деривацію, словоскладання і 

фрагментацію [76]; морфологічний, синтаксичний та семантичний [47; 

морфологічний, морфолого-синтаксичний та синтаксичний [141]; 

морфологічний, морфолого-синтаксичний, лексико-семантичний і лексико-

синтаксичний [240]. Ці розбіжності також пояснюються тим, що різні 

способи змінюють свою активність та на довгий час можуть виявитися 

більш чи менш продуктивними або взагалі завмирати. У дослідженнях 
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наголошується на продуктивності або активності словотворчої моделі,  

причому активність і продуктивність розуміють по-різному.  

О. С. Кубрякова вважає, що продуктивною є модель, за якою 

утворюється велика кількість слів; а активною називає модель, за якою 

формується багато нових одиниць [131, с. 21]. «Продуктивними називають 

такі типи (моделі, конструкції), що в мові тієї чи іншої епохи слугують 

зразком для творення нових слів, словоформ, синтаксичних конструкцій 

тощо» [240, с. 63] За В. В. Єлісєєвою, найпродуктивнішими у 

словотворенні є афіксація (модель "основа + афікс"), словоскладання 

(модель "основа + основа"), конверсія (модель V> N или N >V), реверсія 

(модель "основа + квазі-афікс"), словозлиття (про модель можна говорити 

умовно, як про з’єднання фрагментів основ) та скорочення. Інші 

другорядні та непродуктивні способи: чергування (feed – food), подвоєння 

(murmur), а також немодельовані способи – ономатопея (cuckoo, splash) та 

римований повтор (tip-top, hocus–pocus). Лексико-семантичне 

словотворення В. В. Єлісеєва відносить до змінення значення вже наявного 

слова [83, c. 3, 13, 73, 116].  

За останні десятиліття в англійському словотворі істотно зростає 

кількість афіксальних і складних неологізмів, як вказує Ю. А. Зацний [89, 

c. 165]. Найбільший ступінь новизни мають мовні одиниці, створені за 

допомогою нових афіксів чи напівафіксів, таких, як: nano-, mega-, hyper-, 

cyber-, multi-, eco-, e-, i-, mini-, -ist, -holic, -gate (nanocosm, mega-celebrity, 

hypergrowth, multibillion, cyberjournalism, eco-efficiency, e-business, i-

communities, minisummit, hacktivist, computerholic, weaponsgate) etc. 

Характерною рисою сучасних афіксів є їх термінологізація, практичне 

закріплення за певною науково-технічною сферою. 

Позначення назв осіб в англійській мові переважно здійснюється 

через афіксацію і словоскладення. Поняття особи найбільш адекватно 

виражають моделі похідних слів, утворюваних за допомогою набору 
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певних суфіксів зі значенням особи: -er / -or, -ist, -man, -ee, -eer, -ster, -ite, 

-an / -ian, -ant / -ent, -arian, -ard, -ician, -ess, -ie/-y (lifestyler, aeralist, 

houseman, inductee, auctioneer, teamster, Blarite, Oxfordian, applicant, 

trustafarian, dullard, ballistician, priestess, foodie) etc. Інші суфікси зі 

значенням "особа", наприклад, -arde, -let, -ette, -kin, - eroo, -ese, -ling є 

малоактивними в сучасній англійській мові (qaudruplet, bachelorette, 

majorette, boykin, lambkin, darling, duckling) etc.  

Високу продуктивність зберігають словотворчі моделі, за якими 

утворюються агентивні назви із суфіксом -er завдяки стрімкому розвиткові 

інформаційних технологій. Для позначення людей, пов’язаних з інтернет- 

сферою, у сучасному суспільстві вводяться нові слова із суфіксом -er: 

blogger (a person who keeps and updates a blog), webber – (one who who 

forms webs), onliner (an internet user), googler – 

(a person who uses Google to search the Inter-net) [410]. Нових працівників 

найбільшої пошукової системи інтернет Google почали називати Nooglers, 

а старих або колишніх співробітників за аналогією – Xooglers (ex-Google 

employee): “S befits a company whose name is a play on words, Google (named 

for the mathematical term “googol”) has come up with playful names for i ts 

workers. Employees are known as Googlers, new employees are Nooglers and 

gay employees are Gayglers. Now that the company has been around for a 

decade and employs upward of 20,000 people, another group has earned its own 

name: former Googlers are known as Xooglers” [416]. Упродовж останніх 

років з’явилася ціла низка антропонімічних новоутворень, створених за 

допомогою суфікса -er, що дає підстави казати про певну тенденцію 

створення нових лексичних одиниць: a doorer (a person who causes a cyclist 

to come off their bike by opening a car door, i.e. by ‘dooring’ them),  a thrifter 

(a person who shops only at discount stores and thrift shops selling secondhand 

goods), a modder (someone who modifies software, often illegally), a zero 

http://www.thefreedictionary.com/
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/google_inc/index.html?inline=nyt-org
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waster (someone who generates no waste whatsoever), a planker (one who 

engages in planking) [343, p. 15]. 

Нових агентів дії репрезентують й утворення із суфіксом -eer. Як, 

наприклад, fusioneer – вчений, який досліджує ядерний синтез. The 

fusioneers want plasma to produce enough energy for fusion to continue without 

the help of heaters. When this happens, fusion scientists will run around saying 

that they have achieved "ignition" [409]. Більш популярне й відоме значення 

найменування fusioneer позначає того, хто поєднує елементи двох або 

більше музичних стилів, особливо джаз. Для позначення молодого, 

недосвідченого критика, коментатора, журналіста у ЗМІ вживають 

неологізм – punditeer. Назва походить від іменника pundit (знавець, 

спеціаліст).  

Варто зазначити, що характерною особливістю суфікса -er є те, що в 

сучасній англійській мові він вживається для утворення складнопохідних 

назв осіб, як, наприклад, night-porter, skytrooper, stuckholder, globoprotester, 

bodyshopper, netsurfer, do-gooder, dot-commer (a person who carries out 

business on the Internet). “Before the ceremony, one dot-commer sat outside 

with a sign: "Will Trade Stock Options for Food." [349, 19 July 2001].  

Однією з найпродуктивніших словотвірних моделей утворення назв 

осіб є модель acronym + ie N, що виникла ще у 80-х–90-х роках 

ХХ століття. На початку 80-х років для позначення молодих, успішних, 

амбітних жителів міста з’явилися номени – yuppie (a young urban 

professional) і yumpie (a young upwardly mobile professional). За аналогією з 

yuppie у мові з’являються слова muppie (middleaged urban professional); 

gruppie (a grown-up urban professional); ruppie (a young urban Republican); 

guppie (an ecologically-minded yuppie) (green + yuppies); rumpie (a rural 

upwardly mobile people); bluppie (a black urban professional), luppie (a latino 

urban professional), huppie (a hispanic urban professional), duppie (a depressed 

urban professional; a person who once had a high-status or high-paying job and 
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must now work in lower paying job), scuppie (an urban professional who is 

socially conscious), skippie (a School kid with income and purchasing power), 

puppie (a poor urban professional), preppie (a person whose manner and dress 

are deemed typical of traditional preparatory schools), woopie (a well-off older 

person) [407]. Якщо 1980-ті були роками успішних і амбітних, то нині 

столиця Британії є скоріше домівкою для людей із скромними прибутками 

"endies" – Employed but with No Disposable Income or Savings: "Feeling 

unloved, overworked and ignored, endies are becoming disillusioned with their 

lot, according to a report from the Centre for London that suggests there are 

now about a million modest earners in the capital" [408]. Інноваційні назви 

стають мовним здобутком тільки  тоді, коли їх поява виправдана з точки 

зору реальних потреб суспільства, а ці потреби цілковито залежать від 

об’єктивних законів суспільного розвитку. Саме завдяки цим законам в 

американському суспільстві закріпилися прізвиська, створені методом 

скорочення – yuppies, bluppies, rumpies, ruppies, muppies, puppies, yetties 

etc., які Т. Г. Олійник називає «символічними власними іменами” і каже 

про те, що “СВІ, вжите у множині, перестає виконувати функцію 

називання конкретної особи, і вказує на групу людей, об’єднаних якоюсь 

загальною рисою» [175, с. 11]. 

Cуфікс -y / -ie є також одним із найуживаніших суфіксів, що 

використовується для формування скорочених антропонімів, які походять 

від імені чи прізвища людини: Eppie<Epstein, Johny<John, 

Willie/Willy<William; Jolie<Jolson, Shippie<Shipman, а також для надання 

нового принижувального (іронічного) значення іменникам за моделлю N + 

-у>N; Adj +y >N: homey / homie, sooty, natty, oldie, nudie, softy (a person who 

does not fight back, and who is thought of as being weak) (ODMS). У словах, 

створених за такою моделлю, виражена негативна оцінка, що має значення 

зневажливого, презирливого ставлення. Іронічного забарвлення набувають 

і прізвиськні найменування, утворені за допомогою суфікса  

http://centreforlondon.org/
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-y / -ie: Doggie, Birdie, Fatty, Froggy, Skunky, Klutzy. Містер Шенон, автор 

книги “King’s Nicknames”, виявив, чому королеву-матір родичі називали 

“Buffy”, – “the Queen Mum used to be called Buffy by her siblings because she 

was always buffing her nails” [420]. Іменник Buffy утворено шляхом 

приєднання суфікса –y до дієслова buff (to make (a surface) smooth and 

shiny by rubbing it).  

Для нових назв антропонімів широко вживається суфікс -ist, 

позначаючи: а) активно діючих осіб із різних галузей трудової діяльності 

computerist (a (frequent) user of computers), cyberist (a person who is 

immersed in internet culture and involved in things having to do with the 

internet), bioethicist (a person who studies ethical problems arising from 

biological research and its applications in such fields as organ transplantation, 

genetic engineering, or artificial insemination); b) прихильників різних 

наукових учень, течій і суспільно-політичних теорій та рухів: declinist  

(a person who believes that a particular country, society, or institution is in a 

state of significant and possibly irreversible decline), faitheist (an atheist who is 

nevertheless understanding and tolerant of religions and religious people), 

antiglobalist (a proponent of antiglobalism), hacktivist (a person who changes 

or manipulates information on the Internet in order to convey a political 

message), fracktivist (an anti-fracking campaigner), slacktivist (someone whose 

activist activities are confined to signing online petitions, etc.), voluntourist  

(a traveler tourist who participates in voluntary work; usually for charity), 

rawist (a person who eats raw food). У найменуваннях bioethicist, faitheist, 

hacktivist, fracktivist, slacktivist, voluntourist, крім суфіксації, використано 

ще телескопічний спосіб. Наведемо приклади використання в інтернет-

ресурсах деяких із наведених номінацій. Hactivists (політико-мотивовані 

хакери), сучасні активісти, борці за інтернет-свободу, оголосили війну 

фірмам, які провадять діяльність, спрямовану проти соціального інтернет-

проекту – Вікілікс. “Hacktivists from the online group Anonymous have turned 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/believe
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/society
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/institution
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/significant
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/possibly
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/irreversible
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/decline
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their attention to Yemen as part of their battle for greater net freedoms” [349]. 

У використанні нових пристроїв з’явилися нові спеціалісти (gadgetologists) 

– суперпрофесіонали, яким не потрібні жодні інструкції. “He will be 

performing his gig in real, human form on February 3 while gadgetologists 

translate his words and movements into a 3D computer version” [427]. 

Cуфікс -ist може створювати похідні одиниці (іменники і 

прикметники), що пов’язані з дискримінацією певної категорії людей: 

agist, disabelist, fattist, voicist, ableist, weightist, humanist, heterosexist [89, 

с. 177]. 

Для творення інноваційних назв осіб у сучасній англійській мові 

використовують нові афікси, точніше афіксоїди. За визначенням 

О. Селіванової, афіксоїд – це колишня коренева морфема, що втратила 

свою мотиваційну роль у семантиці слова й дістала ознаки службової 

морфеми [202, с. 49]. У сучасній лінгвістичній літературі афіксоїд 

визначають як проміжну морфему, частину або компонент складного або 

складноскороченого слова, здебільшого співвіднесеного з повнозначним 

словом чи основою, яка повторюється з тим самим значенням у низці слів і 

наближається за словотворчими функціями до афіксів [202, с. 37–38]. 

Науковці виокремлюють два типи афіксоїдів згідно з їхньою позицією 

стосовно кореня слова: префіксоїди (передує кореню) та суфіксоїди (йде за 

коренем). С. Морт, укладач словника неологізмів, зафіксував в англійській 

мові новий суфікс (суфіксоїд) -erati, що народився шляхом зрощування 

двох лексичних одиниць (glitter+literati) [336, p. 82]. Створений афіксоїд 

став доволі продуктивним і відзначився частотністю у дериваційному 

процесі. Так, Ю. А. Зацний наводить цілу низку нових слів із суфіксом       

-erati, які позначають людей, відомих у певній галузі: cinerati, cyberati, 

digerati, fasherati, glamorati, journarati [89, с. 173]. Неологізми із 

суфіксальним елементом -erati утворюються і нині: soccerati (зірки 

футболу), smackeratti (відомі люди. які вживають героїн) [там само с. 174]. 
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Belligerati – представники інтелігенції, які ведуть пропаганду війни або 

імперіалізму, виступають за використання військової сили проти країн, які, 

на їхню думку, підтримують терористів. Сhatterati – представники мас-

медіа, особливо ті, хто веде власні колонки, ведучі ток-шоу тощо. Хоча ці 

люди були вже доволі давно, їхня соціальна ніша заповнилася тільки в  

90-х роках. Chatterati combines chattering classes – "the social group 

consisting of those people who are educated, articulate, and opinionated" [374]. 

Bloggerati – найуспішніші автори блогів “those considered to be important or 

influential in the world of blogging”. Twitterati – Tweet еліта, чиї 

повідомлення приваблюють тисячі послідовників “keen or frequent users of 

the social media website Twitter” [397]. Цікаво, що саме Tweeter 

популярніший від Facebook серед політиків: “The Twitterati, both 

Republicans and Democrats, rolled out the red carpet to welcome Hillary 

Clinton after she opened a Twitter account on Monday” [359]. 

Нові назви людей з’являються і за допомогою префіксоїдів, хоча 

меншою мірою, але знову-таки завдяки стрімкому розвиткові 

комп’ютерної індустрії та телекомунікаційним мережам. Новий елемент е- 

(етимологічно-абревіатурне скорочення слова electronic) внесено до 

категорії префіксоїдів. З’явилися численні інновації, що позначають не 

тільки нові сфери інтернет-діяльності, а й людей, до них залучених – 

кіберпрацівників: e-entrepreneur, e-retailer, e-cruiter, e-buyer, e-importer, e-

exporter, e-manufacturer, e-surfer, e-lancer. У газеті “Independent” так 

описують e-lancers – людей, які ведуть підприємницьку діяльність за 

допомогою комп’ютерної техніки: “E-lancers are internet-enabled home and 

mobile workers who rely on the internet to organise their work and 

communicate with colleagues” [413].  

Спостерігаємо численні випадки утворення найменувань людини, що 

походять від префіксоїда techno- (relating to or involving technology). 

Префіксоїд techno- слід вважати дуже продуктивним, бо він бере участь у 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/keen#keen
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/frequent
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/user
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/social-media
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/website
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/twitter


29 

 

 

створенні не тільки термінів, а й одиниць загального функціонування. 

Кількість знавців комп’ютерної техніки, кібер-гуру збільшується кожного 

дня: technophile, technofreak, technoguru, technopundit, technonerd, 

technosavant, technogeek. Ті, хто розбагатів за допомогою нових 

технологій, дістали назви techno-billionaires, techno-zillionaires. “Much as 

we look back in anger at the robber barons of the Industrial Age, so will our 

future historians harshly judge the rancid excesses of today's techno-

zillionaires» [355].  

Нестримний рух капіталів, товарів і комунікацій у період глобалізації 

призводить до виникнення суспільного руху боротьби проти негативних 

наслідків цієї тенденції розвитку економіки, що відображається у 

створенні неологізмів з елементом globo- (globophobe, globoprotester, 

globalifobico, globalist, globitaian, globoboss, globocop, globocrat). 

Спостерігаємо перетворення слова globе (куля, сфера) на префікс із 

значенням “глобальний, всеохопний”. 

Широко вживається і запозичений з грецької префікс hyper-, який 

надає лексичним одиницям значення «дуже, надзвичайний, понад». У час 

надвисоких швидкостей і надстрімкого розвитку людина змушена бути 

надактивною, надамбітною, що, у свою чергу, призводить до 

надагресивності й сильного роздратування, а часом розчарування. 

Наприклад, людина, яка багато подорожує, особливо в бізнес-справах, 

дістала назву – Hyperflier. “The final jet-booster of this trend is the airlines' 

extraordinarily successful frequent-flier programs, which have provided the 

burgeoning hyperflier culture with its own currency, lexicon, and class 

structure. ... The hyperfliers may think they're getting something for nothing, 

but they're actually playing the airlines' game. Hypermilers are a part of a small 

and extremely dedicated group of drivers around the country who call 

themselves "hypermilers" [374]. Просто батьки перетворюються на 

надбатьків (Hyper-parents), бо дуже опікуються своїми дітьми, вважаючи, 
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що світ надзвичайно небезпечний для них. They believe that the world is 

more dangerous and competitive than the carefree times of their own youth. 

Obsessing about our kids' safety and success has become the norm, and the 

pressure to hyper-parent is almost impossible to resist [355]. 

На вiдмiну вiд афiксацiї, що характерна змiною основи в рамках 

певних широких семантичних чи граматичних категорiй шляхом 

використання певного замкнутого набору одиниць, словоскладання 

об’єднує основи з усього лексикону в широкому діапазонi семантичних 

вiдношень. Словоскладання як тип словотвору вирізнявся активністю ще 

в давньоанглійський період, але не втратив продуктивності й на сучасному 

етапі розвитку англійської мови, про що свідчить значна кількість 

неологізмів. Розгляд питання про структуру складного слова став одним із 

центральних у працях зарубіжних і вітчизняних науковців [11; 43; 87; 89; 

134; 141; 143; 144; 160; 186; 187; 239].  

Одним із напрямів дослідження у галузі словоскладання  був 

синтаксичний підхід. Головним положенням цього напряму дослідження є 

твердження, що в основі кожного складного слова лежить згорнута 

синтаксична конструкція – словосполучення або речення, тобто структурні 

взаємовідносини компонентів композитів (основ слів), що є близькими до 

лексико-граматичних взаємовідносин слів, які входять у синтаксичні 

словосполучення або речення. З. А. Харитончик вважає, що складні слова 

зазвичай народжуються на основі синтаксичних конструкцій як заміна 

синтаксичного цілого [239, с. 182]. Майже кожна модель складного слова 

має своє синтаксичне джерело, яке перетворюється у акті деривації: 

аналітичне найменування перетворюється на синтетичне, кількаслівне 

найменування універбалізується і стає найменуванням-словом. У 

результаті таких перетворень між синтаксичним джерелом і складним 

словом виникає дистанція, яка впливає, головним чином, на семантичні 

властивості одиниць. О. Д. Мєшков зауважує, що за синтаксичного 
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трактування складного слова ігнорується особливий характер смислової 

структури складного слова – його імпліцитність і еліптичність – 

властивості, особливо характерні для англійського словоскладання [160, 

c. 41–43]. О. С. Кубрякова зазначає, що синтаксичний підхід приховує і 

стирає відмінності між складним словом і реченням, він не може описати 

обмеження на створення складних слів через нехтування нетотожністю 

функцій складного слова і речення. Крім того, реченням не притаманні 

функції субкатегоризації понять, означення нових реалій і граничної 

семантичної компресії у змалюванні деяких фактів, реалій та явищ. Але 

саме такими є функції складних слів [134, с. 64]. О. С. Кубрякова у своїх 

дослідженнях доводить, що поява нового знака завжди відображає 

прагнення замінити одну сутність іншою в такий спосіб, щоб полегшити 

цим ментальні або розумові процеси у людській свідомості. Заміщаючи за 

допомогою мовного знака складні або розгорнуті когнітивні структури, ми 

отримуємо можливість оперувати ними в нашій свідомості з більшою 

легкістю, оскільки підставляємо на їх місце один-єдиний символ [136, 

с. 421]. Деякі науковці вважають доцільним і обґрунтованим належність 

складнопохідного слова до класу складних слів. Так, наприклад, 

Г. С. Кириченко зазначає, що утворення складнопохідної одиниці 

відбувається у результаті одночасної дії словоскладання і суфіксації [112, 

с. 9]. Г. Л. Лук’янова визначає складнопохідне слово як таке, що 

складається щонайменше з двох кореневих морфем та дериваційного 

афікса, що належить до всієї одиниці [301, с. 36]. До цього розряду 

складних слів належать також композити, утворені в результаті процесу 

конверсії за моделями (Adj+N)+conversion, (N+N)+conversion: to blacklist, 

to tip-toe. 

Словоскладання відіграє важливу роль у створенні номінацій  назв 

осіб. Серед найпродуктивніших виокремимо такі моделі:  
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1. (Prep.+N)+er – an overnighter, an onlooker, a bystander, a 

downshifter; 

2. (Adj+N)+er – a backbencher, a freestyler, a teenager, a grandboomer 

(a member of the baby boom generation who is a grandparent); 

3. (N+N)+er – a rollerblader, a blogmaster, a twitterjacker (someone 

who poses as someone else in order to Tweet mischievously on their behalf), a 

blocktimer (an Independent journalist or producer who buys airtime in order to 

broadcast programs on radio or television);  

4. N+N – a warlord, a lifeguard, a tightwad, a cheapskate (a miser, a 

close-fisted person; a stingy, ungenerous character), a Googleganger (someone 

who shares your name and so crops up when you Google yourself); 

5. V+N – a pickpocket, a killjoy, a cutthroat, a turncoat, a spendthrift  

(one who spends money recklessly or wastefully), a stretchneck, a clutchfist, a 

pinchpenny, a scrubwoman, a skinflint (someone who hates spending money or 

giving it away – used to show disapproval) – derived from the earlier to skin a 

flint which was based on the idea that only an excessively rapacious person 

would even attempt to remove and save the nonexistent skin of a rock such as 

flint, a tweetheart (a friend or lover that you communicate with via Twitter), a 

beatboxer (a performer who uses (amplified) vocal effects to imitate the sounds 

and rhythms of hip-hop music) [362].  

Серед слів-композитів найпоширенішими є такі, які називають 

людей, що скоїли певні злочини, а також сленгізми і жаргонізми, що 

характеризуються кваліфікативними, оцінними та екпресивними семами. 

Як, наприклад, а butterface (a girl who is good looking except for her face);  

an underdog (a person who has very little money, power, or social status). 

У словниковому складі англійської мови знаходимо композити-

неологізми greenhead (an inexperienced young man), paper-pusher (someone 

whose job is doing unimportant office work), pen pusher, pencil pusher  

(a person who writes a lot, esp. a clerk involved with boring paperwork), 

http://www.wordsense.eu/baby_boom/
http://www.wordsense.eu/generation/
http://www.wordsense.eu/grandparent/
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=has
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=very
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=little
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=money
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=power
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=or
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=social
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=status
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middle-mover (a person wishing to sell a first home and buy a bigger home) 

[343, p. 15]. Термін а muckraker – журналіст, який досліджує і висвітлює 

політичні й соціальні справи, з’явився в англійській літературі в 1890-х 

роках. “The term muckraker most associated with a group of American 

investigative reporters, novelists and critics from the late 1800s to early 1900 s, 

who investigated and exposed societal issues such as conditions in slums and 

prisons, factories, insane asylums (as they were called at the time), sweatshops, 

mines, child labor and unsanitary conditions in food processing plants”  [432]. 

За аналогією утворилося слово-інновація сучасного світу – журналіст, який 

використовує свої знання і зв’язки для матеріального збагачення buckraker 

(buck-raker) – загрібач баксів [436]. 

Складні слова, утворені компресією словосполучень і речень  шляхом 

синтаксичного зміщення без змін їх компонентного складу, Т.  І. Арбекова 

називає компресивами. Вона також підкреслює, що зазвичай більшість 

таких одиниць є індивідуальними авторськими утвореннями, які 

використовуються для надання мові образності та новизни [8, с. 23–24]. 

Більшість складних слів синтаксичного типу не реєструється 

словниками і є оказіональними утвореннями, що вживаються зі 

стилістичною метою, проте деякі з них входять до складу словників: devil-

may-care, happy-go-lucky, good-for-nothing, state-of-the-art, do-it-yourself. Як 

зазначає О. М. Бортничук, такі складні слова є результатом процесу 

поступової семантичної ізоляції і структурного злиття вільних 

словосполучень [38, с. 160].  

Одним із способів утворення англійських неологізмів є телескопія. 

Під телескопією розуміємо процес, коли нове слово народжується зі злиття 

повної основи одного слова зі скороченою основою іншого або зі злиття 

скорочених основ двох слів. Значення такого нового слова здебільшого 

містить сумарне значення обох своїх складників. Іноді це сумарне 

значення складається із суми повного лексичного значення першого чи 

http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/muckraker
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другого складника і граматичного значення іншого. Особливістю будови 

телескопного слова є те, що принаймні один із його компонентів 

представлено не цілою, а усіченою формою, її фрагментом («уламком», за 

термінологією І. М. Бермана, Т. Р. Тимошенко) [32; 226]. Більшість 

телескопізмів, на відміну від абревіатур, не мають відповідників у вільних 

словосполученнях, а народжуються внаслідок утворення асоціативних 

зв’язків, між двома синтаксично відокремленими словами ... основною 

ознакою телескопного слова є поєднання «уламка» чи «уламків» може 

бути найрізноманітнішим ...» [38, с. 175].  

Цей засіб словотворення активно функціонує і в утворенні вторинних 

назв людини. Наприклад, політик, який підтримує «неекологічні заходи» 

дістав інноваційну назву pollutician шляхом злиття двох слів 

(pollution+politician). "I could be accused of being a dirty giveaway Democrat. 

... it's my personal feeling that the next wonder of the world will be the 

discovery of a sincere 'pollutician,' elephant or donkey." – Robert Gray 

Sebastian, "Haves, have-nots, vie for handouts" [364, 19 March 2001]. 

Theocon – скорочення слів theological і conservative – запроваджує поняття 

консерватора, який проповідує ідеї важливості релігії в політиці країни. 

Radcons (radical +conservatives) – політики, які хочуть нав’язати свою 

точку зору іншим. 

У телескопізмах може відбуватися не лише універбація значень 

вихідних лексем, а й певні семантичні модифікації: додавання, 

перенесення, переосмислення значень: cinemogul (cinema + mogul) – 

впливовий кінопромисловець; mathelete (мathematics + athlete) – учасник 

олімпіад та змагань з математики; kidult (kid + adult) – дорослий, що 

поводиться як дитина; інфантильна особа; chadult (child+ adult) – дитина, 

яка вдягається і поводиться як дорослий; paytriot (pay + patriot) − лицемір, 

що показує себе патріотом, коли це йому вигідно; ruralpolitan (rural + 

metropolitan) – мешканець міста, який переїжджає до сільської місцевості; 
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agritourist (agriculture + tourist) – людина, що віддає перевагу відпочинку в 

сільській місцевості; freegan (free + vegan) – людина, котра харчується зі 

смітників при супермаркетах та ресторанах продуктами, що втратили 

товарний вигляд, але придатні для харчування; gastrocrat 

(gastronomy+aristocrat) – впливова людина у світі їжі, така як критик, шеф, 

ресторатор тощо; haloodie (halal + foodie) – людина, яка вживає м'ясо 

тварин, убитих за мусульманським законом. Різні теорії «здорового 

харчування» сприяють появі нових форм споживання їжі: piscetarian 

(pisce + vegetarian) – a person who supplements a vegetarian diet with fish; 

flexitarian (flexible + vegetarian) – one whose normally meatless diet 

occasionally includes meat or fish; breatharian / (breath + vegetarian) – a 

person who attempts to get all their nutritional needs from the air; nutritarian 

(micronutrient + vegetarian) – a person who chooses foods based on their 

micronutrient content. 

У створенні нових інтернет-найменувань часто використовується 

злиття основ двох слів або поєднання їх фрагментів: netizen (Internet + 

citizen) – активний учасник інтeрнет-спільноти; webrarian (web+ 

librarian) − людина, яка є експертом не тільки в пошуку інформації у 

всесвітній мережі, а й формує каталогізацію цієї інформації, tweleb − 

(Twitter+celebrity) зірка соціальної мережі Twitter. Тих, хто створює або 

записує аудіофайли для комп’ютера чи мобільного телефону, називають 

podcasters. Підлітків, котрі проводять чимало часу перед комп’ютерним 

екраном, почали звати screenagers [377]. Evangineer − людина з високим 

рівнем технічних знань, яка намагається змінити певні аспекти в 

суспільстві. Нова лексична одиниця утворилася за допомогою злиття слова 

evangelist (той, хто прагне переконати інших людей у своїх віруваннях) і 

слова engineer.  

В умовах біореволюції зростає лексичний вокабуляр таких галузей 

білогічної науки, як біотехнологія, генна інженерія. Зароджуються не 
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тільки нові види сільськогосподарських культур, а й нові біопрофесії. 

Людина, яка вирощує надвеликі гарбузи, дістала назву pumpkineer 

(pumpkin + engineer). Велика частина людей похилого віку в Європі та 

США бере активну участь у соціальному житті, продовжуючи працювати. 

Таких людей почали позначати номінацією nevertiree (a person past 

retirement age who still works) [343, p. 22]. 

Отже, поповнення лексики телескопічними найменуваннями 

відбувається у всіх сферах людського життя, що свідчить про значне 

оновлення словникового складу англійської мови.  

Постачальником інноваційних назв людей вважаємо й абревіацію. 

Хоча мовознавці кажуть про те, що абревіатура є винятково сучасною 

звичкою, проте в Кембриджській енциклопедії англійської мови 

підкреслюється, що мода на абревіатуру з`явилася ще 150 років тому.  

“In 1839, a writer in the New York Evening Tatler comments on what he calls 

‘the initial language … a species of spoken shorthand, which is getting into very 

general use among loafers and gentlemen of the fancy, besides Editors, to whom 

it saves much trouble in writing …’. He was referring to OK (‘all correct’), 

PDQ (‘pretty damn quick’) – two, which have lasted – GT (‘gone to Texas’), LL 

(‘liver loafer’), and many other forms introduced, often with a humorous or 

satirical intent, by society people. У сучасній англійській мові цей засіб 

номінації набув широкого поширення та частотності використання. 

«Абревіація – це поєднання в одному слові кількох слів, що скорочуються 

до кореня чи основи, до кількох складів, до окремих букв» [114, с. 4]. 

Однією з найбільш обґрунтованих теорій появи абревіатурних нововведень 

є концепція економії мовних засобів, що дістала найбільший розвиток у 

працях А. Мартіне [158] і Є. Д. Поліванова [185, с. 95–97]. Суть 

“економного використання мови” полягає у забезпеченні передачі 

максимальної кількості інформації за одиницю часу, тобто в підвищенні 

комунікативної ролі мови. З такого погляду саме використання абревіатур 
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розглядається як один зі способів концентрації інформації для підвищення 

ефективності спілкування. Отже, стислість – це характерна ознака 

абревіатури, яка сповна втілює бажання мовної економії.  

Найбільша продуктивність абревіації виявляється під час скорочення 

словосполучень, коли створюються коротші порівняно з вихідними 

номінації, що утворені щляхом скорочення вихідних компонентів 

словосполучення. Хоча типи абревіацій різноманітні, для утворення 

найменувань людини в англійській мові використовуються здебільшого 

абревіатури “ініціального” типу, утворені з початкових літер кожного 

слова в складі словосполучення. Поява багатокомпонентних номінацій, які 

позначають об’єкти реальної дійсності і не отримали ще в суспільній 

свідомості чіткого понятійного осмислення, зумовили використання 

абревіатур: BF – bloody fool, VAR – Value Added Reseller (a person who sells 

goods, esp. computers, after cоmbining them with other products or services in 

order to increase their value), SLD – Social and Liberal Democrats, DUMP – 

Destitute Unemployed Mature Professional, SINK – single, Independent, go 

kids, the self – centered urban male, HBD – "has been drinking" [252, с. 53]. 

BANANAs (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone) – акронім для 

позначення людини, стурбованої захистом навколишнього середовища.  Ще 

один еко-акронім – GOOMBY (get out of my back yard) – той, хто протестує 

проти небезпечних об’єктів поруч з нею. SWINE – (Students Wildly 

Indignant about Nearly Everything). “Back in the 1960s, master cartoonist Al 

Capp characterized the destructive college students of the Vietnam War era as 

SWINE. These “Students Wildly Indignant about Nearly Everything” were the 

violent protesters and the destroyers of that time” [368]. Найбільш ураженою 

частиною населення світу є так звані біженці в межах своєї країни – IDP 

(internally displaced person(s) or people) – a person who is a refugee or (forced) 

migrant within his or her own nation (or region). На відміну від офіційних 

біженців, вони не перетинають міжнародні кордони, щоб знайти прихисток 

http://lubbockonline.com/blogs/blog-tags/students-wildly-indignant-about-nearly-everything
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через збройні конфлікти чи порушення прав людини, а переховуються у 

своїх рідних країнах [395]. 

З 1999 років, як зазначають медіа, в Америці збільшується відсоток 

жінок, які полишають престижну роботу і зостаються вдома доглядати за 

дітьми – SAHM (stay at home mothers). Водночас зростає кількість 

незаміжних жінок, які розраховують тільки на себе – Sindies (women who 

fit the description of single income now divorced). Як пишуть журналісти, 

американці багато працюють і багато заробляють. Тих, хто добре заробляє, 

але їх не вважають заможними (річний прибуток котрих становить 

100,000 – 250,000$), іменують – HENRY (high earner not rich yet). Henrys 

становлять значну частину населення США: “Henrys make up the 

overwhelming majority of affluent consumers, who account for 40 percent of 

consumer spending – which in turn is 70 percent of economic activity. It’s no 

exaggeration to say that without the Henrys’ getting and spending, the U.S . 

economy would be much poorer [422]. 

У наведених прикладах складні поняття, що первісно виражені 

багатослівними словосполученнями, ніби акумулюються в одній лексичній 

одиниці. Завдяки абревіатурам відбувається збільшення мовного коду, що 

дає значну економію на рівні тексту. У зв’язку з цим у текстах часто 

надається перевага саме абревіатурним лексемам, а не їх 

багатокомпонентним словосполученням. 

Поданий матеріал свідчить, що абревіація залишається активним 

способом словотвору англійських назв осіб поряд із афіксацією і 

словоскладенням. Варто зазначити, що словотворення не обмежується 

лише активною участю в поповненні словникового складу наявними 

мовними ресурсами, а й активно включається у репрезентацію 

функціонування когнітивних механізмів людської свідомості, здійснюючи 

пошук тих елементів та їх комбінацій у своєму арсеналі, які найкраще 
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сприяють реалізації номінативних і когнітивних механізмів англійської 

мови. 

 

1.3 Номінативні механізми в утворенні назв осіб 

У творенні вторинних номінативних одиниць виокремлюють такі 

когнітивні механізми, як аналогія, асиміляція, асоціація, меліорація, 

деталізація, опозиція, понятійна компресія [133; 144; 186; 200; 282; 314].  

Когнітивний механізм аналогії, на думку А. Е. Левицького, 

застосовують для заощадження часу і зусиль, коли найбільш впізнавані та 

поверхневі системи мислення використовуються для утворення лексичних 

інновацій [142, с. 51]. Когнітивний механізм аналогії залучений у 

створенні нових одиниць за моделями деривації, лексикалізації морфем та 

одиниць синтаксу, реінтерпретації частин коренів слів, відонімній 

номінації [2, с. 52]. 

За механізмом аналогії народилося чимало назв людини, які 

характеризують її новостворений спосіб життя, соціальні функції. Так, у 

США людей похилого віку (the vital aged), які беруть активну участь у 

соціальному житті і не мають проблем зі здоров’ям, називають wellderly 

(well + elderly) за аналогією до вже наявного слова elderly, тих «старших 

громадян», хто має – illderly (ill+elderly). У цьому випадку зразок – слово 

(elderly) перетворюється на зразок – модель (Adj+derly), а остання, в свою 

чергу, – на одну з активних моделей словоскладання. Зразком нового слова 

може слугувати не тільки окрема лексична одиниця (слово – зразок), а й 

однотипні за структурою утворення на рівні словосполучення: cyberjunkies 

(знавці комп’ютерної справи), media junkie, news junkies (avid magazine and 

newspaper consumers with strong political inclinations.), poll junkies, politics 

junkies, buisness junkies, TV junkies, screen junkies, fame junkies (experts who 

help us to understand how psychology, biology, technology, evolution, and 
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profit all conspire to makes us so fixated on the famous), які представляють 

собою модель – зразок (N + junkies) [429, 2007-01-03].  

Як зазначає Ю. А. Зацний, механізм аналогії особливо активно діє 

під час утворення нових сталих словосполучень. За аналогією до 

словосполучень попередніх десятиліть (blue collar worker, white collar 

worker), з`явилася ціла низка іновацій, що позначають різні категорії 

працівників: open-collar workers («люди, які працюють удома, а не в 

установі»); frayed-collar workers («працівники, що мають низьку зарплату і 

насилу зводять кінці з кінцями»); pink-collar workers («секретарі й інші 

канцелярські співробітники»); green-collar workers («працівники сфери 

охорони навколишнього середовища»); gold-collar workers («фахівці, що 

мають великий попит; працівники літнього віку»); scarlet-collar workers 

(«жінки, котрі працюють у порнографічних магазинах»); red-collars 

(«офіційні особи державного апарату Китаю») [89, с. 41].  

Продуктивність утворення нових словосполучень за таким 

механізмом підтверджує і номінація – rainbow-collar (an employee who 

combines work or experience on the assembly line with more technical or 

administrative duties; having both blue-collar and white-collar duties or 

experience [362]. 

Слід зазначити, що зразок – модель народжується і починає діяти 

тільки тоді, коли саме вона виникає у свідомості мовця під час здійснення 

словотворчого акту в ролі «одиниці асоціацій». Як зазначає 

Кубрякова О. С., під час утворення за аналогією «відбувається свого роду 

моделювання, оскільки відновлюється модель еталона, його морфологічна 

структура, тільки заповнюється вона новим лексичним матеріалом, 

шляхом заміни одного з компонентів» [132, с. 26–29]. 

У процесі вторинної номінації суб’єкт (свідомо або підсвідомо) 

обирає саме ті предмети, явища і властивості, що мають риси, які певним 

чином пов’язані (асоціюються) з позначуваним у конкретному 

http://www.usatoday.com/life/books/news/2007-01-03-fame-junkies_x.htm
http://dictionary.reference.com/browse/line
http://dictionary.reference.com/browse/rainbow-collar
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лінгвокультурному середовищі. У результаті відбувається переосмислення 

лексичного значення слова на основі асоціацій, що призводить до 

перенесення значення похідного слова на новоутворену мовну одиницю. 

Сам термін «асоціація» має в собі сему «зв'язок між сутностями», який 

утворюється на основі досвіду. На це ще в першій половині ХХ сторіччя 

звернув увагу І. Є. Анічков: «<…> людина може бачити за допомогою зору 

будь-який предмет або будь-яку ознаку такого предмета, може подумки 

сприймати будь-яке явище, наприклад, помилку, зміну тощо, але не може 

бачити чи сприймати будь-що, наприклад, не може побачити звук, смак, 

запах, час або побажання» [7, с. 110–111]. Асоціативна співвіднесеність за 

подібністю містить суб'єктивний фактор сприйняття дійсності, і, отже, для  

адекватного розшифровування закодованого значення ознаки необхідно 

володіти попередніми фоновими знаннями зі сформованих у певному 

колективі предметно-практичних зв'язків. Саме метафоричній номінації 

характерне перенесення найменування, засноване на асоціативній схожості 

речей.  

У сучасній лінгвістиці метафору розглядають як когнітивний 

феномен мислення людини, прийом пізнання, категоризації, 

концептуалізації. Метафору представляють у вигляді концептуальної 

проекції з однієї концептуальної сфери на іншу, а сама концептуальна 

проекція вважається базовою для мислення і мови. Головна теза теорії 

когнітивної метафори зводиться до такого: в основі процесів 

метафоризації лежать процеси обробки знань – фреймів (особливими 

уніфікованими конструкціями знань чи пов’язаними схематизаціями 

досвіду) і сценаріїв (узагальнений досвід людини зі світом). Основною 

характеристикою фрейма є «енциклопедичність», тобто сукупність у своїй 

структурі різних знань про референта, що називають іменем концепта, але, 

на відміну від асоціацій, ці «одиниці містять основну, типову і потенційно 

можливу інформацію, яка асоціюється з тим чи іншим концептом  [78, 
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с. 16]. У результаті однонаправленої метафоричної проекції (metaphorical 

mapping) із сфери-джерела в сферу-мішень, сформовану в результаті 

досвіду взаємодії людини з навколишнім світом, елементи сфери-джерела 

структурують менш зрозумілу концептуальну сферу-мішень, що становить 

сутність когнітивного потенціалу метафори. Базовим джерелом знань, що 

становлять концептуальні домени, є досвід безпосередньої дії людини з 

довколишнім світом, до того ж діахронічно первинним є фізичний досвід, 

який категоризує дійсність у вигляді простих когнітивних структур – 

«схем образів». Метафорична проекція здійснюється не тільки між 

окремими елементами двох структур знань, а й між цілими структурами 

концептуальних доменів. Нині особливу актуальність набуває «теорія 

концептуального злиття» (conceptual blending) або концептуальної 

інтеграції А. Річардс [194], Дж. Фоконье, М. Тернер [315]. Суть її полягає в 

тому, що під час виникнення метафори відбувається одночасна активація 

тих ділянок мозку (щонайменше двох), які відповідають за наочні та 

абстрактні образи. Розуміння нової інформації зводиться до спроби 

віднайти в пам’яті ситуацію, найбільш подібну до нової. Отже, слова у 

процесі метафоризації дістають своє значення не випадково, так само як 

невипадковим є вибір лексичних одиниць із певних сфер, в основі вибору 

лежить когнітивна основа [252, c. 68].  

Як вказують А. В. Сингаївська та О. М. Мосейчук, метафоричні 

переноси підпорядковуються досить чіткій закономірності й завжди 

здійснюються у чітко визначених напрямах, серед яких виокремлюються 

такі типи взаємодії концептуальних сфер: ПРЕДМЕТ→ПРЕДМЕТ; 

ПРЕДМЕТ→АБСТРАКТНЕ ПОНЯТТЯ; ТВАРИНА→ЛЮДИНА; 

ПРЕДМЕТ→ЛЮДИНА; РОСЛИНА→ЛЮДИНА; ЛЮДИНА→ЛЮДИНА 

тощо [210]. 

В основі найчисленнішої групи лексичних одиниць, утворених 

шляхом метафоричного перенесення, лежить схема 
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ТВАРИНА→ЛЮДИНА, яка опосередкована загальною концептуальною 

метафорою: gadfly ("критикан", надокучлива людина (зазвичай журналіст), 

goose (дурень, простак), gorilla (здоровань), mole ("кріт", заслана людина), 

mouse (тиха, сором’язлива, боягузлива людина), sponger (паразит, 

нахлібник), magpie (щебетун, щебетуха) [342]. Великий обсяг найменувань 

цієї групи пояснюється тим, що з давніх часів людина ототожнювала себе з 

тваринами (інстинктивно відчуваючи біологічну спорідненість), фіксуючи 

у своєму досвіді певні прояви їх поведінки і наділяючи тварин 

відповідними людськими рисами. У результаті створюються метафоричні 

вторинні номінації, що концептуалізують якості тварин. Така 

перекатегоризація відбувається, коли ми зіставляємо або  приписуємо 

якості тварин, які виникають у результаті суб’єктивного сприйняття іншої 

особи передусім за зовнішньою подібністю чи особливостями поведінки.  

Наприклад, африкано-американські прізвиська часто-густо 

ґрунтуються на характерних рисах тварин: Doggie, Croker, Frog, Spider, 

Cat-Fish, Bear, Pig-Lasses, Rattler, Buffalo, RedFox, Coon, Jack Rabbit. В 

Африці дітям поряд із публічним іменем давали ось такі спеціальні таємні 

“реальні“ імена, щоб захистити від тих, хто міг би використати магію із 

злих намірів й нашкодити [406]. Надаючи представникові своєї спільноти 

найбільш характерну ознаку, зооморфні метафори відображають 

національно-культурну специфіку певного народу,  

У метафоричних перенесеннях,  на що натрапляємо у творах жанру 

фентезі, характерне наділення якостями тварин, комах чарівників та магів. 

Один із персонажів Дж. К. Роулінг має прізвище Skreeter Rita (skreeter – 

комар з англ.). Надаючи героїні таке прізвище, письменниця  підкреслює її 

здатність до магічних перетворень: “Oh not electronic bugs” – said 

Hermione. No, you see ... Rita Sceeter” – Hermiones voice trembled with quiet 

triumph – “is unregistered Animagus. She can turn “Hermione pulled a small 

sealed glass jar out other bag into a beetle [2, с. 69]. 

http://www.linguistics.berkeley.edu/~rosemary/55-fall2003-onomatopoeia.pdf
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Переосмислення лексичного значення спостерігається у групі, що 

характеризуються метафоричним перенесенням РОСЛИНА→ЛЮДИНА: 

cabbage / vegetable ("овоч", людина, що не здатна думати, рухатися, 

розмовляти тощо внаслідок ушкодження мозку), evergreen (вічно молодий, 

що не старіє), nut (ексцентричний дивак; божевільний), pansy 

(гомосексуаліст), sap (простак, дурень), wallflower (особа, яка не бере 

участі в якійсь діяльності (вечірка, танці, ігри тощо), weed (слабка людина) 

[210].  

Чимало метафоричних трансформацій у жанрі фентезі основані на 

зовнішніх характеристиках рослин. Улюбленими кольорами героїнь 

роману К. Брітен Bayberry та Bunchberry були зелений, білий та червоний, 

що переважали у всьому. Прізвиськні імена дівчата дістали завдяки 

порівнянням з рослинами: bayberry – з англ. назва вічно зеленого куща; 

bunchberry – рослина, що має білий цвіт та дуже смачні червоні ягоди [2, 

c. 70]. Номінації мовної картини уявного світу створено за допомогою 

асоціативних зв’язків, перекодування і перекатегоризації. Назви  

рослин перейшли із категорії загальних назв до категорії власних імен 

людини. 

Схемі ЛЮДИНА→ЛЮДИНА притаманне перенесення імені в межах 

одного класу, в межах однієї тематичної групи: fiddler (шахрай), Nazi 

(жорстока, брутальна людина), maneater (жінка, що має багато коханців), 

mogul – (дуже багатий бізнесмен, нафтовий барон) тощо. Ці номінації 

визначають людину в суспільному, професійному, психологічному 

контекстах. У сучасних мас-медіа часто надибуємо на  вживання лексеми 

mogul: “Oil Mogul Harold Ham offered to pay his former wife $974.8 million, 

but she rejected a hand-written check delivered to her legal team, his lawyer 

said on Tuesday” [386]. Вторинна номінація Mogul має значення “магнат“, 

що походить від лексичної одиниці mo·ghul or mu·ghal (an Indian Muslim of 

or descended from one of several conquering groups of Mongol, Turkish, and 



45 

 

 

Persian origin) [383]. В утвореній назві підкреслюються характерні  

риси монголів-завойовників – могутність, впливовість. Дуже впливовою 

вважають голову будь-якого з комітетів палати представників Конгресу 

США, тому наділяють вторинною номінацією – cardinal  

(а leading dignitary of the Roman Catholic Church). 

Сьогодні в публіцистичних текстах застосовується термін leper до 

політичних діячів, котрі більше вже не мають підтримки в суспільстві. 

Серйозна загроза в суспільно-політичній сфері сприймається як 

смертельна хвороба, що проявляється в назві political leper (а person 

affected by leprosy). Одна з кандидатур до американського сенату отримала 

саме такий політичний вирок: “Because of Obama's push for health care 

reform, and the fact that Blanche Lincoln is a pro-abortion supporter, it's no 

doubt that her reign of power as one of the two Ar kansas Senators appears to be 

crumbling. Health care reform, fraud, tax evasion now make her a political 

leper” [367]. 

Схема ПРЕДМЕТ / РЕЧОВИНА→ЛЮДИНА відображає 

інтерпретацію людини крізь призму світу речовин і предметів: dummy 

(знаряддя в чужих руках; маріонетка), fence (людина, що скуповує 

крадене), doormat ("хробак", безхарактерна людина), battleaxe (сварлива 

жінка, що прагне тримати все під контролем), pawn (пішак), sugar (любий, 

солоденький, золотко), hotshoe (лихач, водій, який надто швидко веде авто) 

тощо. Образ бульдозера, що супроводжував ізраїльського прем’єр-міністра 

Аріеля Шарона, породжував удалу позитивну асоціацію наполегливого, 

цілеспрямованого політика. “Bulldozer” (Бульдозер) – Аріель Шарон, 

колишній ізраїльський прем’єр-міністр “Israeli Premier Ariel Sharon 

yesterday begged one million Jews to return to their homeland. The right-wing 

former general, nicknamed Bulldozer, blamed Palestinian leader Yasser Arafat 

decided to take steps against terror” [415, 10.10.2001]. Невтомні компаньйони 

Ніксона, Гольдман та Ехрличман, стали відомі як “Berlin Wall” через те, як 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/lead#lead
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/dignitary
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Roman-Catholic-Church
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вони охороняли приватність президента. “Haldeman and Ehrlichman, tireless 

Nixon campaigners, came to be known as the “Berlin Wall’ for the way they 

guarded the president’s privacy” [303]. 

У метафоричній номінації blow-in (an outsider; a carpetbagger) 

підкреслюється малозначущість особи, її неспроможність до конкуренції. 

Ця назва походить від лексеми blow-in, що означає рекламний матеріал у 

формі буклета чи листівки, який вкладають між сторінками журналу. 

Таким чином, відбувався процес перекатегоризації, коли слово з категорії 

загальних назв перейшло до категорії назв людини. 

Виділимо ще одну групу лексичних одиниць, утворену 

метафоричним перенесенням СУСПІЛЬСТВО→ЛЮДИНА. Метафора 

«антропоморфує» соціальну, а іноді навіть фізичну реальність і, 

здійснюючи це, дає нам змогу у справжньому розумінні цих слів 

пристосуватися до навколишньої дійсності.  

Серед усіх сучасних глобальних проблем суспільства особливо 

гостро стоїть проблема тероризму. Тероризм охоплює не тільки політичну 

чи економічну площину суспільного життя, він стосується передусім 

моральних та етичних вимог людства.  

Хоча антитерористичні операції провадять по всьому світу і 

екстремістів притягують до відповідальності, чимало з них просто 

переховуються, очікуючи слушного моменту для теракту. У журналі 

“Time”, де багато статей присвячується боротьбі з тероризмом, ще у 

2001 році вжито термін “sleepers”, що стосується терористів, котрі 

зачаїлися у схованках [424, 24.09.2001]. “A 180-page al-Qaeda manual offers 

advice to “sleepers” (agents sent overseas to await missions) on how to be 

inconspicuous: shave your beard, wear cologne, move to newly developed 

neighborhoods where residents don’t know one another”.  

Інноваційні назви відображають також «етичні проблеми» 

суспільства. Відомо, що в сучасному суспільстві прагнуть швидко 
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збагатитися, отже, завжди є ті, хто шукає шляхів швидкого збагачення – 

gold diggers (womеn who become or trу to become romantically involved with 

a rich man in order to get money and gifts from him), але є й ті, хто 

задовольняє такі прагнення – sugar daddies (wealthy, middle-aged mеn who 

spend freely on a young woman in return for her companionship or intimacy). 

Ще один термін trophy wife, що раніше позначав молоду, привабливу 

жінку, котра не вирізнялася інтелектом, сьогодні набув іншого значення. 

Це вже не тільки сексуально приваблива молода особа, а й успішна бізнес-

леді, як приклад наводять дружину Джорджа Клуні, Амал Клуні: “The term 

"trophy wife" has taken on a new, more upscale meaning. Men are finding the 

most attractive and sexually desirable women are not brainless beauties whose 

sole function is to look good and stay quiet, but women who are making good 

money and are in positions of power (See: Amal Clooney). The woman who got 

ahead on her looks by marrying a "sugar daddy" is now being replaced by the 

woman who is equal to her man in earning power and career position [412].  

Метафоричні утворення назв людини виникають за цією схемою і в 

суспільно-політичній лексиці, зокрема у прізвиськах президентів: The 

Apostle of Democracy (Томас Джефферсон), Father of Constitution (Джейм 

Медісон, 5-й президент США), The Man of Independence (Гаррі Трумен,  

33-й президент США), Liar-n-Chief (Барак Обама). Американці вважають, 

що найбільшим досягненням теперішнього президента є вміння брехати, 

тому й «пошанували» його відповідним іменем: President Obama tells 

preposterous lies. He lies so often and so obviously about so many things it is 

doubtful lying for him is merely a tactic. It's an integral part of his character – 

or lack of it [401]. 

Прикладом історичного походження та впровадження у політичну 

лексику американського суспільства є термін-ярлик “Bourbon” для 

політиків старого стилю Американського Півдня. “The term “Bourbon” 

actually originated as one of opprobrium, to characterize a post-Civil War, self-

http://www.glamourmagazine.co.uk/news/celebrity/2014/04/28/george-clooney-and-amal-alamuddin-engagement-wedding-news
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designed planter aristocracy, which wielded great public power without 

assuming much public responsibility. Bourbon political types had no hesitancy 

in manipulating black votes to beat off the Republican and Populist threats to 

their political dominance, particularly in the 1880s and 1890 s” [321, p. 48]. 

Отже, метафора, постійно з`являючись у мові, є незамінним 

знаряддям мислення та пізнання навколишнього світу, наймогутнішим 

засобом формування нових концептів, тобто відображення в мовній формі 

нового знання про світ – емпіричного, теоретичного або художнього 

освоєння дійсності.  

Метонімія – іще один важливий інструмент самопізнання та 

пізнання світу. Традиційно метонімію визначають у термінах фігури 

мовлення, котра позначає один предмет іменем іншого, що з ним 

асоціюється [10, с. 1096]. Ця асоціація ґрунтується на суміжності, тобто 

появі одних і тих самих референтів лексичних одиниць у просторі або часі, 

завдяки причинно-наслідковим чи частина-ціле зв’язкам [274, р. 9]. 

Використання метонімії є закономірним процесом з когнітивної точки 

зору, бо вона відображає певні моделі пізнання світу. Метонімія, так само 

як метафора, – феномен не власне мовний. За докладнішого розгляду вона 

виявляє себе як другий спільний закон пізнавальної дійсності людини. 

Метонімія є когнітивний процес, у якому одна концептуальна сутність, 

джерело, забезпечує ментальний доступ до іншої концептуальної сутності, 

цілі, в межах однієї ідеалізованої когнітивної моделі [306, p. 99–117]. 

Когнітивний механізм метонімії створює концептуальний “зсув”, і цим 

метонімія прямо вказує на наявність у глибинах людського пізнання 

масштабніших щодо “частин” концептуальних одиниць знань про світ. А 

це, у свою чергу, свідчить про особливу системність людського мислення, 

його орієнтованість на певне змістове ціле і в потенціалі – про 

холістичність людської свідомості у повному її обсязі. Як зазначає 

Р. С. Помірко, метонімічний принцип формує у традиційній культурі й 



49 

 

 

основу сприймання людиною власного імені [188]. Такий розгляд 

метонімії, продовжує науковець, з точки зору позамовної дійсності, ще раз 

підтверджує актуальність двох пізнавальних законів, відкритих ще 

М. М. Покровським, перший з яких сформульовано так: “Усюди умови 

життя або зовнішня природа зв’язують предмети, ідеї з певним часом; 

імена, що відповідають цим предметам, вживаються як темпоральні імена 

або навіть переходять у суто темпоральні слова” [184, с. 30]. 

Синекдоха як різновид метонімії посідає важливе місце у процесі 

формування найменувань людини. Синекдоха є результатом перенесення 

назви цілого на його частину й навпаки: nosey (людина, що скрізь пхає 

свого носа), loudmouth (крикун), bigmouth (хвалько, базікало), whitecollar 

(службовець), snout (поліцейський інформатор, "стукач"), lazybone (ледар), 

bluebeard (вбивця дружини). 

Виявлено також випадки синкретичного механізму формування 

значення ідіом – метафтонімії. Суть цього когнітивного механізму 

полягає у поєднанні метафоричного та метонімічного шляхів у процесі 

утворення актуального значення. Слова такого типу представлені 

двоосновними лексемами, перший компонент яких набуває метафоричного 

перетворення, а другий – метонімічного. Перший компонент є означенням 

другого та характеризує позначуваний об’єкт, суб’єкт або явище. Другий 

компонент є позначуваним та, відповідно, вказує на об’єкт, що 

характеризується. Значення другого компонента формується переважно за 

допомогою синекдохи як різновиду метонімії та виражається соматизмами, 

що позначають частину тіла людини (-head(ed), -fingered, -tongued, -faced 

тощо): empty-headed – silly and not intelligent (пустоголовий, легковажний); 

light-fingered – likely to steal things (злодійкуватий, нечистий на руку); 

silver-tongued – good at talking to people and making them like you, or 

persuading them to do what you want (улесливий, красномовний); sorehead – 

someone who is unpleasant or angry in an unreasonable way (скиглій, 
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буркотун); featherbrained – extremely silly (дурний, пустий, легковажний); 

lion-hearted – very brave (хоробрий, безстрашний); loudmouth – someone 

who talks too much and says offensive or stupid things (крикун); mealy-

mouthed – not brave enough or honest enough to say clearly and directly what 

you really think (солодкомовний, нещирий, облесливий); pigheaded – 

determined to do things the way you want and refusing to change your mind, 

even when there are good reasons to do so (впертий); nitwit – a silly person 

(неук, дурень); open-handed – generous and friendly (щедрий); redneck – a 

person who lives in a country area of the US, is uneducated, and has strong 

unreasonable opinions (селюк); butterfingers – someone who often drops things 

they are carrying or trying to catch (роззява, ґава; людина, в якої все з рук 

падає) [210]. 

Метафтонімічний механізм формування нових слів притаманний і 

англійським прізвиськам: Pumpkinhead, Smackhead, Jughed – a silly person; 

Four Eyes – оne who wears eyeglasses; "Train tracks", "tin teeth" or 

"braceface" – a person with braces. 

Як свідчить проаналізований матеріал, семантична деривація є 

ефективним способом збагачення антропонімічної лексики сучасної 

англійської мови. Найпоширенішим номінативним механізмом утворення 

назв людей виступає метафоричне перенесення, в основі якого – схожість 

за кольором, формою, розміром, характеристиками та функціями. 

 

1.4 Соціокультурні, етнічні фактори у професійному та 

побутовому міжособистісному спілкуванні 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях неабиякий інтерес як об’єкт  

номінації становить людина та різноманітні об’єднання індивідів [145, 

с. 25]. Однією з причин такої уваги є те, “що, міняючи ролі, наслідуючи 

різні моделі поведінки, реалізуючи певні дії, людина в своїх 

різноспрямованих проявах стає референтом багатьох функціональних, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rail_tracks
http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_braces
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реляційних та інших імен” [14, с. 179]. Категорія найменування особи 

охоплює різноманітні значення та характеризує людину як носія 

суспільних (соціально-професійних, національних) відносин та як істоту 

біологічну із властивими їй якостями, ознаками, особливостями, які 

виступають у ній ще в більш диференційованому вигляді [14; 212; 231].  

Якщо розглядати єдине семантичне значення особи як засіб відбиття 

та зберігання знань про властивості та діяльність людини, то назви особи 

належать до ядерної лексики, що зберігає у своїх значеннях «знання 

першого ешелону та представлена сектором повного збігу при накладанні 

однієї на іншу концептуальної та мовної картини світу» [231, с. 22]. 

Серед факторів, відображуваних в імені людини і тісно пов’язаних з 

її життєдіяльністю, слід виділити такі: географічне середовище, біологічні 

характеристики, культура етносу, суспільне життя (класова і статусна 

належність, належність до соціальних інститутів, професійних асоціацій).   

Територіальний аспект номінації виявляється в тому, що на вибір 

назви людини впливають природні умови певної місцевості. Топоніми як 

важлива частина загальної мовної системи етносу не існують ізольовано, 

вони зазнають семантичних зрушень основ, постійно відбуваються 

номінативні зміни об'єктів, відчутними є міжмовні та міждіалектні впливи. 

Тому топонімію розглядають не як монолітне нерухоме ціле, а 

багатошарове, хронологічно різне утворення, що розкриває умови 

формування нації. Топоніми визначають як окрему категорію власних 

назв. До власних назв деякі вчені зараховують особові імена, прізвища, 

прізвиська, різні лицарські псевдоніми, а також назви племен і народів. 

Серед назв осіб дослідники розрізняють катойконіми – лексичні одиниці, 

що позначають людей за місцем проживання, за населеним пунктом, а не 

за національністю чи державною належністю [120, с. 6]. У XIX столітті 

найбільша категорія прізвиськ англійських шахтарів походила від місця 
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проживання, як, наприклад, Sandy Cape North, Front Lake and John 

Caledonia, Old Stuffy Harry (from Staffordshire) [384]. 

Жителів колишньої НДР називали Ossies, підкреслюючи те, що вони 

мешкали в східній частині країни, водночас їхніх західних сусідів, 

громадян ФРН, іменували Wessies. А про північних німців кажуть у 

загальному і, як правило, пейоративно – Preiss, Preussen. 

Для позначення людей за національною ознакою в лінгвістиці 

використовують цілу низку різноманітних лексичних одиниць, насамперед 

етноніми. У словнику лінгвістичних термінів Розенталя Д. Е. етнонім – 

(від грец. Ethnos — народ + onyma — ім‘я) – це назва етнічної спільноти: 

племен, народів, народності тощо [328]. Етноніми незамінні у процесі 

міжкультурної комунікації, бо безпосередньо позначають його учасників. 

Для позначення етнічної належності людини використовують 

стереотипізовані уявлення в суспільстві про кожну національність. 

Стереотипи виникають у результаті когнітивного процесу категоризації, 

який передбачає протиставлення себе як представника групи «ми» – 

іншим, тобто групі “вони”, й генералізації – ототожнення індивідуальних 

характеристик представника групи з груповими мовно-культурними, 

соціальними, професійними чи віковими характеристиками. Наслідком є 

відокремлення стереотипних уявлень про себе (автостереотипи) від 

уявлень про інших (гетеростереотипи), а також сталість, спрощеність та 

схематичність стереотипного образу [109]. Т. Л. Кацберт наголошує, що як 

когнітивні структури свідомості стереотипи зберігають групову ідеологію 

та підтримують позитивний образ групи «ми». Це виражається в тенденції 

до більш позитивного судження про свою групу (Merry England, 

Deutschland – Land der Dichter und Denker) та більш упередженого 

сприйняття інших (Germans – arrogant, aggressive, rude), коли вплив власної 

культури та її цінностей на оцінку образів інших націй відіграє важливу 
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роль. Численність негативних стереотипів пояснюється ще й тим, що 

негативні рисі та якості потребують менше аргументів для підтвердження. 

Стереотипне сприйняття представників інших етносів, їхніх реальних 

або уявних якостей відбивається у мовній картині світу, фрагментом якої є 

номінативні засоби позначення іноземців, наприклад: froggy – француз; 

Chinky, yellow, ricer – китаєць; spaghetti, dago – італієць; sauerkraut – 

німець; spinach – іспанець; bagel bender – єврей; bean bandit, greaseball – 

мексиканець [145, c. 73].  

Орієнтація за національною ознакою відіграє значну роль у мовній 

картині світу, що особливо гостро реалізується в міжкультурному 

спілкуванні [279, p. 37]. Важливою рисою національного сприймання є 

принципова антонімічність будь-якої національної риси. Якщо в оцінці 

національного стереотипу спостерігається те саме прикрашання, яке 

виявляється в оцінці індивідом власних властивостей, то в оцінці інших 

національностей відчувається деяке перебільшення в негативному плані 

[215, с. 150]. 

Неофіційні назви, що їх представники одного етносу використовують 

до представників іншого, є етнонімами-прізвиськами – пейоративними 

назвами та етнофобізмами – табуйованими та образливими назвами, що 

здебільшого належать до стилістично зниженої лексики та сленгу.  

Етнофобізми – це ономастичні одиниці, які є принизливими, образливими 

позначеннями тих чи інших етнічних груп. Їх поява зумовлена цілою 

низкою соціальних чинників, серед яких найвпливовішими є етнічні 

упередження. За визначенням ван Дейка, етнічні упередження – це 

«негативні установки, що панують у суспільстві щодо етнічних меншин у 

цілому або окремих їх представників» [78, с. 175–176]. Хоча вживання 

етнофобізмів суперечить принципові “політичної коректності” та 

вважається виявом ксенофобії у міжкультурному спілкуванні, саме вони 

переважають серед прізвиськних етнічних найменувань. Численні 
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образливі номінації представників чужих етнічних груп ґрунтуються як на 

виділенні певних фізичних характеристик (ірландці – Carrot Top, Clown, 

азіати – Egghead, Slit, Yellow, американці – Jarhead, Jumbo Jaws), так і на 

вказуванні на соціокультурні відмінності (араби – Camel Jockey, Rag-head, 

Osama, канадці – Snow Bird, Pineback, Prigger [418]. 

Співіснування різних расових та етнічних груп і тим самим 

співіснування різних культур (multiculturalism) – характерна риса 

англомовних країн. Зміни в расово-етнічній характеристиці населення 

США спричинили, зокрема, виникнення поняття ”меншини, яка становить 

більшість населення (на певній території)” – majority minority. Етнічні 

меншини становлять більшість населення у таких штатах, як Каліфорнія, 

Нью-Мексико, в місті Вашингтоні. Нова демографічна складова частина, 

«іспанська меншість» (hispanic minority), виходить нині на перший план, 

що демонструють численні лексичні одиниці, які позначають тих, хто 

належить до іспанської складової частини, наприклад, grease–ball – 

(derog.) a foreigner, esp. one of Mediterranean or Latin America; guinea also 

ginny, guinny – (derog.) an immigrant of Italian or Spanish origin; dago – 

(derog.) a foreigner, esp. a Spaniard, Portuguese, or Italian; ginzo – (derog.) a 

person of Italian extraction) [252]. 

Загальновідомими стали в англійській мові позначення іммігрантів, 

наприклад, bohunk – an immigrant from central or south–eastern Europe, esp. 

one of inferior class; hunk/hunkey/hunkie/hunky – (derog.) an immirant to the 

United States from east–central Europe; Polack – derog. a Polish immigrant; 

homey (homie) – a British immigrant, esp. one newly arrived, Limey – a British 

immigrant, turkey – an Irish immigrant in the US; wog – (derog. and offensive) 

a foreigner, esp. a non–White one; overstayer – a foreign national who stays in 

a country for longer than he or she is entitled. І надалі народжуються численні 

образливі номінації для темношкірого населення, які відображають расово-

етнічну дискримінацію, наприклад, dinge, jit, jig, jigaboo /jiggabo, jungle 

http://www.rsdb.org/races
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bunny, blackamoor, kink/kinky, boogie, jazzbo, coon, nig-nog, houtie, terr, 

wooly–head, black velvet, Af, Sambo, schvartze(r), shine, sooty, nigra/nigrah, 

nigger, spearchucker (derogatory terms for Black people); Uncle Tom, 

Thomas – derogatory terms for black people considered to be servile . У мові 

негритянського населення останніми десятиріччями утворився 

синонімічний ряд лексичних одиниць, використовуваних для номінації 

білої людини, наприклад, whitie, paddy, ofay, grey, kelch, Jumble, Mr 

Charlie, honky/honkie, pale–face, jeff. Для пейоративної номінації білих в 

американському суспільстві використовують етнофобізми з метафоричним 

значенням: Chalky, Pastyface, Milkhead, Bird Shit, Snowman, Flour Bag, 

Mayonnaise, Pancake, Vanilla, Yogurt та інші [418]. Усі ці лексичні одиниці 

мають значення – “a white man” і марковані негативною конотацією. У 

мовленні темношкірого населення спостерігається розширення значення 

лексичної одиниці brother (Afro–American use) – a fellow black. У цьому 

випадку усувається диференціальна сема «кровна спорідненість за батьком 

та матір’ю» і зберігаються семи «чоловіча стать» і «плем’яна спільність». 

У спілкуванні особливого значення набуває ставлення однієї людини 

до іншої, людей загалом; взаємовідносини між членами колективу, 

соціальної групи. Саме ці стосунки представлені у соціокультурних 

номінаціях людини, що пов’язані з історією тієї чи іншої країни, 

цивілізаційними процесами, з формуванням націй, з певними 

стереотипами. 

Так, завдяки американському історикові Вільяму Бьорду ІІ, баронові 

з Вірджинії, який очолював комісію з вивчення межі між колоніями 

Північної Кароліни та Вірджинії, та його праці “The History of the Dividing 

Line” можна простежити історію появи та еволюцію прізвиська “red-necks” 

– червоношиї (люди, які працювали на землі під променями палючого 

сонця, мали червоні шиї). Це прізвисько в американському суспільстві 

вживали протягом кількох століть. Наприкінці ХІХ століття воно набуло 
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дещо позитивної конотації, а саме респектабельності, – коли молодший 

брат президента Сполучених Штатів з’явився на фотографіях у футболці з 

надписом “Redneck Power” – влада червоношийого [321, p. 48]. Але, як 

зазначає Роберт Д. Джакобс у своїй праці “Tobacco Road: Low Life and the 

Comic Tradition”, бідний білий у ХІХ столітті був все ще лише комічно-

негативним об’єктом [див. 308]. На зміну дегенеруючому бідному білому з 

півдня із соціального класу, який колись ненавиділи, в 60-х роках прийшов 

новий демократичний шоу-герой. Народжений у двокімнатній квартирі в 

маленькому містечку Міссісіпі, він здобув миттєву славу. Обдарований 

неординарним голосом, він співав пісень, у яких поєднав чуттєву скорботу 

негритянських блюзів із гіпнотичним ритмом рок-н-ролу. Елвіс Преслі, 

білий житель Півдня Америки, досяг обожнювання: a little redneck boy 

from this shack of a house became the King of Rock and Roll” [428]. Таким 

чином, пейоративне вживання номінації “redneck” згасло, а отже, мало 

темпоральну характеристику. 

Стереотипи як елементи картини світу в свідомості індивіда 

проходять усі стадії, властиві динамічним утворенням: вони 

зароджуються, переживають період свого становлення, існують у певному 

достатньо стабільному плані, піддаються розпаду та знищенню [207, с. 85]. 

Дослідження соціальних цінностей в певній культурі світу постають 

у центрі уваги багатьох дослідників, бо зміни в ціннісних уявленнях 

мовного колективу впливають на семантичну еволюцію соціально-оцінних 

номінацій [51, c. 8]. 

В англійській мові є велика кількість найменувань, що позначають 

соціальний статус комунікантів. Соціальний статус людини являє собою 

семантичну категорію, змістом якої є вираження нерівності  між 

учасниками спілкування, а планом вираження – система лінгвістичних і 

паралінгвістичних індексів, що передбачають підкреслення свого статусу і 
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статусу партнера та засоби вираження свого ставлення до різниці між 

своїм станом і станом партнера [101, с. 330]. 

Сучасне англомовне суспільство складається з різних соціальних 

спільнот, груп, що посідають різні місця в системі соціальної нерівності, в 

диференціації населення суспільства за такими показниками, як влада, 

власність, прибуток та ін. Британське суспільство вважається класово 

нерівним і поділяється на дві категорії: U (upper class) і non-U (all the rest) 

[72]. Для позначення представників вищих класів суспільства 

використовують численні оцінні номінації: higbred, highborn, illuminati, 

pick, in-crowd, beautiful people, haut monde, moneyed class, the well-to-do, the 

Four Hundred, the upper crust, patrician.  

Широко вживане нині позначення представників вищого класу the 

upper crust з’явилось у XV столітті, коли в Англії хліб ділили відповідно 

до статусу – прислуга отримувала пригорілий низ, сім’я їла середину, а 

гостей вшановували верхівкою або скоринкою (the upper crust) [410]. 

Поява терміну the Four Hundred відносять до 1889 року, коли 

світській знаменитості Уорду Макалістеру дали завдання вирішити, кого 

запросити на століття інавгурації президента Джорджа Вашингтона, і той 

склав список із читирьохсот людей, яких він вважав справжньою елітою,  – 

crème de la crème. Ще одна фразеологічна одиниця salt of the earth, яка 

позначає кращих людей суспільства, з’явилася як релігійний символ добра 

та чистоти. 

Водночас люди з низьким соціальним статусом діставали зневажливі 

найменування ще з часів Стародавнього Риму. Звичайних людей у римлян 

називали plebs – (from Latin plēbius, plēbs, plēb – the common people), у 

греків – hoi polloi (from Greek – the many). Відтоді використовувалося 

чимало дерогативних лексичних одиниць, що позначають 

непривілейований прошарок населення: commoners, herd, multitude, mases, 

mob, unwashed, the proles, the peons, minions. 
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На початку ХХ століття фермерів та мешканців сільської місцевості 

в Америці називали grass roots, але згодом цей термін увібрав усіх простих 

людей узагалі як соціальну групу. 

Сполучення the rank and file у XVIII столітті було військовим 

найменуванням, що позначало солдатів (rank ‘a number of soldiers drawn up 

in line abreast’; file ’the number of men constituting the depth from front to rear 

of a formation in line’ (OED), а з XIX й дотепер є популярним серед 

політичних кіл для позначення широких мас. 

У сучасному англійському суспільстві соціальна структура 

змінюється і з`являються нові групи людей, що відображаються у таких 

номінаціях: meritocracy, new establishment, gliteratti, jet set, NYLON, the 

Bright Young Things, curled darlings, trustufarian. 

Інноваційні процеси ХХІ століття у сфері інформатики, економіки 

сприяють інтенсивному утворенню нових номінацій назв людей та їх 

соціальних груп. “Технологічна революція”, як зазначає Ю. А. Зацний, 

підкреслює і збільшує поділ суспільства на заможних (the haves) та 

незаможних (the haves-not) [89, c. 77]. Це проявляється в тому, що серед 

“вищих” і “середніх” класів суспільства виділяються так звані 

технологічно передові сімї (taffy – technologically advanced family). 

Зростання ролі кіберіндустрії відображається у численних лексичних 

новоутвореннях, що позначають знавців комп’ютерної техніки, кібер-гуру 

та активних користувачів Інтернету: chip-head, computer junkie, cyberaddict, 

cyberhead, cyberbuff, cyberjunkie, data-junkie, digit-head, gearhead, nethead, 

tekky, telephile; computer nerd, cyberguru, cybernerd, geek, supernerd 

ubernerd, computer hip, computerate, computent, computer-savvy, 

computersavvy, it-savvy; cybercitizen, cyber-surfer, e-surfer, netter, internaut, 

netizen, netsurfer [435]. 

З одного боку, в сучасному суспільстві з`являються нові групи 

людей, які швидко досягли успіху за допомогою інтернет-технологій – 
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millionerd, cneaker millioner, dellionaire. Та водночас дедалі більше людей 

(downshifters) залишають свою стресову роботу, щоб приділяти більше 

часу сім`ї і жити спокійнішим, простішим життям, виконуючи міні-роботи 

(mini-jobbers, mini-job staffers). 

Безперечно, стрімкий розвиток комп’ютерних технологій призводить 

до появи нової категорії працівників. Люди, що провадять підприємницьку 

діяльність тільки за допомогою комп’ютерної техніки, кіберпрацівники 

мають відповідні найменування: e-entrepreneur, entreprenerd, onine 

entrepreneur, onentrepreneur, e-retailer, e-cruiter, blogger, blogmaster, 

blogocrat, flash mobber, e-marketeers, e-envoy, knowledge technologist. 

Народжується і поняття “інтернетівської еліти” – wired set [89, c. 13].  

Зміни у словниковому складі мови відбуваються не тільки завдяки  

кіберреволюції, а й іншим суспільно-виробничим інноваціям. Як зазначає 

німецька дослідниця Габрела Штейн, у 90-ті рр. ХХ ст. серед головних 

«сфер лексичного росту» перше місце посідала політика, затим – мас-медіа 

та Інтернет, тоді як на початку нового століття інноваційні мовні процеси 

на лексико-семантичному рівні найактивніше відбуваються в тих галузях, 

що перебувають під дією таких макросоціальних чинників, як 

інформаційна революція та пов’язані з нею радикальні зміни у «стилі 

життя» носіїв: економічні зміни, міжнародний тероризм та боротьба з ним, 

проблеми навколишнього середовища, рівних прав у суспільстві [313, 

p. 46]. 

Створення 1993 року Європейського союзу, метою якого було 

посилити політичну та економічну інтеграцію європейських країн, 

призвело до появи численних «євронеологізмів». Позначення працівників 

адміністрації Європейського союзу «eurocrats», які дуже суворо 

дотримують офіційних законів, відбулося за аналогією від bureaucrat. 

Людина, що здобула освіту в європейській школі і вважає, що знає все,  – 

eurobrat. На сьогодні членами єврозони (euromembers, EU members) є 
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27 країн Західної і Східної Європи. Найуспішнішими членами ЄС 

залишаються німці, політики позначають їх як EU-Inlanders або EU-natives 

[89, с. 86]. Емігрантів, переважно з бідних країн, які в пошуках кращого 

життя подорожують країнами Європи, називають asylum shoppers (migrants 

who pass through several countries before applying for asylum in a country that 

appears to be the most accommodating). “The extent of the racket was revealed 

last night after a week-long operation targeting the asylum 'shoppers' – so-called 

because they shop around for better benefit deals between various EU 

countries” [410]. 

У сучасному світі роль політики в суспільстві й надалі зростає, що 

пояснюється загальною тенденцією до демократизації та глобалізації усіх 

сфер суспільства. Поява нових політичних термінів помітно активується  у 

період політичних виборів. У засобах масової комунікації народжуються, 

формуються і набувають подальшого розвитку неологізми суспільно-

політичного шару лексики. Так, під час президентських виборчих кампаній 

з’явилися номінації: front runner – головний претендент на висунення на 

посаду; the best man – кандидат на посаду президента США, обраний на 

партійному з’їзді; presidential timber – кандидат, який має всі шанси стати 

президентом; hot property - багатообіцяльний кандидат; Humpy Dumpy – 

(шалтай-бовтай виборець, що не має шансів на обрання); swing voter – 

незалежний кандидат [237, с. 52]. 

Лексеми політичного дискурсу ефективні, коли ґрунтуються на 

системі ціннісних понять – і загальнолюдських, і національних. 1996 року 

під час президентських виборів у США утворився термін – soccer moms, 

що позначає жінок із середнього класу, які витрачають значну частину 

часу, щоб відвезти своїх дітей на спортивні змагання. Термін-послідовник 

security moms з’явився 2004 року, коли велика кількість матусь 

переймалася безпекою дітей через війну в Ірані та у зв`язку з посиленням 

тероризму.  

http://www.independent.ie/national-news/asylum-shoppers-deported-over-scam-1934607.html
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У Великобританії політичний термін "Worcester woman" вживали під 

час виборчих кампаній у 1997-му та 2001 роках, апелюючи до офісних 

працівниць (white collars), яких переважно хвилюють питання якості 

життя. Часто-густо цю назву відносять до пейоративної, що зображує 

жінку із споживацькими поглядами, яка може проголосувати за будь-яку 

партію із високим рейтингом [427]. 

У сучасному американському політичному дискурсі група білих 

середнього віку працівників з робітничого або нижче середнього класу 

дістала назву NASCAR dad, бо її представникам властиві типові розваги та 

спортивні уподобання. NASCAR (National Association for Stock Car Auto 

Racing) – це перегони стандартних машин, а не спеціально змодельованих; 

подія, що набула величезної популярності у США у 1990-х і нині є другою 

за популярністю спортивною телевізійною передачею. 2004 року 

демократи намагалися заволодіти саме голосами цих виборців, яких , за 

оцінками соціологів, є 45 мільйонів [362]. 

Становлення і розвиток інформаційної індустрії як сфери 

виробництва засобів масової комунікації зумовлено розширенням сфери 

інформаційних потреб суспільства, суспільно-економічним та науково-

технічним розвитком, процесами глобалізації системи масової комунікації. 

За визначенням О. В. Зернецької, глобалізація системи масової 

комунікації  – поняття, що активно використовується з кінця ХХ століття, 

відображає процес трансформації комунікаційної системи, такої 

трансформації, яка пов`язана з утворенням більш широкої мережі 

комунікаторів, що обслуговуються й покриваються на більшому 

інформаційному просторі єдиною, але розгалуженою системою засобів 

масової комунікації [90, с. 44].  

Працівники засобів масової інформації, з одного боку, – для 

вираження інтересів сучасного суспільства, а з другого – для ефективного 

впливу на масову свідомість, опановують технологічно-передові засоби і в 

http://www.thefullwiki.org/Worcester
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результаті дістають нові професійні назви: cyber-journalists, bloggers, 

webcasters. 

З’являється дедалі більше людей, які працюють удома, 

використовуючи комп’ютер і телефон (teleworkers). І навіть священики 

(televangelists) регулярно пропагують віру, звертаючись до людей через 

екран. Неологізми утворюються за допомогою префіксоїда  tele- (from 

Greek combining form of tele "far off, afar, at or to a distance) [396].  

Назви осіб за професією виділяються зі всієї маси новостворених 

лексичних одиниць, бо вони називають особу за соціально  

найбільш значущою ознакою – за її місцем і роллю в суспільному 

виробництві. 

У світі цифрових технологій стали популярними метафори hive mind 

та swarm behaviour. Динамічний та набутий популярності Інтернет 

уособлює колективний розум, він асоціюється з вуликом, мурашником, 

роєм, зграєю. Люди, залучені до бізнесу, можуть характеризуватися як 

marketing slime (slime – багно, каламуть, слиз) та salescritters продавці 

комп’ютерів (де critter – тварина, тварюка). Тим часом безпорадних людей, 

які телефонують, безкінечно запитуючи про технічні проблеми, відповіді 

на які є зазвичай очевидними, називають dead end users (буквально 

користувачі, які зайшли в глухий кут). Бажання користувачів олюднити 

комп’ютер простежуємо в тому, що свого найкращого друга користувачі 

згадують як square-headed girlfriend / boyfriend, тобто як свого друга чи 

подругу [208]. 

Слід зазначити, що в умовах сучасного етапу науково-технічної 

революції різні галузі пов’язані з розв`язанням проблеми втручання 

людства у природу. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть сфера 

екології виявилась одним із головних постачальників неологізмів у 

англійській мові у зв’язку з новими тенденціями і напрямами соціально-

екологічного розвитку. Зміни в суспільстві стосовно розв`язання 



63 

 

 

екологічних проблем потребують уточнення, поглиблення наявних 

наукових понять та зумовлюють утворення нових мовних одиниць для 

позначення сучасних реалій життя. Дедалі більша кількість назв із 

префіксоїдом eco- свідчить про надзвичайну актуальність екологічних 

проблем у світі і зростання екологічної свідомості громадян різних країн. 

Крім екотуристів (ecotourists), на захист навколишнього середовища 

стають екоохоронці (ecoguards), екоспоживачі (eco-consumers), екодіти 

(eco-kids) і навіть екофеміністки (eco-feminists). “Ecofeminists feel that a 

more promising approach to the ecological crisis would be to remove the 

concept of rights from the central position it currently holds and focus instead 

on less dualistic concepts such as respect, sympathy, care, compassion, 

gratitude, friendship, and responsibility” [437]. Екстремальні активісти (eco-

terrorists) вдаються до численних злочинів (окрім убивства) заради захисту 

тварин та екосистеми. Такі терористичні акти дістали назву, утворену за 

допомогою телескопії – ecotage. “Acts of eco-terrorism, also known as 

ecotage (a combination of the prefix "eco" and the word "sabotage"), attack 

people or things that threaten the environment or the wildlife it supports. Eco-

terrorists, or "ecoteurs," as they're sometimes known, profess to value all life, 

so they don't strike to kill, but instead use scare tactics like arson to discourage 

their enemies” [373]. 

Наведені приклади засвідчують, що антропоцентричність 

проявляється в усіх сферах суспільного життя людини: матеріальній, 

соціально-політичній, духовній, а також в культурно-побутовій. Філософи 

розглядають побут не як застигле історичне явище, породжене 

об’єктивними соціально-економічними умовами, а як динамічну систему, в 

якій постійно відбувається взаємодія старих, нових і змішаних форм. У 

цьому процесі трансформуються звичаї, традиції та обряди, а інновації 

поступово стають традиціями. Таким чином забезпечується живий зв’язок 

історії, передаються від покоління до покоління культурні надбання, без 
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яких не може існувати жоден народ. Оскільки побут передбачає 

задоволення матеріальних потреб людини в їжі, одязі, житлі, лікуванні, 

підтриманні здоров'я, засвоєння духовних надбань, то у процесі цього 

задоволення матеріальних і духовних потреб завжди є елемент 

соціального – особистість вступає у відносини з іншими особистостями, 

соціальними групами. Найпоширенішими соціально-побутовими 

відносинами виступають стосунки між членами сім'ї, сусідами, 

об'єднаннями за інтересами, релігійними громадами, асоціаціями, що 

постають на основі сталих товариських та дружніх відносин, між 

молодіжними компаніями, ігровими групами тощо [179, с. 20]. Сімейно-

побутові стосунки виступають одним із перших механізмів соціалізації 

людини у процесі становлення її як особистості.  

Концепти ДІМ, СІМ’Я перебувають серед культурних домінант 

картини світу носіїв англійської мови. Сучасний етап розвитку західного 

суспільства приніс другу революцію в сімейному житті, яка не лише 

докорінно змінила сім’ю і родинні стосунки, а й, на думку багатьох 

дослідників, поставила під сумнів саме існування сім’ї. Це зумовлено 

цілою низкою обставин економічного й культурного характеру. Соціологи 

насамперед виділяють серед них такі: зростання економічної незалежності 

жінок та їх активне долучення до трудової діяльності (а це спричиняє 

прагнення жінок більшої самостійності, перегляду традиційної структури 

родинних взаємин, до змін традиційних функцій сім’ї, рівноправ’я  з 

чоловіками у прийнятті рішень, у контролі над видатками та майном сім’ї 

тощо. Новий розподіл ролей у родині відображають одиниці working 

mother, working wife і перебувають в опозиції до home-maker, her indoors, 

housewife, які відображають стереотипне уявлення про обов’язки дружини, 

яка не працює. Нова одиниця stay-at-home father відображає нові тенденції 

у розвитку відносин у родині, коли тато залишається вдома виконувати 

хатні обов’язки. Синонімом до цього слова є househusband, утворене за 
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аналогією до housewife. Ці одиниці репрезентують тенденцію сучасного 

суспільства до врівноваження ролей батька та матері в родині, що відбито 

у відповідних інноваціях [252, c. 81].  

Іншим чинником, що призвів у суспільcтві до зміни ролі жінки в 

сім’ї, стало збільшення кількості жінок на ринку праці. “In recent times, 

changes in society including improved educational access for women, 

legislative change, and shifting social attitudes towards gender roles, have all 

paved the way for women’s mass entry into the labour market. Between 1971 

and 2008 women’s employment rate increased from 59 % to 70 % (whilst men’s 

fell from 95 % to 79 %)” [285, р. 17]. Для номінації нових ролей жінки 

з`явились одиниці assembly woman, airwoman, woman executive, female 

manager, career woman. 

Еволюція поглядів на сексуальну мораль, зміни в шлюбі, розлучення 

та спільне життя поза шлюбом призводять до зміни загального ставлення 

суспільства до сексуальної поведінки і появи нових форм сім’ї. Зокрема, 

змінюються чоловічі рольові стереотипи присутнього батька, що сприяє 

поширенню в англійській мові нових колокацій з лексемою ‘father’ (Sunday 

dad, weekend father, one-day dad, part-time dad; proper, real, good, bad 

father/dad) [34] А. А. Бігарі зазначає, що умовою якісного 

міжособистісного спілкування у нових комунікативних ситуаціях є 

відповідність сімейної ролі, яку обрав адресат, адже конфліктні моменти 

часто виникають унаслідок міжрольової та внутрішньорольової 

невизначеності членів сім’ї. Комунікація між батьками і дитиною 

надзвичайно важлива, бо саме від комунікативної стратегії виховання 

батьків залежить рівень соціологізації дитини. В результаті стратегії 

виховання формуються особистість дитини, її ціннісні орієнтації, які 

згодом закріпляться життєвим досвідом і суспільною діяльністю, 

становитимуть ціннісні надбання певної соціальної групи.  
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Отже, аналізуючи різноманіття сімейних одиниць сучасної 

англомовної сім’ї, слід завважити наявні в сім’ї адресантно-адресатні 

конфігурації, характер волевиявлення, розподіл сімейних ролей, рівень 

імпліцитності комунікативного процесу та емоційний характер 

висловлювань. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

Атропоцентризм – рушійна сила розвитку номінативних мовних 

засобів, бо пізнання світу людиною реалізується через категоризацію 

людського досвіду і концептуалізацію дійсності, що знаходить своє 

відображення у номінаціях. 

Антропоцентризм знаходить своє відображення передусім у 

антропономінаціях, персоналіях, назвах осіб. У сучасній англійській мові 

антропологізована категорія ЛЮДИНА є найрепрезентативнішою, вона 

охоплює величезний шар лексики, яка описує людину в усіх її проявах, бо 

її когнітивна діяльність спрямована насамперед на саму себе.  

Лексико-семантичне поле «Людина» зосереджує навколо себе певні групи 

назв осіб, що характеризуються діяльністю людини, належністю до 

суспільних груп, її різноманітними ознаками – як зовнішніми, так і 

внутрішніми. На формування, функціонування нових назв людини в 

сучасній англійській мові впливають насамперед зміни в соціальному і 

культурному житті суспільства. На початку нового сторіччя 

найдинамічніше відбуваються зміни в комп’ютерній індустрії, економіці, 

екології, політиці. Інтенсивне поповнення англійської лексики 

відбувається завдяки впровадженню новітніх інформаційних технологій, 

глобалізації економічного життя, сексуальній революції, підвищенню 
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екологічної свідомості, соціальній диференціації, боротьбі суспільства з 

різними видами дискримінації. 

Мультикультуралізм англомовного суспільства є одним із 

найвпливовіших чинників розвитку словникового складу сучасної 

англійської мови. Завдяки великому потоку іммігрантів дуже швидко 

змінюється етнічний та расовий поділ суспільства. Зростає потреба 

дотримання принципу політичної коректності у міжетнічній комунікації, 

що реалізується за допомогою вживання нейтральних етнономінацій. 

Водночас сприйняття англійцями іноземців як представників чужих 

спільнот і надалі створює етнофобізми та етнічні прізвиська. 

Соціоекономічні зміни у світі, демографічні тенденції, кардинальні 

зміни у структурі трудових ресурсів, перерозподіл обов’язків і ролей у 

родині, боротьба жінок за свої права, фемінізм із позитивними та 

негативними особливостями його сприйняття та наслідками, що призвели 

до підвищення ролі і статусу жінок у сучасному світі  в англомовних 

країнах, позначилися новими назвами осіб, які поповнили словниковий 

склад сучасної англійської мови. 

Творення англійських назв осіб здійснюється такими ж засобами 

словотвору, що обслуговують мову в цілому: семантичним, морфологічним, 

синтаксичним, морфолого-синтаксичним. Найпродуктивнішими з них є 

семантична деривація і телескопія. Лексичні інновації назв  

людини народжуються переважно за когнітивними механізмами  

аналогії та асоціації, серед яких найчисленніша кількість  

переосмислення лексичного значення відбувається завдяки метафоричним 

та метонімічним перенесенням. Новоутворювані лексичні одиниці 

виступають не тільки засобом пізнання та репрезентації концептуальної 

картини світу, а й слугують для вираження широкої палітри емоцій, 

почуттів, оцінок, усього того, що пов'язане зі сферою емоційно-психічної 

діяльності людини. 
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У процесі дослідження категорії назв англійської мови  виявлено, що 

антропонімічні назви відображають усі інноваційні процеси, які 

відбуваються в сучасному суспільстві: зміни в суспільно-політичній, 

економічній, інформаційній сферах. Особливість розвитку лексичних 

одиниць, що номінують людину, пов’язана зі стрімким поступом  

науки та інтенсивним поширенням інформації завдяки розвитку та 

розповсюдженню комп’ютерних технологій. Інноваційні процеси,  

продуковані в межах системи словотвору англійської мови, значно 

розширили зону своєї дії. Аналіз неологізмів, спостереження за 

інноваційними процесами свідчать і про кількісні зміни у  

словниковому складі англійської мови, і про якісні – у способах  

та засобах збагачення мови новими одиницями, а також дають змогу 

зрозуміти тенденції розвитку системи словотвору взагалі. Ці зміни  

відбуваються як у складі конституентів системи (виникнення нових 

мовних одиниць та словотворчих елементів), так і у складі її  

механізмів (поява нових моделей та способів утворення мовних  

інновацій). Англійські назви осіб утворюються через систему моделей,  

які мають різний ступінь продуктивності, за допомогою яких  

реалізується процес номінації. Серед найпродуктивніших засобів  

творення нових слів назв осіб виокремимо афіксацію, телескопію та 

словоскладання. 

Серед невирішених проблем у сфері включення інноваційних мовних 

одиниць у нові словотвірні та словоперетвірні парадигми залишаються 

прізвиськні найменування, тому пропонуємо системний аналіз цих 

лексичних одиниць. 

 

Основні результати розділу відображено у таких публікаціях автора 

[170, с. 308–313; 172, с. 153–159; 173, с. 38–42].  
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РОЗДІЛ 2 

 

МОВНІ МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ ПРІЗВИСЬК 

 

 

2.1 Номінативні особливості прізвиськ в англійській мові 

Значну частину словникового складу англійської мови становлять 

антропоніми, що є віддзеркаленням у мові зростання ролі  людини у світі, 

розширення її функцій, її внеску в розвиток цивілізації. Антропонім – це 

власне ім’я (чи набір імен, який містить усі можливі варіанти), офіційно 

надане окремій людині як розпізнавальний знак [325, с. 38]. 

Найдавнішою антропонімічною одиницею вважають прізвисько, що 

виявилося джерелом власних імен, прізвищ та інших антропонімічних 

категорій [88, с. 9]. Слово-прізвисько вперше зареєстровано у XV столітті: 

‘an eke name’ від давньоанглійського eke (також), що означало інше, 

додаткове ім’я, котре виражає знайомство, захоплення або кепкування  

[272, p. 142]. 

Мовознавці вважають прізвисько досить складною лексичною 

одиницею. М. М. Ушаков зазначає, що межі поняття «прізвисько» є до 

такої міри розмиті, що один і той же матеріал вчені трактують по-різному 

[232, c. 147]. Основоположник російської ономастики В. К. Чічагов 

відокремив прізвиська від імен і надав їм таке визначення: «Прізвиська – 

це слова, що надають людям у різні періоди життя за тією чи іншою рисою 

цих людей, під якою вони зазвичай відомі в певному, часто доволі 

замкнутому колі суспільства» [243, с. 5]. Н. В. Подольська розглядає 

прізвисько як вид антропоніма – додаткове ім’я, надане людині оточенням 

у зв’язку з її характерною рисою, обставинами, що супроводжують, або 

через якусь аналогію [182, с. 115]. Професор Д. І. Єрмолович характеризує 
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прізвисько як неофіційне експресивно-образне чи емоційно-оцінне ім’я,  

використовуване на додаток до антропоніма або замість нього [325, с. 89]. 

Англійські лінгвісти трактують поняття «прізвисько» також 

неоднозначно. Е. Партрідж цей термін визначає як додаток або замісник 

імен, а в поняття прізвисько-найменування (nicknaming) включає 

зневажливе чи фамільярне використання дериватів власних імен [304, 

p. 202]. Вівьян де Клерк описує прізвиська як несталі неофіційні назви, які 

надають користувачам значні лінгвістичні права для порушення певних 

правил. Прізвисько-найменування вона вивчає як форму усної гри, яка 

пропонує мовцям продемонструвати лінгвістичне винахідництво [275; 276; 

277].  

Роберт Кеннеді та Таня Замунер у роботі “Nicknames and the lexicon 

of sports” визначають прізвисько як вираз-посилання, яке ідентифікує 

індивідуума і відрізняється від формально даних імен референта [294].  

Чимало вчених вважають прізвиська соціальним явищем, що 

призначене виконувати цілу низку соціальних функцій, де різні гравці 

шукають соціальний та культурний простір [259; 260; 276; 288; 300; 302; 

320]. Соціальна функція прізвиська, як стверджує Річард Алфорд, залежить 

від суспільства, в якому воно використовується, в деяких випадках 

прізвиська виказують зневагу, в інших – соціальну ієрархію, спорідненість, 

солідарність [259, p. 82–85].  

Т. Голанд запропонував розподіляти прізвиськні найменування за 

такими характеристиками: а) такі, що є символами солідарності та 

належності до певної групи, б) такі, що є формою соціального контролю, 

в) такі, що є агентами «його ідентичності та усної агресії, г) такі, що 

виокремлюють якісь соціальні групи чи індивідуумів, д) такі, що 

впливають на сприйняття інших [288]. 

У лінгвістиці прізвиськні номінації вивчають із різних точок зору – 

сфера вживання, джерело номінації, мотивація виникнення, 
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функціональність. Д. І. Єрмолович відносить прізвиська до того чи іншого 

типу за різними критеріями:  

а) залежність прізвиська від ситуації; 

На думку вченого, ситуативні прізвиська виникають передусім тоді, 

коли ім’я референта невідоме або не має значення, але людину потрібно 

виділити з-поміж інших. Якщо прізвисько закріплюється за людиною в 

різних ситуаціях, його можна позначити як позаситуативне, як, наприклад, 

the Dancing Chancellor  – Танцюючий канцлер (прізвисько К. Хаттона, 

англійського канцлера XVI століття, відомого своїм мистецтвом 

танцювати) [325, c. 90 – 91].  

б) склад прізвиська;  

Залежно від роду словесних знаків, з яких вони побудовані, 

російський дослідник виокремлює три види прізвиськ: антропопонімічні, 

змішаного типу і невласні. Антропонімічні – основані на формальному 

перетворенні антропоніма, частіше прізвища: Goldy (від Goldsmith), Rick 

(від Rickenbacker), Rocky (від Rockefeller) [там само, c. 92]. 

Прізвиська змішаного типу, що складаються з двох лексичних 

елементів (антропонімічного та загального), Д. І. Єрмолович поділяє на 

підгрупи залежно від того, як розподіляється смислове навантаження між 

його елементами. До еквіцентричних він відносить такі прізвиська, в яких 

антропонімічний та загальний компоненти мають більш-менш однакове 

смислове значення: the Divine Sarah – видатна французька актриса Сара 

Бернар; Long Tom – Томас Джефферсон; Guitar Baker — M. Бейкер, 

американський гітарист.  

В ендоцентричній підгрупі провідна роль належить антропоніму, а 

другий елемент лише умовно характеризує референта, бо слугує 

створювати співзвуччя: Dennis the Menace, Eustace the Useless [там само, 

c. 93]. 
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Екзоцентричні прізвиська, на думку вченого, характеризуються тим, 

що саме загальне слово, яке виражає якусь істотну характеристику за 

зовнішньою ознакою або діяльністю, є головним: Ginger Tom – рудий; 

Fatty Harbuckle – товстун; Holy Joe – святенник або ханжа; Tiny Tim – 

коротун. 

Невласні прізвиська мають тільки загальні елементи і можуть бути 

однослівними (Spike, Bull, the Duke) або неоднослівними (Ugly Mug, Desert 

Demon, the Lady of the Lamp). 

в) характер комунікативної сфери, в якій прізвиська стають 

індивідуальними; 

Далі російський мовознавець поділяє прізвиська на множинні та 

одиничні. 

Він вважає, що одиничні прізвиська повинні бути добре відомі в 

широкій комунікативній сфері: the Bard of Avon – В. Шекспір; the Sage of 

Chelsea – Т. Карлейль (шотландський історик і філософ XIX століття); the 

Peasant Bard – поет Р. Бернс; the Angelic Doctor – Фома Аквінський, 

середньовічний італійський філософ); the Father of History – 

древньогрецький історик Геродот [там само, c. 96]. 

Множинними Д. І. Єрмолович називає стандартні прізвиська, які 

регулярно вживаються стосовно людей з певними якостями.  

Множинні прізвиська науковець групує за такими категоріями:  

1) такі, що вказують на зовнішній вигляд загалом (Buttercup, Cookie, Bunny, 

Goofy, Ugly Mug, Fish Face, Stinky, Fleabait); 2) такі, що вказують на 

особливості будови тіла (Skinny Minnie, Tower of London, Everest, Tom 

Thumb, Titch, Fatso, Fatima, Buster; 3) такі, що вказують на окремі  

частини тіла (Buffhead, Melon Head, Baldy, Wingnut, Fuzzy); 4) такі, що 

вказують на звички та особливості поведінки (Speedy, Lost Lawrence, 

Crybaby Joe, Tom O'Dream, Slow Joe); 5) такі, що вказують на етнічне чи 

расове походження (Froggy, Mack, Fritz, Bluenose, Limey); 6) такі, що 
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вказують на професію, соціальний стан (the Boss, Chips, Mrs Mopp, Billy); 

7) такі, що виражають суб’єктивну оцінку загального характеру (Pops, 

Precious, Peanuts, Goo Goo, Creep, Boo; 8) такі, що містять оцінку 

розумових здібностей (Smart Alec, Thick Mick, Nutcase, Scull, Silly Billy, Tom 

Fool). 

Розділяючи прізвиська на ті чи інші групи, Д. І. Єрмолович водночас 

наголошує, що такий поділ є досить умовний, бо багато прізвиськ 

поєднують у собі характеристики різних категорій.  

Роберт Кеннеді та Таня Замуер, вивчаючи структуру та використання 

прізвиськ хокеїстів і баскетболістів, диференціювали два основні типи: 

гомеричний (homeric) – багатослівний і гіпокористичний (hypocoristic) – 

однослівний. Дослідники пояснюють назву homeric тим, що багатослівні 

прізвиськні найменування поділяють властивості гомерівських епітетів – 

змальовуючи епічного героя в Гомерівській «Іліаді», зверталися саме до 

епітетів, щоб сказати про його основні риси: swift-footed Achilles, flashing 

eyed Athena тощо. Своєрідними героями баскетболу, на думку  

Роберта Кеннеді та Тані Замуер, постають: Roger Bresnahan – The Duke of 

Tralee, Lou Gehrig – The Iron Horse, Ed Heusser – The Wild Elk of the 

Wasatch, Reggie Jackson – Mr. October, Walter Johnson – The Big Train, Herb 

Pennock – The Knight of Kennett Square, Earl Torgeson – The Earl of 

Snohomish [294]. 

Американські дослідники описали hypocoristic (зменшувальні) 

прізвиська як односкладні або двоскладні слова, призначення яких – 

вказати на належність спортсмена до якоїсь команди чи ліги. 

Гіпокористичні прізвиська – коротші за гомеричні й утворюються 

переважно скороченням, як, наприклад, David Cone – Coney, Mark 

McGwire – Big Mac, David Ortiz – Papi, Alex Rodriguex – A-Rod, David 

Wells – Boomer, William Wilson – Mookie [294]. 
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На нашу думку, прізвиська виконують цілу низку функцій – 

ідентифікуючу, емоційно-експресивну, соціально-розрізняльну, але 

насамперед – номінативну. Питання мовної номінації протягом 

ХХ століття досліджували чимало зарубіжних і вітчизняних мовознавців. 

Серед них такі видатні лінгвісти, як Н. Д. Арутюнова [14], А. Д. Бєлова 

[26], С. Кріпке [128], Ч. Морріс [161], Х. Патнем [307], Б. О. Серебренніков 

[206], Ю. С. Степанов [211], А. А. Уфімцева [231]. Нині теорія  

номінації посідає значне місце у лінгвістичних дослідженнях, і не 

випадково. Як зазначає Е. С. Кубрякова, ономасіологія використовує дані 

цієї теорії не тільки для того, щоб на її основі установити співвідношення 

знаків до об’єктивної дійсності, а й для того, щоб здійснювати  

прогнози про можливі шляхи переходу від заданих завдань до їх 

вираження різнорівневими засобами [135, с. 37]. Тому важливо  

визначити, які мовні одиниці слід вважати одиницями номінації  

та в якому вигляді вони існують у мовній системі. Щоб бути  

одиницею номінації, ця одиниця має задовольнити одну вимогу – 

позначати, слугувати назвою, виділяти іменоване як окрему суть і 

величину, здійснювати номінативну функцію, тобто репрезентувати 

виділений в акті номінації об’єкт засобами мови і замінити цей об’єкт його 

іменем у мовній діяльності та в уявних операціях з об’єктом [там само, 

с. 38]. 

Усі перелічені якості притаманні прізвиськам, бо вони насамперед 

виконують номінативну функцію, надаючи людям, предметам, 

місцевостям іще одну або додаткову назву. Але, на відміну від власних 

імен, прізвиська виражають також суб’єктивне ставлення дружелюбності, 

прихильності, захопленості чи глузування, зневаги, осудження  об’єктів, 

що називаються. 

Уважне вивчення синтаксичних функцій слів, їхньої семантики у 

складі речення дало можливість Н. Д. Арутюновій висунути нову 
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класифікацію слів за їх лексичним значенням: слова «природні види», 

«штучні види» (артефакти) і «номінальні класи» [15]. Вивчення лексичної 

семантики за компонентами знакового значення зумовило ідею описати 

весь словниковий склад мови за семіологічними класами та підкласами. 

Зупинившися докладніше на номінальних класах, менш вивчених за 

природні, А. А. Уфімцева дала їм визначення і провела їх подальшу 

субкатегоризацію на предметні та ознакові групи слів і на 

словосполучення, утворені специфічною семантикою предметних та 

ознакових імен, які створюють у мові вторинні семантичні значення, а 

відповідно й нові імена [231, с. 111–124].  

Номінальні класи – це такі імена, об’єкти яких створюються мовним 

визначенням і виникають у результаті ставлення, оцінки суб’єкта до чого-

небудь, до кого-небудь, отже, такі імена й відповідні номінанти часто 

модально забарвлені [там само, с. 117]. В іменах номінальних класів 

предмет позначення створюється шляхом приписування природним  

об’єктам будь-якої ознаки. До номінального класу лексико-семантичної 

групи потрібно віднести і прізвиська, які є результатом приписування 

номінантам різних характерних ознак. Таке диференціювання можна 

подати у вигляді восьми семантико-тематичних груп прізвиськних 

номінацій: 

1. Прізвиська, що вказують на власну назву особи.  

2. Прізвиська, що вказують на належність до певної професії, на вид 

захоплення, хобі. 

3. Прізвиська, що описують персональні риси характеру, 

зовнішність. 

4. Прізвиська за ознаками національності, етнічного чи расового 

походження. 

5. Прізвиська за ознаками родинних і сімейних відносин. 

6. Прізвиська за ознаками соціального й майнового стану. 
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7. Прізвиська визначених рис, особливостей і досягнень людей. 

8. Прізвиська за ознакою міжособистісних стосунків. 
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Прізвиська, що вказують на власну назву особи

Прізвиська, що вказують на належність до певної професії, на вид захоплення, хобі

Прізвиська, що описують персональні риси характеру, зовнішність

Прізвиська за ознаками національності, етнічного чи расового походження

Прізвиська за ознаками соціального й майнового стану.

Прізвиська за ознаками соціального й майнового стану

Прізвиська  визначених рис, особливостей і досягнень людей

Прізвиська за ознакою міжособистісних стосунків
 

Рис. 2.1 Відсоткове співвідношення семантико-тематичних груп 

прізвиськних номінацій 

 

1. Прізвиська, що вказують на власну назву особи, широко 

вживаються у повсякденній та в політичній лексиці англомовного 

суспільства. Найпоширеніші – номінації, утворені шляхом скорочення. У 

матеріалі нашого дослідження представлені різнорідні види скорочень, як 

наприклад, Luciana→Lu, Gordon Brown→Gordo, Donald Bradman→Don, 

Joseph Page→Joe, Slobodan Milosevic→Slobo, Peter Scudamore→Scu, 

 Connie Chillemi →Chili, Mikhail Gorbachev →Gorbу – усічення фінальної 

частини слова; Liselotte →Lotta, Christina → Xtina, David Hasselhoff → 

Hoff – усічення слова всередині; Alfred Hitchcock→Hitch, Hugh 

Hefner→Heff – усічення слова на початку; Franklin Delano Roosevelt→FDR, 



77 

 

 

Richard Nixon→RN, Lyndon Baines Johnson →LBJ, John Fitzgerald 

Kennedy → JFK, Iain Duncan Smith→IDS, Jason Eugene Terry→JET, Jang 

Jeong →J. J., Jennifer Lopez → J.Lo, Courteney Cox →Ce Ce, Florence 

Griffith Joyner →Flo-Jo, Justine Timberlake →J.T. – ініціалізми. Скорочення 

імен англійських політиків Майкла Хезелтайна (Michael Heseltine) →Hezza 

та Джона Прескотта (John Leslie Prescott) →Prezza відбулося не тільки  

шляхом усічення фінальної частини, а й за допомогою механізму  

аналогії. Для утворення цих інновацій використано вже наявне й добре 

впізнаване найменування футболіста Gazza – Paul Gascoigne. Таким 

скороченим прізвиськом англійця ще у дванадцять років назвав 

футбольний агент. Пізніше, коли гравець підписав контракт з  

командою “Lazio”, італійські фани продовжили називати його Gazza 

(базікало італ.). Як бачимо, ‘-zza’ скорочення поширилося і на утворення 

назв осіб з інших сфер людської діяльності, надаючи їм своєрідної 

впізнаваності. 

Певна кількість прізвиськних неологізмів виникла за допомогою 

телескопізму – Bradgelina (Brad + Angelina), що об'єднує в собі двоє 

відомих імен кінозірок Голівуду – Анджеліни Джолі і Бреда Пітта. “The 

train wasn't totally private, of course. 'Brangelina' and their children shared the 

14 carriages with their entourage of approximately 30 people, which naturally 

included a Brad Pitt body double” [422]. За аналогією почали створюватися 

нові найменування: Kerrbloom→ Miranda Kerr + Orlando Bloom, Bennifer → 

Jennifer Lopes + Ben Aflek, Kurban → Keith Urban+Nicole Kidman, Nikeith→ 

Nicole Kidman+ Keith Urban, Zanessa → Zac Efron+Vanessa Hudgens, 

Kimye→Kim Kardashian+Kanye West, Speidi → Spencer Pratt+Heidi Montag, 

Billary→Bill Clinton+Hillary. Утворенням однієї номінації з імен двох зірок 

акцентуалізуються подружня вірність та єдність пар. Із розпадом сімейних 

стосунків, як у Брітні Спірс та Кейвін Федерлін, а потім Дженіфер Аністон 

та Вінса Вона, зникли і їхні спільні найменування "Spederline" і 



78 

 

 

"Vaughniston" . Телескопічний спосіб утворення знаходимо і в прізвиську 

голівудського актора Чарлі Шина (Charlie Sheen) →The Masheen. Через 

ненаситний апетит до наркотиків, алкоголю та жінок його порівняли з 

машиною (machine), але першим компонетом телескопічного прізвиська 

стало прізвище актора, що утворилося внаслідок асоціації. Один із 

найкращих форвардів світового футболу Габріель Батістута  (Gabriel 

Batistuta), здавалося, забивав м`ячі просто задля насолоди, що спричинило 

появу телескопічної номінації Batigol (Batistuta+goal). Створення 

прізвиськних новоутворень на основі телескопізму свідчить про 

народження і повне входження таких неологізмів до лексико-семантичної 

системи англійської мови.  

Зазначимо, що одним з найуживаніших способів утворення 

прізвиськ-скорочень є використання зменшувальних суфіксів  

-ie/-y. Численні прізвиська, утворені скороченням першого і другого імені 

за допомогою цих суфіксів, мають позитивну оцінку, і навіть дитячо-

орієнтовні, не мають негативного значення, а навпаки, привертають до 

себе ніжністю: Robert De Niro – Bobby, Martin Scorsese – Marty, Winston 

Churchill – Winnie, Margaret Thatcher – Maggie, Adrian Joss –Addie, 

Gerald Ford – Jerry, Barack Obama – Berry, Harold Tucker Webster – Webby, 

Florenz Ziegfeld–Ziggy, Rene Zellweger – Zelly, Humphrey Bogart – Bogie, 

Marion Crawford – Crawfie, Richard Brinsley Sheridan – Sherry,  

Peter Mandelson – Mandy, Oliver Goldsmith – Goldy, Bernard Law 

Montgomery – Monty [352]. Вочевидь у такий спосіб відомі люди 

отримують прихильність та симпатію суспільства, як, наприклад, великий 

лідер британської нації сер Вінстон Черчілль: “During the Second World 

War Churchill's constant radio talks, messages and speeches to the nation not 

only encouraged thousands, but gave inspiration and hope to every man, woman 

and serviceman. These broadcasts were heard in pubs, clubs, in factories and in 

the home. The people of Britain were behind their Prime Minister. He gave 
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them hope and the will to see it through. He was affectionately known as 

"Winnie" [349]. 

Крім того, американські дослідниці Вівьян де Клерк і Барбара Бош 

виявили гендерні особливості утворення скорочених прізвиськ [275, p. 10]. 

У творенні жіночих прізвиськ використовують зменшувальні суфікси –ie / 

-y, тоді як для чоловічих надають перевагу -о/-а (Alfie – Helen Alfredson, 

Crafty – Jane Crafter, Sammy – Samantha, Gabby, Gabbie, Brie – Gabrielle; 

Dobbo – Dobson, Lambo– Lambert, Jimbo – James, Christo – Christopher) 

[381]. Як зазначають Вівьян де Клерк і її колега Барбара Бош, чоловічі 

прізвиська більшою мірою, ніж жіночі, походять від прізвищ, і їм властиві 

такі фізичні атрибути, як сила, величина, зрілість. Жіночим прізвиськам 

притаманні краса, доброта, ніжність, що свідчить про тенденцію вразити 

саме жіночністю.  

Анна Вежбицька вказує, що скорочення чоловічих імен підсилює 

чоловічність (William – Bill, Andrew – Drew), водночас скорочення 

жіночих імен зменшує жіночність (Pamela – Pam, Barbara – Barb), і саме 

ретельний семантичний аналіз імен показує різне ставлення до різних 

статей, вікових категорій [320, p. 304]. І справді, до прикладу, скорочення 

власного імені неперевершеного баскетболіста Шакіла О’Ніла до 

прізвиська “Shaq”←Shaquille O’Neal підкреслює такі чоловічі якості, як 

мужність, витривалість. Відомий своїми високими навичками виконання 

стандартів і штрафних, англійський півзахисник Девід Бекхем (David 

Beckham) також отримав скорочену номінацію Bechs, що підсилює чоловічі 

характеристики футболіста. Скорочене іменування Clem, одного з кращих 

британських прем’єрів ХХ століття Клемента Річарда Етлі (Clement 

Richard Attlee) (1945–51), акцентує увагу на його рішучих і по-чоловічому 

виважених діях як політика.  

P. McClure, аналізуючи публічне та професіональне вживання 

абревіатурних прізвиськ, каже про те, що відбувається проникнення 
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неформальних соціальних цінностей у світ, який колись вважався суто 

формальним [405, p. 63]. Зокрема, прибічники рівноправ’я, політики лівого 

крила, звертаються один до одного, переважно використовуючи скорочені 

назви імен. Пітер Манделсон (Peter Mandelson), один із найвідоміших 

лейбористів, – відомий широкому загалу як “Mandy”. Хоча політик 

походить із сім’ї вищого класу суспільства, його абревіатурне прізвисько 

свідчить про бажання парламентарія бути ближчим до простих людей, і 

подорож у вагоні третього класу є прикладом своєрідного зближення. 

“Next day, Mandy and Reinaldo were seen on the platform at Pewsey awaiting a 

train back to London – which they boarded in steerage class for their return 

journey” [382].  

Хоча прізвиська із скороченою формою виражають фамільярність, 

близькість у стосунках, не всі номінанти вважають їх позитивними і 

бажаними. Це через те, що кожне новоутворене скорочене ім`я може 

містити якесь імпліцитне значення, якісь соціальні чи психологічні 

асоціації або відповідати якомусь загальному стереотипу. Так,  

скорочені форми від імені Richard, Rick, Ricky, Rich, Richie, а тим більше 

Dick, Dicky спричиняють огиду в носіїв. З другого боку, Пітер МакКлур 

описує студентку Deborah, яка наполягала на тому, щоб її називали  

Debbie. Здається, що саме форма Debbie відповідала її справжній  

формі ідентичності, самосприйняття, яке вона хотіла подати світові [405, 

p. 63]. 

2. Не поступаються поширенням в англійській мові і прізвиська, що 

вказують на належність до певної професії, на вид захоплення, хобі:  

Turnip Townhend (Charles Townhend), The Word’s Greatest Entertainer (Al 

Jolson), The Rupert of Debate (Edward Stanley), The Railway King (George 

Hudson), The Pocket Dictator (Engelbert Dollfuss), The Pathfinder  

(John Charles Fremont), The Liberator (Daniel O’Connel), The Phrasemaker 

(Woodrow Wilson), The Galloping Gourmet (Graham Kerr), The Professsor 
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(Woodrow Wilson), The Mother of the Blues (Ma Rainey), King of Jazz (Paul 

Whiteman), Iceman (Sam Silver). Титул “The Father of the Scyscraper” 

належить головному американському архітекторові хмарочосів Кесу 

Гільберту (Cass Gillbert). Його шістдесятиповерхова будівля Woolworth 

Building вважалася зразковою нью-йоркською багатоповерхівкою. 

Споруди Гілберта заполонили країну з Нью-Йорка до Вашингтона, та все 

ж першою висоткою була: “… the 11-story Tower Building in 1889, a 

Romanesque Revival-style structure that was thought to be the city’s first 

skyscraper. (Bradford would posthumously be referred to as “the father of the 

skyscraper” in his obituary)” [425]. У процесі творення неологічної одиниці 

залучено когнітивний механізм асоціації. У назві актуалізується предмет, з 

яким пов’язана професія людини. 

Роль політики і політиків завжди була і залишається дуже важливою 

у більшості країн світу. Зростання цієї ролі характеризується і появою 

політичних прізвиськ, які позитивно або негативно оцінюють своїх 

володарів. Наведемо для прикладу прізвиська американських політичних 

діячів, які здобули незаперечну прихильність у суспільстві за свою 

політичну діяльність: The Father of Our Country (Джордж Вашингтон), The 

Liberator, The Great Emancipator (Авраам Лінкольн), That Man in the White 

House (Франклін Делано Рузвельт), The Apostle of Liberty, The Pen of 

Revolution (Томас Джефферсон), King Rooselvelt I (Теодор Рузвельт).  

Особливо вирізняються у словниковому складі англійської  

мови прізвиська спортсменів, що утворилися завдяки характерним для того 

чи іншого виду спорту лексемам. Створені переважно метонімічним 

перенесенням, прізвиськні іменування чітко вказують на належність до 

певного спорту: Gordie Howe – Mr. Hockey, Jeff Lacy – Left Hook,  

Susan O'Neill – Madame Butterfly, Jack Weiss – Mr. Triathlon. Кращий 

футбольний гравець збірної Англії Бекхем з легкої подачі його дружини 

Вікторії закріпив свою популярність серед співвітчизників експресивним 
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прізвиськом “Goldenballs”. “Man United teammate Ryan Giggs, Virgin tycoon 

Sir Richard Branson and scores of jubilant fans led the nationwide call for the 

free-kick king to become Sir Golden Becks or ever Sir Golden Balls. That is the 

cheeky nickname given to Becham by wife Victoria. And after his 30-yard 

swerver sent us into the World Cup finals on Saturday, she said:” I told you 

David was called Goldenballs – and today he showed the whole world why” 

[415, 10 November 2001]. 

Чи не найбільше уподобання ХХІ століття – інтернет-комунікація – 

створила розмаїття е-номінацій. Для позначення себе в інтернет-

середовищі співрозмовники використовують насамперед комп’ютерні 

лексеми: cdr400, compy, irc, Integral, dvdmartin, Googlebox, Portal, 

softdrome, ace, omega тощо. Досліджено, що характерною рисою 

комунікації в Інтернеті є використання різних видів абревіатурних 

скорочень, як прояв закону економії мовленнєвих зусиль. Крім того, 

замість слова, словосполучення використовуються цифри і літери не лише 

для компресії мовленнєвого ланцюга, а й для виходу емоцій, які і 

спонукають інтернет-комунікантів до спілкування. Фантомність, 

анонімність, компенсована онімним маркуванням – особливості, що 

характерні для низки е-найменувань, як, наприклад, S.T.A.R.S., pctek, 

Agent_24, iPwn, *=WildCat=* [398]. Оскільки завдяки стрімкому 

розвиткові цифрових технологій комп’ютерні прізвиська набули 

надзвичайного утворення і поширення, надалі ми виділяємо та аналізуємо 

їх як окрему антропонімічну категорію. 

3. На нашу думку, одну з найбільших семантико-тематичних груп 

становлять прізвиська, що описують персональні риси характеру, 

зовнішність людини. Список таких номінацій – нескінченний:  

Tree, The Tower, Stump, Shorty, Pizza-face, Apple Cheeks, Bud, Chubs, Smiley, 

Sugar, Bear, Tank, Shrek, Lefty, Lumpy, Spider, Baloo, Hardrock, Rambo, 

Mr. Bean, Avalanche, Blizzard, Black Raven, Peanut, Iceberg, Frost, Eagle, 
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Night Owl, Sunbeam, Darksun, Buzz, The Chief, Lucky, The Squire ... Такі 

найменування формуються на основі метонімічних або метафоричних 

перенесень.  

Сприйняття людини людиною відбувається або на основі 

ідентифікації з іншою людиною, або шляхом віднесення партнера по 

спілкуванню до певної категорії, щодо якої вироблено деякі стереотипні 

уявлення. Стереотипізація є одним з важливих механізмів 

міжособистісного пізнання і означає процес формування враження про 

людину, яка сприймається на основі вироблених стереотипів. Стереотип є 

результатом узагальнення власного досвіду особистості, до якого 

додаються відомості, отримані з книг, кінофільмів, висловлювань інших 

людей тощо. Для створення того чи іншого стереотипного образу в мові 

використовують прізвиськні номінації.  

Сара Портсмус вважає, що прізвисько її чоловіка ”Garfield” цілком 

виправдане, бо воно відповідає усім рисам, притаманним 

мультиплікаційному герою: “My husband had the nickname Garfield from his 

friends. Mainly because he was short, fat, loved coffee, lasagne, and – the 

kicker – a redhead. At some point I let the cat out of the back (excuse the pun). 

He loved it. Even his e-mail address reflects his nickname. He spent most of his 

school life deflecting comments about his red hair, now he laps it up with a 

nickname that best describes him [349]. 

Цілковито ототожнює прізвисько Sting зі своїм “я” відомий рок-

музикант Гордон Метью Самнер. Виступаючи на сцені у смугастому 

чорно-жовтому светрі, співак спричинив асоціативну подібність у публіки 

із бджолою, що й спонукало до утворення метафоричного імені. Цікаво, 

що прізвисько йому так сподобалося, що він не реагує, коли до нього 

звертаються за власним ім’ям Гордон. У журналі Time в інтерв’ю він 

сказав: "My children call me Sting, my mother calls me Sting, who is this 

http://en.wikipedia.org/wiki/Time_(magazine)
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Gordon character? I was never called Gordon. You could shout Gordon in the 

street and I would just move out of your way" [424].  

Відомій американській поп-зірці Мадонні, навпаки, дуже докучало 

прізвисько Madge, яким її почали називати в Англії. Зазвичай скорочення 

від Margaret, Madeleine або Marjorie асоціюється у Великобританії з 

образом домогосподарки. Як сказала співачка, прізвисько, яким її називав 

колишній чоловік Гай Річі, змушує відчувати її себе нудною і середнього 

віку. Спочатку вона звернулася до ЗМІ не звати її більше так, а потім 

вдалася до радикальнішої дії: “Madonna left Britain to return to America 

because she was tired of being called 'Madge', she has told the US chat show 

host David Letterman” [421]. 

Зупинімося ще на деяких прикладах прізвиськ, які характеризують 

своїх господарів: The quiet man – John Ruiz (Джон Руїз) завдячує 

прізвиськом не стилю у боксі, а своєму менеджеру, який вдало пожартував 

з того, що Джон майже не говорив англійською і тому часто був  

"quiet" (тихим). Луїс Рамон Кампас відомий як Yory Boy, де Yori означає 

білий. Він доволі блідий порівняно з індійцями майя, які населяють район 

Навояо, звідки Кампас родом. Деякі бійці рингу, щоб зробити акцент на 

власній зовнішності, обирали саме такі прізвиська, які це підкреслювали б. 

Наприклад, Оскар де ла Гойя назвався The Golden Boy –  

"Золотим хлопцем", а Флойд Мейвезер – Pretty Boy "Красунчиком". І 

"Золотий хлопець", і "Красунчик", і мексиканець "білий" не відповідають 

оцінним стереотипам з позначкою «+» чи «–» у боксі.  

У наведених номінаціях в основі метафоричого перенесення лежить 

зовнішня ознака.  

У найменуванні “The Acorn”, яке боксер Ерні Шеверс дістав через 

лису голову, концептуалізуються зовнішні якості плода дуба – овальна 

форма та гладенька поверхня. Отже, відбувся процес перекатегоризації, 

коли слово із категорії “рослина“ перейшло в категорію “людина“. 
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Зовнішня ознака лежить і в метафоричному перенесенні номінації “The 

Stilt”, якою нагородили відомого баскетболіста Вілта Чемберлейна (Wilt  

Chamberlain). Через великий зріст та кістляві ноги він нагадував палю чи 

ходулі [376]. 

4. Спостерігають доволі інтенсивне утворення прізвиськ за ознаками 

національності, етнічного чи расового походження. Позначаючи 

представників “чужих” народів, мовці-англійці можуть вживати: їхні повні 

імена (прізвища), приміром: John – ‘англієць, американець’, Hans, Otto - 

‘німець’, Olaf - ‘швед’, Ann - ‘біла жінка’ (сленг афроамериканців), Guido - 

‘італієць’. Такі власні імена мають репрезентативний, узагальнюючий 

характер і здебільшого не оцінюються негативно. Але частіше 

використовуються скорочені імена з емоційно-оцінними cуфіксами, напр.: 

ikey (ike, iky)(< Isaac); ikey-mo (ikeymo) (< Isaac + Moses); mouchey, mockey, 

mockie, moc(k)y, moxy –‘єврей’; Fritz, Freddy (< Friedrich) - ‘німець’; dago 

(< Diego) – ‘італієць; португалець; іспанець’ (США); Paddy, Pat (<Patrick), 

Mick, Mickey (<Michael) – ‘ірландець’, Patess – ‘ірландка’; Sandy 

(<Alexander) – шотландець; Tony (<Antonio) – ‘португалець’. Добре відомі 

загальноприйняті скорочення офіційних етнонімів (Argie – аргентинець, 

Chinee – китаєць, Brit – британець, Aussie – австралієць, Itie, Eye-talian – 

італієць, Paki – пакистанець), Mex – мексиканець, Af – африканець, Jap та 

Nip – японець, Polake, Pollack – поляк, Russki – росіянин). До складу 

скорочених етнонімів долучають і такі, що утворюються шляхом 

телескопії: Amerasian < American + Asian – американець азійського 

походження, Afrocaribbean <African + Caribbean – темношкірий 

мешканець країни карибського ареалу.  

У деяких випадках вживається сполучення найтиповішого імені та 

прізвиська: John Bull («Джон Бик») – англієць; John Blow («Джон 

Хвалько») – американець; Jacques Bonhomme («Жак Простак») – француз. 
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Утворення номінацій “чужих” зумовлюються такими особливостями 

сприйняття, як виділення та протиставлення ознак, нетипових для 

співвітчизників. Передусім виділяють антропологічні особливості того чи 

іншого народу (колір шкіри, волосся, очей тощо). Позначення  афро-

американців представлені образливими прізвиськоутвореннями: black, 

blacky, dark(e)y, nig, shine, groid, wog, slant, coon, nicca, sooty, thicklips, 

nigger-head. Представники монголоїдної раси через особливий розріз очей 

мають такі назви: slope, slop(e)y, slopehead). Китайці за своєрідним типом 

волосся мають прізвисько – pig-tailed; за кольором шкіри – yellow-belly, 

yigger; за формою очей – coin-slot, squint, forty-fiver; за формою голови 

pancake, pumpkinhead, socket-face [418]. Прізвиська-етноніми заносимо до 

сфери колективних прізвиськ, бо номінують групу людей з характерними 

внутрішніми чи зовнішніми ознаками. 

Англійському принцові Гаррі довелося вибачатись за вживання слова 

Paki стосовно колишнього товариша зі взводу: "Harry was caught on film 

three years ago referring to former Pakistani platoon member Ahmed Raza 

Khan as "our little Paki friend". Але це був не єдиний випадок, коли Гаррі 

звинуватили в расизмі. Під час гри в поло він звернувся до свого 

азійського партнера, вживаючи образливу назву – Sooty. "Mr Dillon, who it 

emerged is widely known by the sobriquet Sooty by his polo-playing friends, 

among them the future British monarch, said he had never taken any offence 

from the name" [349]. 

Етнономінації образного характеру, які вказують на зовнішність, 

расові відмінності, соціокультурні властивості, спосіб життя, типову 

поведінку, гастрономічні уподобання представників “чужого” народу, 

створюються за допомогою переосмислення значення лексичної одиниці 

на підставі метафоричного та метонімічного перенесень. Відповідно до 

похідних сфер, з яких залучаються назви об’єктів та явищ для створення 

образних назв “чужих” етносів, образні етнономінації розподіляються на 
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три основні тематичні групи: біоморфні, соціоморфні та предметні. Для 

створення метафоричного портрета іноземців у сучасній англійській мові 

використовуються біоморфні (зооморфна: bug – ірландець; goose – єврей; 

eagerbeaver – мексиканець / американець іспанського походження; та 

ботанічна: aubergine – афроамериканець; limey – британець) і соціоморфні 

(bog Irish – ірландець) метафори. Серед неофіційних етнономінацій 

представників “чужих” народів у сучасній англійській мові 

використовують метонімічні переноси, що спираються на біоморфні 

(антропоморфні: squarehead – німець; зооморфні: cammel-jammer – араб; 

ботанічні: mushroom-pickers – чехи), соціоморфні (spic/spick – мексиканець 

або іспаномовна особа, wetback – мексиканець) та предметні (handkerchief-

head – негр, krauthead, cabbage-head – німець, potato-head – ірландець, 

grease-gut, tacohead – мексиканець, butterbox – голландець) сутності. 

Міжетнічні стосунки грунтуються зазвичай на побутових уявленнях, 

відтворюючись на лексичному рівні мови у вигляді різноманітних 

етнономінацій. Гастрономічні уподобання у деяких народів спричиняють 

появу численних національних прізвиськ: frog, froggie – француз, goulash – 

угорець, macaroni – італієць, spinach – іспанець; butterbox, buttermouth – 

голландець; pork-and-beans – португалець; beaner – мексиканець [145, 

c. 53].  

Мотивованими ознаками етнономінацій можуть слугувати предмети 

матеріальної культури, назви одягу, взуття: blue-cap (синя фуражка – 

форма Скотленд-Ярда) – шотландець; kiltie, kilty – шотландець (за назвою 

шотландської спідниці kilt), raghead (ганчіркоголовий), towel-head 

(обмотана рушником голова) – араб, індус, пакистанець; featherhead – 

індієць; wooden shoes (дерев`яне взуття) – німець, голландець. У наведених 

прикладах етнічні прізвиська вжиті на основі переосмислення за 

соціокультурною ознакою.  
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До цієї ж групи віднесемо прізвиська-топоніми, що вказують на 

належність людини до певної країни, місцевості. Серед прізвиськ  

боксерів знаходимо чимало таких найменувань: Mexicutioner (Manny 

Pacquiao), The Celtic Warrior (Steve Collins), Boston Gob (Jack Sharkey), The 

Nigerian Nightmare (Samuel Peter), The Fightin' Kentuckian (Marvin Hart), 

Cleveland Rubber Man (Jonny Risko), Italian Dragon (Joe Calzaghe's). 

Прізвисько Our 'Enry (Henry Cooper) засвідчує, що легендарний 

англійський боксер Генрі Купер – виходець із кокні (робочих  

кварталів Лондона). Вшановуючи пам’ять визначного лондонця, 

британські ЗМІ описали його як "one of the sporting icons, not just for the 

boxing public but sport in general. Everyone called him 'Our Enry', and he was 

much loved, he served boxing wonderfully [421]". Наведене прізвисько не 

посідає нейтральну позицію на шкалі оцінок, бо позначає схвальну оцінку 

з точки зору суб’єкта. 

Колишнього спікера британського парламенту Майкла Мартіна 

(Michael Martin) постійно називали "Gorbals Mick" через акцент, 

характерний для уродженця Глазго (Gorbals a district of Glasgow on the 

south bank of the River Clyde, formerly noted for its slums and tenement 

buildings) [365]. Отже, прізвисько вказує на характерну рису вимови 

політика. 

5. Концепти ДІМ / СІМ’Я належать до найважливіших 

загальнолюдських культурних концептів, без яких не може обійтися жодна 

лінгвокультурна спільнота і без яких неможливе моделювання 

концептуальної та мовної картини світу. Вони представлені великою 

кількістю мовних одиниць, серед яких і прізвиськні номінації за ознаками 

родинних та сімейних відносин. Зазначмо, що в Італії прізвиська відомі як 

"soprannomi", що буквально перекладається як “понад іменем” і слугують 

своєрідним паспортом – людей розрізняють одне від одного не за першим 

чи останнім іменем, а за прізвиськом, що передається століттями від 
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батька до дітей, від чоловіка до жінки. Ось як розповідає про прізвисько 

своєї родини Клавдія Корнер:” In fact, if I say to the older people in my town 

my actual name, they will not know who I am. But if I tell them I am the 

granddaughter of Ficuccio (which was my grandfather's nickname) then they 

say, "Ah, now I know who you are." And then they call me Ficuccia – the 

feminine form of Ficuccio – and so I become part of the tradition. My 

grandmother, whose real name was Maria Cammertoni, was called Mima de 

Ficuccio – "Mima of Ficuccio". Now, as for my grandfather, Ficuccio means 

"Little Fig" and around my house, there are a lot of fig trees. So it could be that 

he was associated with these figs” [363]. 

І ще один приклад родинного прізвиська змальовується так:  ”Then 

there is a whole family called Magnapa, which means "Bread Eaters." In the old 

days, people made bread in outdoor ovens and would bake enough for a week. 

The Magnapa family made enough for two weeks. And my great uncle was 

called Piombino, "Little Lead", because he was using a piece of lead on a wire to 

heal children's sicknesses. 

У Великобританії та США родина вважається однією з найвищих 

національних цінностей. У англійській спільноті шахтарів надання дитині 

родинного прізвиська було своєрідним символом шани. У деяких сім’ях 

одне й те саме ім’я надавали обом дітям. Так, у поселенні Кейп Бретон 

налічували 37 Джонів МакДональдсів. Щоб відрізнити одних 

МакДональдсів від інших, уживали уточнювальні лексеми, як, приміром, 

Borehole MacDonalds, родина, де батько бурив свердловини для вибухівки. 

Іноді до власної назви долучали прізвисько батька – Tommy Big Jim, що 

означало Том, син великого Джима [384]. 

Зазначмо, що важливим індикатором міжособистісних стосунків, 

водночас прикладом лагідного ставлення, часто з відтінком гумору є 

дитячі прізвиська. Міжособистісне спілкування основних учасників 

сімейного дискурсу є взаємодія двох або кількох людей, що складається з 
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обміну інформацією не тільки пізнавального, а й афективно-оціночного 

характеру. Оцінюючи дійсність, комуніканти пропускають її не тільки 

через свою свідомість, розум, а й відчуття, емоції. О. О. Селіванова 

зазначає, що обрання саме оцінки позначуваного ознакою ономасіологічної 

структури ґрунтується на різних пізнавальних функціях: сенсорних 

механізмах інтеріоризації світу, емоційному сприйнятті, мисленнєвій 

раціональній обробці, образно-метафоричному уподібненні з опертям на 

стереотипи, культурну символіку, архетипи колективного позасвідомого  

[203]. Для емоційної оцінки характерна така диференційна ознака, як 

“приписування”.  

Л. А. Кисельова зазначає, що емоційна оцінка – це приписування 

суб’єктом позитивних чи негативних якостей кому-небудь або чому-

небудь [113, c. 18]. Для ефективної комунікації психологи рекомендують 

батькам показувати своє власне ставлення до дітей, акцентуючи увагу на 

тих чи інших позитивних якостях дитини. Щоб відобразити своє емоційне 

ставлення до дитини, родичі використовують різні стилістичні 

трансформації, серед яких найбільш яскраву образність мають 

метафоричний та метанонімічний переноси. 

"Rosebud" – дівчинка отримала таке прізвисько від дідуся, що 

народилося як асоціація через рожеві щічки. "Cookie" – бо дитина для 

рідних мала вигляд солоденького, кругленького печива. "Mummy's 

yummy" – така сильна емоція любові в матусі викликає порівняння сина зі 

"смакотою". "Bebee" – такою крихітною була новонароджена, що мала 

асоціацію із бджілкою. "Bam-Bam" – прізвисько створено на основі імітації 

звука, щоб створити емоційно передбачуваний слуховий образ, який 

характеризує свого володаря.  

Peanut, Princess, Sweet Pea, Birdie, Pie – це найчастіше вживані 

зовнішньо мотивовані позитивно марковані прізвиська, які характеризують 

особливості зовнішності, характеру, поведінки найулюбленіших членів 
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родини. Афективні йменування дітей часто мають очевидну / неочевидну 

іронічну, жартівливу конотацію позитивної оцінки. Зображуючи якусь 

фізичну або психологічну особливість, подібність до когось або чогось, 

привертаючи увагу до уподобання того чи того об’єкта, суб’єкт виявляє 

свою зацікавленість, прихильність, а іноді й стурбованість, що формується 

на основі сталих емоційних констант.  

6. В англійській мові з`явилося чимало найменувань, що позначають 

соціальний статус комунікантів. Термін «статус» утворено від 

латинського дієслова statuer, що означає «розташувати», «установити». 

Латинське слово statutum означало «установлені правила поведінки», 

«статут». Номінації, що позначають статус адресата, також є і 

категоріальною ознакою адресата. В. В. Красних [127] відзначає роль 

соціального статусу як соціального феномена, що передбачає певну 

поведінку, зокрема і мовленнєву. 

Інновація Sloane Ranger, або скорочено Sloane (комбінація Sloane 

Square-район багатих мешканців у Челсі + телевізійний персонаж The Lone 

Ranger), застосовують до молодих людей вищого класу, що мають 

уніфікований стиль поведінки, мислення. "But if you're determined to join 

the ranks of Britain's ruling elite, you must learn to assimilate – and to do that 

you must transform yourself into a "Sloane" [356]. 

Сучасний привілейований клас британського суспільства (privileged 

upper-crust set) глузливо змальовується як: "toffs" (а member of the upper 

classes, especially one who is elegantly dressed: "champagne, once a raffish 

drink suitable for toffs and weddings"), "hooray henrys" (a lively and 

ineffectual upper-class young man) і "yahs" (an affected upper-class person; 

from yah, the spoken form of yes used by upper-class British people) [410]. 

Описуючи найвизначнішу подію у британському суспільстві, журналістка 

СNN Сузанна Палк позначила сучасних англійських аристократів як well-

moneyed та well-connected families. “Nicknamed "toffs", "hooray henrys" and 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sloane_Square
http://en.wikipedia.org/wiki/Sloane_Square
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lone_Ranger
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lone_Ranger
http://www.thefreedictionary.com/yah
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"yahs," becoming paof this privileged upper-crust set is a frightfully difficult 

affair” [356]. Наведені символічні власні імена вважатимемо прізвиськними 

номінаціями, бо, крім називання групи людей, об’єднаних конкретною 

загальною рисою, вони виражають емоційно-оцінне ставлення до них 

через стилістично марковані номінативні засоби.  

Як, наприклад, у найменуванні "toffs" вжито метонімічне 

переосмислення назви золотої китиці (a gold tassel – a tuft of loosely  

hanging threads or cords knotted at one end and attached for decoration  

to soft furnishings, clothing, or other items), що є елементом одягу 

титулованих студентів Оксфорда та Кембриджа для позначення людей 

вищого класу. 

У американців поширене колективне найменування Preppy 

(абревіатура від «підготовча школа» (preparatory school) щодо молодих 

людей із багатих сімей, котрі ходять до приватних дорогих шкіл та мають 

дорогий одяг і вирізняються особливим акцентом,  

манерами та етикетом, притаманним вищому класові. Прекрасна освіта та 

зв’язки гарантують цим молодим людям професійний успіх у 

майбутньому. 

Слід зазначити, що представники вищого класу суспільства 

позначаються цілою низкою мовних одиниць вторинної номінації:  

laced waistcoats, lether aprons, top drawers of English society, the dandies, the 

cream of society, the biggies, moneybags, fat cats [383]. Cepeд представників 

заможних – відомий американський бізнесмен Дональд Трамп,  

якого у пресі описують так: “Donald Trump on the other hand reflects  

a true Manhattan “fat cat” in his tailored suites and his affluent  

apartment decked out in purely decadent designer attire” [348]. У  

наведеній інновації концептуалізується характерна ознака багатіїв – 

надприбуток. 

http://maps.google.com/maps?ll=40.7283333333,-73.9941666667&spn=0.1,0.1&q=40.7283333333,-73.9941666667%20(Manhattan)&t=h
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Зазначмо, що наведені метонімічні назви істеблішменту пов’язані і з 

раціональними, і з емоційно-оцінними асоціаціями, які формують певну 

концептуальну модель, що відповідає уявленням про соціально значущий 

об’єкт у певному мовному колективі. 

Представників менш забезпечених верств населення у США 

іменували brown-baggers, бо вони носили ланч у пакуночках, обгорнутих 

коричневим папером. Водночас у Англії brown-baggers називали іноземних 

студентів, які користувалися портфелями-дипломатами коричневого 

кольору. Утворена назва перейшла із категорії загальних назв у категорію 

власного імені людини. 

Отже, соціальний статус людини закріплюється в різноманітних 

прізвиськних номінаціях, що вказують на соціальні взаємини між особами, 

репрезентуючи їх у асоціативно-образному вживанні. 

7. Прізвиська визначених рис, особливостей і досягнень людей. 

Номінуючи партнерів у спілкуванні, автори мовленнєвих одиниць 

вибирають одну або кілька характерних ознак особи для номінації, які 

стають соціально важливими й відображають ставлення адресантів до 

адресатів мовлення. Як зазначає М. М. Телеки, найменування осіб на 

прізвиська є оцінно-характеризуючими і спричинені їх схожістю з певними 

предметними значеннями дій, ознак, які вони привласнили [220]. Саме 

таким оцінно-характеризуючим є прізвисько-злиток "Governator" 

(governor+terminator), що поєднало, так би мовити, дві іпостасі Арнольда 

Шварцнеггера, губернатора Каліфорнії і супергероя боєвиків.  

Як з`ясувалося, Шварцнеггеру сподобалося таке ім’я: "When I ran for 

governor back in 2003 and I started hearing people talking about the 

'Governator,' I thought the word was so cool. "The word 'Governator' combined 

two worlds: the world of politics and the movie world and brings everything 

together ..." [426]. Соціально-визначним є і прізвисько Чарльза  

Вейда Барклі (Charles Wade Barkley) – "Sir Charles", одного з найкращих 
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баскетболістів НБА та американської команди Мрії. Слово sir вживається в 

англійській мові перед власним ім’ям людини, яка удостоїлася найвищих 

британських титулів, а в наведеній номінації – для особливої відзнаки 

видатної особистості. Ключова постать британської політики 1980–1990-х, 

член уряду Маргарет Тетчер, а пізніше Джона Мейджора, Майкл 

Хезелтайн, залишиться в історії ще й як вигаданий герой Едгара Райса 

Берроуза "Tarzan" через епізод, який відбувся в парламенті у травні  

1976-го. Цю подію закарбували так: "He became infuriated when Labour 

leftwingers began singing the "Red Flag" in the Commons chamber after a key 

vote. Heseltine seized the ceremonial mace and swung it around his head, 

offering the symbol of parliamentary authority in mockery to the Labour 

benches. Fellow Tories were shocked and he had to apologize the next day. But 

from then on the nickname "Tarzan" occasioned also by his abundant blonde 

mane, stuck with him" [365]. Порівняння політика з героєм художнього 

твору народилося завдяки дії когнітивного механізму асоціації. Основою 

метафоричного перенесення виступає поведінка парламентарія, який 

продемонстрував свою неабияку фізичну силу і вправність опозиційній 

партії. 

Британський політик, колишній лідер партії консерваторів, Іаін 

Дункан Сміт (George Iain Duncan Smith), якого вважали “тихим” ("Quiet 

Man"), тобто таким, хто не виголошував промов у парламенті, одного дня 

таки додав гучності, звинувативши прем’єра Тоні Блера в 

некомпетентності та ганебно-зрадницькій політиці. “The "Quiet Man" of 

British politics has decided that he is actually rather voluble. In one of the more 

unusual political U-turns of recent years, Iain Duncan Smith has insisted that, 

when he used his leader's speech at last month's Conservative Party conference 

to style himself as "the quiet man", he did not intend to be taken literally. "I'm 

not quite that quiet," he tells Sue Lawley on BBC Radio 4's Desert Islands Discs 

today. "The point about the 'quiet man' was that it was really about resolution 
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and the fact that people who shout a lot and say a lot of things don't often do 

them" [421]. Прізвисько "Quiet Man" вжито, щоб зосередити увагу на 

характерних рисах поведінки політика, але пізніше ця номінація набула ще 

меліоративної, позитивної оцінки. 

Очевидну негативну оцінку дали лідерові Демократичної партії Педі 

Ешдауну (Paddy Ashdown) прізвиськом Paddy Pantsdown, коли у пресі 

розкрили його тривалий зв'язок із секретаркою в 1992 році. У прізвиську – 

жорстке кепкування над політиком і гротескне відображення його 

поведінки. 

Одна з найхаризматичніших та всенародно обожнюваних членів 

британської королівської сім’ї, принцеса Діана, намагалася зробити світ 

кращим, милосерднішим і в пам’яті людей залишиться як "The Queen of 

Hearts" [418]. Лексема queen в англійській мові вживається для позначення 

жінок, які мають найвищий титул чи за соціальним станом, чи за 

соціокультурними досягненнями. Чоловік Діани, принц Чарльз, прагне 

бути відомим у суспільстві як "Charles the Green" за зусилля, спрямовані 

на збереження навколишнього середовища. "Prince Charles has told some of 

his staff to use bicycles in the fight against global warming. He is even prepared 

to travel to London by commuter train from a station near Highgrove. Charles 

wants to be remembered as the "Green Prince" and is making a personal 

statement by planning a radical shake-up of his travel plans" [380]. Лексема, 

що позначає колір “green”, вживається для номінації людини, яка 

приєдналася до глобального руху захисту довкілля.  

Меліоративного оцінного значення набула й номінація одного із 

кращих англійських футболістів Алана Кларка (Allan Clarke). Завдяки 

своєму неперевершеному чуттю виявити і реалізувати голевий момент він 

дістав прізвисько Sniffer: ”You will not find too many dissenters from the 

widely-held maxim that Allan Clarke, who turns 67 at the end of this month, is 

perhaps the most naturally-gifted predator to have ever graced Elland Road. The 

http://mmdelrosario.hubpages.com/hub/princess_diana_queen_of_hearts
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man known universally as Sniffer, in deference to his uncanny scoring ability, 

was already a goalscorer of some repute when he left” [440]. 

Слід сказати, що надання емоційно-оцінного імені відомій людині 

всередині окремої культури не означає, що всі люди, навіть  

усередині однієї культури, відчувають та міркують під копірку.  Як 

зазначає В. І. Шаховський, спільність емоційних переживань не означає 

також те, що популярні стереотипи – стимули цих та інших  

емоційних реакцій представляють реальність з абсолютною коректністю. 

Це не означає, що кожний індивід – представник тієї чи іншої культури – 

знає її історію і володіє її фактами, ідеями, цінностями, тобто  

може свідомо їх вербалізувати у відповідних комунікативних ситуаціях.  

Якщо проаналізуємо особливості функціонування прізвиськ в 

американській лінгвокультурі порівняно з британською, то побачимо, що 

частка американських меліоративних та пейоративних прізвиськ буде 

більша.  

Як зазначає А. В. Цепкова, це пояснюється тим, що у Великобританії 

відповідно до законів політкоректності існують обмеження щодо 

висміювання певних соціальних цінностей. Такі обмеження є  

результатом національного характеру, а також особливостями вираження 

позитивних та негативних емоцій, демонстрації стосунків під час 

міжособистісного спілкування [241]. А от американці відкритіші, вільніші 

у висловлюванні позитивних емоцій, водночас менш категоричні у 

негативних оцінках.  

Дж. Шенкл у передмові до словника американських прізвиськ 

прокоментував це так: “Americans doubtless use more nicknames than any 

other peoples today. They give them to their wives, husbands, children, friends, 

enemies, and to almost every object they see or use. No name is too sacred or 

too base for them to shorten or modify into an affectionate, humorous, or 

abusive sobriquet. There are literally thousands of them employed in the Dally 
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conversations or in the writings of the American people” [311, p. 6]. На 

сьогодні любов до прізвиськ в американців збереглася. Якщо справа 

стосується відомих людей, особливо політиків, суспільство так само 

вигадує іронічні, а іноді і зневажливі прізвиська, як, скажімо, прізвиська 

43-го президента США Джорджа Буша, - Mini-Bush, Dubya, Poppy’s Puppet, 

Beelzebush, Bushitler, Commander in Thief, Embarrassment-in-Chief, Chimp-

in-Thief, Chimperor, Brainstorm-in-a-Teacup [360]. У наведеному прикладі, 

ідентифікуючи та надаючи відповідної номінації особі, яка виступає в тій 

чи тій соціальній ролі, учасники комунікації виказують їй у такий спосіб 

повагу чи зневагу. 

8. Прізвиська за ознакою міжособистісних стосунків. 

Вираження симпатії чи антипатії здійснюється і в міжособистісних 

взаєминах. Номінуючи партнерів у спілкуванні, автори передусім 

віддзеркалюють своє ставлення до адресатів мовлення. Розгляньмо шкільні 

прізвиська, які є невід`ємною частиною шкільного життя і визначають 

міжособистісні стосунки всередині колективу, лаконічно характеризуючи 

носія і автора прізвиська. Одним з основних об'єктів пізнання дітей 

шкільного віку стає поведінка однолітків, їхні дії та вчинки. Як зазначають 

психологи, діти молодшого шкільного віку можуть виокремити в 

зовнішньому вигляді ровесника тільки найзагальніші елементи, такі , як 

зріст, колір очей, волосся та ін. Тому у прізвиськних найменуваннях цього 

віку – моделі, основані переважно на зовнішніх ознаках. Враження про 

свого товариша по навчанню передусім представлене негативними 

оцінками, бо, за психологічними дослідженнями поведінки людини, одним 

з важливих механізмів міжособистісного пізнання людини людиною є 

феномен «егоцентричне приписування». Егоцентричність виражається у 

приписуванні позитивних якостей, успіху собі, а негативних та невдачі – 

іншим людям. Фізичні вади одних безжально висміюються іншими дітьми 

і виставляються на показ: “Crip”, “Stretch”, “Shorty”, “Longshanks”, 
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“Tubby”, “Skyscraper”, “Maypole”, ”Roach”, “Moose“, “Pumpkinhead“, “Jill 

Pickle“, “Smackhead“, “Stinky Pig“, “Four Eyes“, Fatty”, “Piggy”, “Tank”, 

“Rabbit” (for someone with protruding teeth); “Concorde” (for someone with a 

big nose); “Oxfam” (for a skinny person, especially if coloured), “Beetle 

crusher” for 'large feet', “Breadbasket” or “Porridge-bag” for 'stomach'). Ці 

прізвиська характеризуються як принижувальні (пейоративні) – такі, що 

мають негативну, принизливу оцінку, жорстке кепкування, навіть образу.  

Обидва шкільні прізвиська ”Ch-ch-ch-chia” і ”Sasquatch”, що вказували на 

довге та густе волосся, сильно дошкуляли дизайнерці із Нью-Йорка. 

Sasquatch – слово, запозичене з мови індійського племені північного 

заходу США, що означає снігова людина, людиноподібна істота, вкрита 

волоссям. У номінації шляхом метафоричного перенесення 

зконцептуалізована фізична ознака людини [394]. Сару Пелін, кандидатку 

на пост віце-президента від Республіканскої партії на виборах президента 

США 2008 року, в школі діти називали “Sarah Barracuda”, вочевидь, за 

високий зріст. 

У підлітковому віці значенню фізичних даних іншої особи надається 

ще більше уваги. В уявленні підлітка анатомічні особливості, риси 

обличчя, особливості будови тіла більше характеризують людину, аніж її 

одяг чи зачіска. Описуючи іншу людину, підліток не тільки перелічує 

окремі ознаки зовнішності, а й виокремлює ті властивості, які відтворюють 

індивідуальні, характерологічні особливості того, кого він сприймає.  У віці 

13–14 років обсяг і адекватність ознак, котрі підлягають оцінці, значно 

збільшується. Крім зовнішнього вигляду, критично оцінюється і поведінка 

товаришів по школі. Образливі “Stupid” або “Dumbbell” дістаються тим, 

хто не встигає, виявляє менші розумові здібності у навчанні. 

“Turd”,“Skunky“,“Klutzy” – називають тих, яким не пощастило 

“відзначитись” принаймні одного разу. Найменування “Moody“ дістав 

хлопець, який весь час перебував не в гуморі. “Dinosaur” – як  

http://www.msnbc.msn.com/id/38632130/ns/health-childrens_health/t/when-you-cant-shake-annoying-nickname/
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вторинне ім'я утворилося через те, що хлопчик ходив і стрибав подібно до 

динозавра [394]. Roach, Shark, Stinky Pig, Bogus, Trash, Betelgeuse, Gopher, 

Skunky – специфічні характеристики однолітків, що ідентифікують 

унікальні риси адресатів і вказують на міжособистісні стосунки в 

шкільному колективі.  

Чим старшою стає людина, тим частіше вона використовує елементи 

зовнішності іншої людини для визначення її професійної, національної, 

расової належності, а елементи експресії – для суджень про її темперамент, 

характер, професію. У дорослої людини, так само як і в дитини, риси 

зовнішності, поведінка, що ними сприймається в іншої людини, можуть 

значною мірою трансформуватися, перекручуватися під впливом 

самооцінки, що склалася, характеру взаємостосунків з людиною, що 

сприймається. Отже, виникають перебільшувальні (негативні / позитивні) 

образи у вигляді прізвиськ, які застосовують, щоб затвердити рольовий 

статус номінатора.  

Пропоновану класифікацію у вигляді восьми семантико-тематичних 

груп вважатимемо певною мірою універсальною, бо подані у відповідних 

категоріях прізвиська формуються на основі соціально-перцептивних 

стереотипів, сталих образів соціального об'єкта. Проте, надаючи вторинне 

ім’я, ми зіставляємо, диференціюємо, порівнюємо або  приписуємо ті 

якості, які виникають у результаті суб’єктивного сприйняття іншої особи. 

Диференційні приписування характеризуються емоційною оцінкою зі 

знаком (+) або (-), а остання суб’єктивна в тому розумінні, що вона слугує 

для вираження суб’єктивного ставлення того, хто говорить (пише) до 

когось або чогось незалежно від об’єктивних якостей предмета, об’єкта 

оцінки і суб’єктивно ним застосовується [113, с. 18].  
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2.2 Комп’ютерні номінації людини як різновид антропонімів 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовив появу 

численних інтернет-номінацій людини – комп’ютерних прізвиськ 

(нікнеймів), які користувачі мережевих спільнот (чатів, форумів)  обирають 

самі собі для спілкування. Хоча дослідження нікнейма (ніка, інтернет-

імені) стає дедалі популярнішим серед мовознавців, його статус досі ще не 

визначений. Дослідники приписують місце цьому явищу номінації серед 

різних одиниць номінації – псевдонім, кличка, sobriquet, surnom, byname, 

moniker тощо [6; 16; 41; 52; 69; 195]. Не виникає сумнівів щодо основних 

ознак нікнеймів, притаманних власним іменам загалом. За визначенням 

С. Н. Смольникова, мережеві імена входять до сфери «актуальної 

антропонімії» з такими ознаками, як одиничність, визначеність номінації, 

наявність референції, семантичної і структурної специфіки; вони є 

результатом мовленнєвої номінації і використовуються для позначення 

індивідів [209]. А. С. Балкунова дослідила семантичні особливості 

нікнеймів, порівнюючи інтернет-імена із суміжними явищами в номінації – 

оказіоналізмами і неологізмами. Вона визначила низку ознак, що 

характеризують нікнейми як певний різновид антропонімів, що 

функціонують в обмеженому середовищі віртуального комунікативного 

простору: індивідуальна належність, самономінація, самоідентифікація, 

мотивованість та високий ступінь експліцитності прагматичного 

компонента [17]. Російська дослідниця зазначає, що семантичні 

особливості нікнеймів визначаються конкретними ознаками, які 

імплікуються самим комунікантом виходячи із власних інтенцій. На думку 

М. Г. Чабаненко, нікнейм – це неофіційне власне ім’я людини, що 

надається самостійно носієм, щоб приховати особу, і є результатом 

креативної діяльності у всіх сферах молодіжної комунікації,  здійснюваної 

у письмовій формі [242, c. 13]. 
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Отже, під нікнеймом вважатимемо віртуальне (комп’ютерне) 

найменування, що має основні характеристики оніма та такі відмінні риси: 

індивідуальність в умовах конкретної ситуації інтернет-спілкування; 

поліфункціональність (ціль – замаскувати «Я» чи, навпаки, позиціонувати 

себе); наповненість сигнифікативного змісту різними компонентами, що 

формують образ «Я», високий ступінь мотивованості прагматичних і 

конотативних змістів і виступає як засіб самопозиціювання і як мовний код  

віртуальної особи. Важливо зазначити, що в сучасному інтернет-

спілкуванні спостерігається експансія «чатових ніків», багато з яких 

стають модними, трендовими, що робить їх важливим джерелом сучасного 

прізвиськного лексикону. 

Процес створення нікнейма є унікальним лінгвістичним явищем, бо 

він надає необмежені механізми самономінації. Суб’єкт може самостійно 

вирішувати – обрати для позначення своє реальне ім’я чи вже існуюче 

прізвисько, надане йому іншими людьми, або створити щось нове, 

опираючись на власні уявлення про себе, довколишній світ та цілі 

спілкування у мережі.  

Самопрезентація в Інтернеті дає можливість людині стати ким 

завгодно, приписати собі будь-які якості: і позитивні, і негативні. Як 

зазначає Девід Крістал, вибір ніка – це ритуальна дія, котрої потребує та 

спільнота, до якої людина намагається приєднатися, це справа 

надзвичайної складності та сензитивності [273].  

Празька дослідниця Джонова Маркета зазначає, що нік може бути 

одним словом, цілим реченням, комбінацією великих і маленьких літер, 

може включати в себе числа, символи та смайлики. Крім того, вона 

виокремила типи нікнеймів, що найчастіше зустрічаються у категорії: 

1) легітимні імена користувача (та їх варіанти), 2) коротка характеристика 

інтернет-комунікатора (зокрема вік, стать, місце знаходження, риси 
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зовнішності та характеру), 3) імена відомих людей чи героїв, 4) тварини, 

рослини, предмети [292]. 

З точки зору семантики, англійські нікнейми представлені 

різнорідними лексико-семантичними групами. Одна з перших семантичну 

типологію ніків надала Бечар Ізраелі (1995), у якій подала сім основних 

категорій. У нашому дослідженні за тематичною ознакою виділимо 

дванадцять найпоширеніших груп інтернет-найменувань: 

1. Іменні ніки (власні імена, реальні та змінені прізвища, імена 

відомих персон, імена, ініціали): Johney, ♥Jenny♥, Fred1, Fergie, Dave The 

Man, Tim000, TimMiddleton, Josie McPaul, MelKelly, Robin Nuttall, Ken 

Huggard, Stella Baker, Miss_Lisey_Molloy, WinstonThatcher, JonAustin, Elvis, 

Yosi, Magellan, Socrates 69, Amadeus37, JD C, Ed B, JWil [408]. Якщо автор 

задоволений своїм іменем, він не змінює його, коли створює власний  

віртуальний образ. Використання різних графічних вербальних засобів 

(великих літер, повторень, пунктуаційних знаків, емотиконів та інше) 

вказує на бажання особи показати себе активним членом інтернет-

спільноти, візуально апелюючи до комуніканта. 

2. Ніки, утворені від географічних назв: floridan56, londonscot, 

Сambrigian, irishaxeman, welshmark83, duch57, Pele Washingtonian, 

DavidmanchesterCity, Sussexperson, GeoffUK, DukeofMelbourne, 

Liverpooldave, zurich111, gpicyprus, yorkshiredude. 

3. Ніки-зооніми (найменування тварин): King_Penquin, FatCat08, 

Eagle, Night Owl, Black Raven, Richieworm, sparrow10, afiercebadrabbit, 

turtle95, treefr0g, collie dog, cockerspaniel, opossumqueen. За допомогою 

ніків-зооморфізмів інтернет-комунікант через засоби вторинної номінації  

може подати свої реальні риси або уявні через подібність до якоїсь 

тварини (великого зросту; з надлишковою вагою; гордий;  нічний гультяй; 

самотній тощо). Подібні номінації є своєрідним образом, що надається 

віртуальній спільноті для ідентифікації. Варто зазначити, що асоціативні 
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зв’язки за подібністю до тварин вважають стереотипними, очікуваними 

[17].  

4. Ніки, що описують персональні риси характеру, зовнішність: 

shydude; belladona; stoned, sleepless, Tearfall, Dodolook, Holly C, 

muscleguy, Blindseer, sweatypalms, slangman, MrDamage, RudeBoy, 

dreadlier, fatbelly, stoneface1, claudiagrey, sharpeye, broadshoulder, iron-

hands, obvious child, OLuckyMan, Hope108, metroman, chancy lu, sunny15. 

Для створення віртуальних імен можуть використовуватися як 

антропонімічні параметри (muscleguy – мускулистий), так і психологічні, 

когнітивні, що відображають певні знання, досвід, стереотипи (dreadlier – 

невиправний брехун) і афективні, що виражають емоційні стани  

(sunny15 – щасливий, такий, що світиться від щастя). Ніки цієї групи слід 

вважати суб’єктними, бо в їх основі суб’єктивне сприйняття або 

особистий досвід. 

5. Ніки, що вказують на належність до певної професії або на вид 

захоплення: director, pilot, medoctor, dvdmartin, Googlebox, Tweeby, 

themaster, themonk, mathman, sciencesticks, loves westerns, oldvicar, 

djorisha, CaptainBlack, AnaMusic, Musicismylove, tomhacker38, surfer1. У 

ніках цієї групи виражено соціальну ідентифікацію через належність до 

певної професії, соціальної групи чи спільноти. Учасники інтернет-

комунікації можуть мати або чітко визначені соціальні ролі, або брати 

одну з ролей, залежно від інформаційних потреб. 

6. Ніки, що належать до літератури, казок, героїв фільмів, п’єс, 

кіно і телебачення: GZeus, Achilles, Prometheus, Baloo, Hardrock, Rambo, 

Mr. Bean, MATRIX, Neo, Titanicus, Syd, ElQuiixote, Scubadoc, YorkshireCat, 

littlescarlet, Cannibal. Ці ніки-алюзії характеризують знання 

загальнолюдських цінностей людини, інтереси та пріоритети у виборі 

історичних, літературних та кіноперсонажів. 
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7. Прізвиська з мета-коментарем анонімності: justI, me, unknown, 

soul, Phantom, spirit, AZmi, що читається івритом двома шляхами – 

1. вираз _azmi_ може означати: це – я, або як окремі два слова – хто я?. 

Вживаючи такі найменування, користувачі Інтернету хочуть максимально 

сховатися за віртуальним образом, демонструючи своє бажання 

погратися.  

8. Ніки-фізіоніми (явища природи): Avalanche, Blizzard, Iceberg, 

Frost, Sunbeam, Darksun, iceaura. Такі найменування відносимо до 

стереотипних. Ніки-ребуси з лінгвістичними перекручуваннями: whathell 

(what the hell), myTboy (mighty boy) hzl eyed grl (hazel eyed girl), i-luv-

cats99,Trix, Zound, Bizzy, Mr.Whorz, gorf, Wattever, Xero. Здається, що 

декотрі ніки взято з пазлів чи кросвордів, декотрі мають подвійне 

значення або написані навпаки: gorf ("frog"), eehpcm ("mcphee"). Щоб 

привернути увагу, в ніках часто навмисно нехтують орфографічними 

нормами англійської мови. 

9. Ніки-звуконаслідування: boo, yumyum, hoopsss. 

10. Ніки-фрази: walkinginthesand, yesfuture, giveusaclue, 

WannaTellYouAStory, RicherThanYou, ilovethelivebirds, iusedtobeinmedia, 

dreams-come-true, What'sinaname, FearNoHardship, It's a cakewalk, 

BlahblahYouToo, think positive, Hurry_On_Sundown. У наведених 

прикладах відбувається експансія мовленнєвого ланцюга за рахунок того, 

що в нік-номінацію включаються цілі сполучення слів, фрази, щоб 

інтенсифікувати емоційні стани, почуття. 

11. Випадковий набір букв, цифр:  Mrmcfc, lxskllr, JMMJMM, bzz77, 

ihluglglglg, oommph. Мультиплікація графемного складу номінацій не 

призводить до зростання смислового навантаження, а є сигналом знову ж 

таки підвищеної емоційності адресанта.  

Хоча ми класифікували нікнейми у дванадцять груп, 

найпоширеніших в інтернет-дискурсі, інколи постають складнощі у 
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визначенні, до якої з груп належать ті чи інші найменування через їх 

багатозначність та відсутність інформації про їхніх носіїв і про причини 

вибору.  

Для творення електронних прізвиськ інтернет-комунікатори 

використовують ті само способи словотворення, котрі обслуговують мову 

загалом: морфологічний (суфіксальний, префіксальний, складання основ), 

синтаксичний (утворення словосполучень), семантичний (переосмислення 

слів на основі когнітивних процесів метафоризації та метонімізації). 

Р. Траск виділяє запозичення та ономатопея серед найпродуктивніших 

механізмів словотворення нікнеймів [314]. Наведемо категорії 

морфологічних процесів, які залучені до утворення електронних 

номінацій: 

1) абревіація ProfBulling, WTFUWT,whatto 

2) акронім laser, radar 

3) усічення demo, topher  

4) складення Tigervision, LiqiudRay, scottishviking, 

Runningfoxx 

5) деривація devilish, scopey 

6) ономатопея meow  

Щоб зробити нік виразнішим, крім традиційних морфологічних 

способів, користувачі Інтернету застосовують й інші, вибірково 

ексцентричні, як, наприклад, додавання чисел до номінації (007Charlie, 

frederic1943, on4wheels, Eddy5); елементів неясності (obscurity) (RobiX, 

xxkelxx, xWidget), символа @, що використовується в мережі для 

відокремлення імені користувача від назви домена (@GmzSandra, 

@jonholmes1, @barfoot, @antbryant, @jimmydoris1986) та префікса-

абревіатури i- (iiiToKe, iLinda, iMark); викидання голосних (sxyfml, 

GrrlScientist, msjston); подвоєння букв (ralphyyy, wwwendy, ooTToo, cbarr, 

hhhobbit), заміна букв (neekee, WyldeWolfe, xpecters, Zound, Bizzy, 

https://twitter.com/jonholmes1
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Mr.Whorz). Ще одним популярним трендом для творення ніків неологізмів 

є метод “літспік" (leetspeak) – заміщення літер схожими з написанням 

цифрами: 7even, tr1ck5t3r, art1st, v1k1ngone, 5ylvester5taline, 

some1elsenotme. 

У бажанні створити цікавий, небанальний нік, що запам`ятовується, 

комунікант проявляє себе творчо. Відбувається процес саморефлексії,  

коли індивід представляє свій когнітивний образ в Інтернет-комунікації, 

закладаючи в нього самооцінку. Відповідність такого образу  

реальному прототипові може бути непередбачувана: користувачі змінюють 

стать, вік, професію, національність, характер, а іноді називаються 

невизначеними іменами, які унеможливлюють розгадати риси свого 

господаря.  

Крім того, можна стверджувати, що нікнейи мають емоційну 

насиченість, яка досягається за допомогою графічних вербальних засобів 

(використання великих літер, повторень пунктуаційних знаків, смайликів  

тощо). Інтернет-прізвиськам властива емоційна оцінність, бо для 

створення індивідуального мовного іміджу суб’єкта необхідно 

самооцінити себе на основі власної системи оцінки (+ або –), а вже потім 

представити інтерпретивно-оцінний образ інтернет-спільноті. Це буде не 

просто вигаданий образ, а й світогляд, соціальний статус та інші ознаки 

концепту «Я», що є основою усвідомлення людиною її особистої 

ідентичності [224, с. 31]. Надаючи собі віртуальне ім’я, учасник Інтернет-

комунікації керується низкою мотивів: пошук свого справжнього «я», 

спроба реалізувати своє ідеальне «я», домогтися популярності, привернути 

увагу до себе або ж навпаки – залишитися інкогніто. І саме віртуальний 

простір, незалежно від мотиву, дасть можливість створити про себе 

«враження на свій розсуд», самоназвати та самопрезентувати себе 

віртуальній спільноті.  

 

http://www.theguardian.com/discussion/user/id/11241839
http://www.theguardian.com/discussion/user/id/12788539
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2.3 Прізвиськні номінації, утворені метафоричним переносом 

Утвореня антропонімічного прізвиська розглядають як вияв 

загального когнітивного процесу побудови мовних одиниць, під час якого 

мовці, використовуючи певні мовні структури, здійснюють процес 

номінації, в основі якого – один або кілька найбільш яскравих ознак 

референта. Прізвиська відносять до одиниць вторинної номінації: щоб 

назвати, використовують уже наявні в мові номінативні засоби, причому, 

як правило, стилістично марковані. Вторинна номінація у своєму 

гносеологічному виході ґрунтується на властивості понять переходити 

одне в одне і формуватися на основі передусім пізнаного, відображаючи 

дедалі нові ознаки дійсності, освоювані людиною. Вторинна номінація як 

спосіб матеріалізації понять є звершення деякої продуктивної розумово-

мовної діяльності свідомості, що відбувається в умовах впливу вже 

закріпленого за даним словом понятійного змісту [221, c. 168]. 

М. А. Косичева пропонує розглядати вторинну номінацію предмета чи 

явища як вторинну номінацію концепта чи категорії, бо за кожною мовною 

одиницею стоїть репрезентація окремих категорій чи концептів [125]. 

Дослідниця наголошує, що основним екстралінгвістичним фактором, який 

сприяє коцептуалізації та категоризації об’єктів реальної дійсності 

засобами вторинної номінації є емоційно-експресивний.  

Пізнаючи партнерів з комунікації, ми формуємо про них образи-

уявлення насамперед за властивими зовнішніми ознаками, поведінкою, 

вчинками. Оцінюючи інших на основі професійних, соціально-вікових, 

політично-економічних, емоційно-естетичних стереотипів, суб’єкти 

схильні перебільшувати, переносити позитивні (негативні) враження про 

одну властивість об’єкта на всю особистість. До того ж особливості 

сенсорних механізмів та їх взаємодія із психікою дають можливість 

людині зіставляти несумісне. В результаті зароджуються вторинні 

найменування – прізвиська. Прізвиська – одиниці вторинної номінації, 
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утворювані на основі непрямого способу номінації, коли мотивована 

ознака позначена асоціативно, через інше, вже наявне слово як 

новоутворення. Номінації передує мотивація, яка є умовою акту 

найменування предметів і явищ дійсності, а термін «мотив» позначає 

ознаку, що ввійшла в основу найменування [256, с. 176]. Надаючи 

вторинну назву, ми зіставляємо, диференціюємо, порівнюємо чи 

приписуємо ті якості, які з’являються в результаті суб’єктивного 

сприйняття іншої особи, незалежно від її об’єктивних даних. 

Диференційовані приписування характеризуються емоційною оцінкою зі 

знаком (+) чи (–). Відповідно прізвиська, яскраво емоційні й експресивні, і 

виконують емоційно-оцінну функцію. Вони наочно демонструють процес 

переходу пізнаних та відібраних фактів об’єктивної реальності в емоційно-

оцінні образи. В прізвиськах постійно відбувається рух від конкретного до 

абстрактного і через нього -- знову до чуттєво-конкретного, предметно-

видимого [36, с. 143–145]. 

Прізвиськні вторинні номінації утворюються в результаті складного 

семантичного перетворення одиниць первинної номінації, в основі якого – 

процеси транспозиції значення, відомі як метафора, метонімія, синекдоха. 

Серед усіх можливих шляхів транспозиції значення у процесі утворення 

прізвиськ переважають метафоризація та метонімізація. Вони зумовлені 

здатністю свідомості людини до сприйняття та відображення явищ , 

предметів тощо за допомогою інших явищ або їхніх складових. Якщо 

алегоричність метафори полягає в ототожненні об 'єктів, явищ, понять за їх 

подібністю, то алегоричність метонімії ґрунтується на зв'язку 

(співпричетності) речей (об'єктів, явищ, понять) [210, с. 69–73]. 

Вивченню метафори присвячено багато зарубіжних і вітчизняних 

робіт, в яких метафору розглядають як об'єкт когнітивної лінгвістики [14; 

21; 138; 200]. Як зазначає Н. Д. Арутюнова, метафоризація є 

найпродуктивнішим креативним засобом збагачення мови, виявом мовної 
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економії, семіотичною закономірністю, що виявляється у використанні 

знаків однієї концептуальної сфери на позначення іншої, у чомусь схожої 

на неї або асоційованої з нею. Метафора заперечує належність об’єкта до 

того класу, в який він насправді включений, і стверджує його входження 

до категорії, до якої він не може бути віднесений раціонально [13, с. 17]. 

Ерл Маккормак вважає, що шляхом певних ієрархічно організованих 

операцій людський розум зіставляє семантичні концепти, значною мірою 

несумісні, а це і є причиною народження метафори. Метафора передбачає 

певну схожість між властивостями її семантичних референтів, бо вона має 

бути зрозумілою, а з другого боку — несхожість між ними, оскільки 

метафора покликана створювати новий зміст, тобто мати сугестивність 

[152]. Теорія Дж. Лакоффа і М. Джонсона [138] подає метафору як засіб 

концептуалізації дійсності, як необхідне знаряддя мислення, за допомогою 

якого нам вдається досягнути найвіддаленіших ділянок нашого 

концептуального поля, а сутність метафори – в осмисленні деяких аспектів 

одного поняття в термінах іншого поняття [138, с. 387] Дж. Лакофф і 

М. Джонсон пропонують таку типологію концептуальних метафор, яка 

розділяє усі наявні метафори на три основні типи: 1. структурні 

метафори – одне поняття структурно впорядковується у термінах іншого; 

2. орієнтаційні метафори – створюють концепти через просторові поняття 

та відношення; 3. онтологічні метафори – розкривають події, дії, емоції, 

ідеї тощо як якусь істоту чи субстанцію. Охоплюючи всю сферу людського 

досвіду, концептуальні метафори визначають способи номінації 

однорідних понять через серію метафор, які ґрунтуються на загальних та 

подібних асоціаціях. Асоціації не є вільними, у процесі вторинної 

номінації суб’єкт (свідомо або підсвідомо) обирає саме ті предмети, явища 

і властивості, що мають риси, які певним чином пов’язані (асоціюються) з 

позначуваним у конкретному лінгвокультурному середовищі [210, с. 69]. 

Водночас, як стверджує М. Н. Лапшина, аналіз окремих метафор як 
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«готових» семантичних утворень дають змогу виокремити низку 

однотипних регулярних асоціацій, в результаті яких виявляються 

прототипні метафори, що представляють собою сталі семантичні 

парадигми. Прототипні метафори – це продуктивні ідеалізовані 

концептуальні структури, які в кожному окремому випадку створюють 

нове бачення позначуваного концепта шляхом зіставлення двох 

концептуальних сфер [140, с. 53] . 

Прізвиська-метафори виникають у результаті взаємодії 

різноманітних типів концептуальних сфер: ТВАРИНА→ЛЮДИНА, 

РОСЛИНА→ЛЮДИНА, ЯВИЩЕ ПРИРОДИ→ЛЮДИНА, ВИГАДАНА 

ІСТОТА→ЛЮДИНА, ЛЮДИНА→ЛЮДИНА, ПРОФЕСІЯ/РІД 

ЗАНЯТЬ→ЛЮДИНА, ПРЕДМЕТ→ЛЮДИНА тощо. 
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ВИГАДАНА ІСТОТА→ЛЮДИНА
ЛЮДИНА→ЛЮДИНА
ПРОФЕСІЯ/РІД ЗАНЯТЬ→ЛЮДИНА
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Рис. 2.2 Відсоткове співвідношення прізвиськних номінацій, 

утворених шляхом метафоричного переносу 
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Найбільше прізвиськних номінацій утворено шляхом метафоричного 

переносу за схемою ТВАРИНА→ЛЮДИНА, що є базовою в 

концептуальній системі людини через постійну первісну близькість світу 

тварин і світу людей. Народжуються численні яскраві образи, що 

відображають схожість людини з будь-якою твариною, птахом:  

Michael Essien – The Buffalo, Alexandre Pato – The Duck, Joseph Michael 

Medwick – Ducky, John McCormack – Goose, Larry Robinson – Big Bird, Brit 

Selby – Panda, Rick Vaive – Squid, Dave Downie – Wildcat, Ed Belfour – The 

Eagle, Gary Yaremchuk – Weasel, Charles Chapman – Tuna, Dave Williams – 

Tiger, Guy Trottier – The Mouse, Joe Crozier – The Crow, Drake Berehowsky –

 Bear, Larry Carriere – The Hawk, Clyde Douglas Turner, Corey Pavin – 

Bulldog, Jack Nicklaus – Golden Bear, Billy Cunningham – Kangaroo, Greg 

Norman – Great White Shark [370]. 

Різноманітні асоціативні зв’язки зумовлюють появу численних 

прізвиськних номінацій, коли слово із категорії “тварина“ переходить до 

категорії “людина“. “The Lion” (Lennox Lewis) здобув прихильність 

шанувальників боксу після перемоги над легендарним залізним Майком у 

2002 році. Завдяки приписуванню боксерові якостей лева якнайкраще 

створюється яскравий образ мужнього, талановитого й непереможного; у 

вторинному найменуванні “The Black Mamba” (Mayweather) 

концептуалізуються характерні ознаки змії – небезпечність та швидкість 

рухів (black mamba – a highly venomous southern African mamba dreaded 

because of its quickness and readiness to bite). The Hawk (Aaron Pryor) 

наводив справжній жах навіть на загартованих суперників, і в 1980-ті 

натовп захоплено скандував, що на ринзі панує ера Прайора – "Hawk 

Time". Через надання боксерові якостей яструба створюється образ 

жорсткого, сильного бійця, ладного завдати своїй жертві смертельного 

удару будь-якої миті.  
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Серед прізвиськ спортсменів інших видів спорту є також чимало 

зооморфізмів. В основі метафоричного перенесення у найменуванні 

відомого іспанського тенісиста Хуана Карлоса Ферреро – “Mosquito” – 

схожість за якостями комара – надзвичайна швидкість і легкість. “Juan 

Carlos Ferrero is fondly known as the “Mosquito” in the world of Tennis. Like a 

mosquito, JC Ferrero is fast on-court and has a strong and wiry physique. This 

might not look like the build of a typical tennis player but it is this physique 

coupled with talent that skyrocketed JC Ferrero’s career“ [438]. Ще одна 

легендарна особистість у тенісі, Тім Хенман, за кар’єрою якого уважно 

стежила не тільки британська спільнота, а й популярний американський 

письменник Джером Девід Селінджер, увійшов в історію спорту як  

“Tiger”(Tim Henman). Його сміливі та вправні дії на корті викликали 

порівняння з тигром, нагадуючи вислів "he's a tiger on the tennis court" 

[432]. Футболіст Реймонд Вілкінс, хоча й був затребуваним гравцем 

країни, все-таки піддавався критиці за подачі м’яча вбік, а не вперед, тому 

й дістав прізвисько The Crab [375]. Бейсболіст Дуглас Рейдер (Douglas Lee 

Rader) асоціативно нагадував півня Rooster, коли його руде волосся 

настовбурчувалося з-під кепки. 

Лестера Патріка вважають чи не найповажнішою людиною в хокеї, 

бо він як гравець, тренер, а згодом керівник національної хокейної ліги в 

Канаді зробив багато для гри загалом. Тому прізвисько "The Silver Fox", 

утворене від лексеми fox (a cunning or sly person), якнайкраще позначає 

його здібності – вправність, майстерність, а прикметник silver шляхом 

метафоричного перенесення каже про вік людини. “He is generally regarded 

as the architect of modern day hockey as his name is identified with many of the 

major developments in style of play, the organization and expansion of the 

game” [387]. 

Зооморфічні прізвиська спостерігаємо не тільки у світі спорту. Так, 

видатного американського політика, дипломата, бізнесмена  Вільяма 

http://www.sportspundit.com/
http://nyrangerslegends.blogspot.com/
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Аверелла Гаррімана іменували “The Crocodile” через жорсткість і 

підступність у перемовинах [408]. У науковому середовищі величезну 

повагу мав один з найкращих дослідників у атомній фізиці, «другий 

Ньютон» – Ернест Резерфорд. За невтомну працьовитість, наполегливість 

студенти назвали його “The Crocodile”, бо вважали, що саме ця тварина, 

ніколи не повертаючи голови і весь час ідучи вперед, якнайкраще 

характеризує їхнього вчителя [430].  

У кримінальному світі також знаходимо зооморфічні номінації, 

наприклад, відомий бос чиказької мафії Тоні Акардо (Antonino Joseph 

Accardo) мав прізвисько "Big Tuna". Така асоціація, очевидно, пояснюється 

тим, що за скоєні численні злочини мафіозі жодного разу не посадили до 

в’язниці. Він просто вислизав від правосуддя як риба. В основі 

метафоричного перенесення лежить поведінкова подібність.  

Cхожа інтерпретація людиною себе у дзеркалі рослин призводить до 

створення прізвиськ шляхом метафоричного переносу за схемою 

РОСЛИНА→ЛЮДИНА: Danny Cullip – Tulip, Gish Lillian – Potato, Abbey 

Edwin Austin – Chestnut, Carner John Nance – Cactus, Groza Alex – Weed, 

Alex Gray – Peanuts, Dmitri Mironov – Tree, Guy Lafleur – The Flower [397]. 

Здебільшого номінації цієї групи належать до пестливих імен (Rosie, Daisy, 

Lily, Poppy), що їх вживають для відтворення емоції симпатії, любові. 

Флороніми також можуть використовуватися для оцінної характеристики 

діяльності людини. Прикладом цього може бути прізвисько одного з 

найвідоміших джаз-музикантів Джеймса Макхаргью – "Rosy", що вказує на 

неперевершену гармонійність і мелодійність джазових композицій у його 

виконанні.  

Метафоричний перенос спостерігаємо у групі прізвиськ, в основі 

яких лежать імена відомих людей, утворених за схемою 

ЛЮДИНА→ЛЮДИНА: Steve Yzerman – Stevie Wonder, Wayne Newton – 

Elvis, Tomasz Rosicky – Little Mozart, Charles Barkley – Prince Charles, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Cullip
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Barkley


114 

 

 

Šarūnas Marčiulionis – Rooney,
 
Matt Harrold – Prince Harry. У процесі 

метафоричної номінації суб’єкт обирає ту спільну рису (в даному разі з 

добре відомими людьми), яку вважає об’єктивною, і номінує оцінюваний 

об’єкт. У наведених прикладах використано алюзію, що натякає на 

загальновідому історичну або сучасну персоналію. 

Перенесення імені принца Уельського Гаррі на футболіста Мета 

Гарольда пояснюється тим, що він зовні дуже схожий на королівського 

внука, тож телевізійники й запропонували йому зіграти на екрані принца 

[420]. Отже, в основі метафоричного перенесення лежить подібність за 

зовнішністю. Американського співака, шоу-мена Вейна Ньютона, який 

виконував пісні Елвіса Преслі, йменували відповідно – Elvis. Тут відбувся 

процес перенесення за механізмом асоціації. 

Підтвердженням того, що людина досягла успіху у своїй справі, 

пошанована суспільством можна вважати надання їй імені іншої людини, 

яке вже вписане золотими літерами в історії людства. Так, наприклад, 

прізвиська Napoleon удостоїлися видатні полководці (Douglas MacArthur 

(1880–1964), U.S. Army general, "Napoleon of Luzon", George B. McClellan 

(1826–85), U.S. Army general, "Young Napoleon", Toyotomi Hideyoshi 

(1536/7–98), Japanese general, "Napoleon of Japan"), правителі (Nader Shah 

(1688/98–1747), Iranian shah, "Napoleon of Persia", Thutmose III (1479–

25 BC), Egyptian pharaoh, "Napoleon of Egypt", Qin Shi Huang (259–10 BC), 

Chinese emperor, "Napoleon of China", Shaka (1787-1828), Zulu king, 

"Napoleon of Africa", Kamehameha I (p. 1758–1819), Hawaiian king, 

"Napoleon of the Pacific", Francisco Solano Lopez (1827–70), Paraguayan 

president, "Napoleon of South America") тощо. Коли згадують ім’я 

Наполеона Бонапарта, то мають на увазі передусім великого полководця і 

державного діяча, який заклав основи сучасної французької держави, тому 

й використовують це в метафоричних найменуваннях, щоб підкреслити 

надзвичайні здібності їх носіїв. 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ar%C5%ABnas_Mar%C4%8Diulionis
http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Harrold
http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur
http://en.wikipedia.org/wiki/George_B._McClellan
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyotomi_Hideyoshi
http://en.wikipedia.org/wiki/Nader_Shah
http://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III
http://en.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huang
http://en.wikipedia.org/wiki/Shaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Kamehameha_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Solano_Lopez
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В іншій групі виокремимо прізвиська, в основі яких переосмислення 

лексичного значення характеризується метафоричним переносом 

концептуальних сфер ЯВИЩЕ ПРИРОДИ→ЛЮДИНА: Dan Majerle – 

Thunder Dan, Howie Meeker – Hurricane Howie, Corb Denneny – Flash, Fred 

Taylor – Cyclone, Richie Anderson – The Avalanche, Alberto Juantorena – 

White Lightning, Clarence Perry – Earthquake, Ron Low – Tide, Rubin Carter – 

Hurricane, Jimmy White – The Whirlwind, Weimer Jake – Tornado, Arturo 

Gatti – Thunder [438]. Джерелом створення численних прізвиськ 

виступають різні явища природи, в яких актуалізується певна асоціативна 

ознака, як, приміром, у номінації Iceberg відчужена поведінка відомої 

актриси Грейс Келлі порівнюється з айсбергом (велика дрейфуюча 

крижана брила, що відкололася від льодовика). В найменуваннях 

Hurricane, Tornado, Cyclone сила і міць спортсменів порівнюється з 

руйнівним тропічним циклоном, а в назві Thunder – здібності спортсмена 

характеризує звук вибухової сили, зумовленої ударами блискавки. 

Прізвисько боксера Кріса Бьорда “Rapid fire”, утворене за допомогою 

іменника fire, вжито для позначення людини, яка володіє нищівною силою 

природи, а прикметник rapid, що означає швидкий, спритний, ще більше 

підсилює експресивне значення номінації. 

Український футболіст Андрій Шевченко вражав своїми 

суперздібностями англійських уболівальників і дістав від них прізвисько 

Eastern Wind. “After three years of hot pursuit Chelsea finally have the player 

Roman Abramovich wanted more than any other – Andriy Shevchenko, the 

Ukrainian superstar… Shevchenko escaped Europe's worst nuclear disaster in 

his native Ukraine to become Shevagol, the 'Wind from the East', 'the White 

Ronaldo” [411]. 

Розгляньмо прізвиська, в основі яких – імена героїв міфів, легенд, 

мультсеріалів, кінофільмів: Michal Handzus – Zeus, Ville Niemenen – Nemo,  

David Thompson – Skywalker, Ronald Jones – Popeye, Kurt Rambis – Rambo, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Majerle
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Taylor
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Taylor
http://en.wikipedia.org/wiki/Richie_Anderson_(BMX_rider)
http://en.wikipedia.org/wiki/Clarence_Perry
http://www.sportspundit.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Thompson_(basketball)
http://en.wikipedia.org/wiki/Popeye_Jones
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Rambis
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Lance Alworth – Bambi, Alan Shearer – Mary Poppins, Thomas Brent Weekley – 

Boo, Wilt Chamberlain – Goliath [370]. В цій групі семантичні перетворення 

відбуваються за схемою ВИГАДАНА ІСТОТА→ЛЮДИНА. Слід зазначити, 

що асоціативна тотожність за подібністю містить суб’єктивний чинник 

сприйняття дійсності, і тому потрібно володіти попередніми фоновими 

знаннями стосовно сформованих у певному колективі предметно-

практичних зв’язків [67]. Наприклад, щоб розтлумачити появу прізвиська 

Shrek, переможця відкритого чемпіонату з гольфу 2010 року, Луїса 

Оостхуізена, потрібно дослідити міжособистісні зв’язки партнерів по 

комунікації. В ЗМІ описано це так: he has become "Shrek", after the animated 

ogre. The relaxed 27-year-old South African has a dazzling smile, which 

ironically he displayed liberally when explaining the nickname. "It's the gap in 

my teeth," he said. "My friends say I look like Shrek – some of my friends" [413]. 

У номінації відбувся перенос на основі подібності зовнішності. Як 

з`ясувалося, бейсболіст Гомер Бейлі (Homer Bailey) як дві краплі схожий на 

актора Крістіана Бейла, що зіграв відомого містичного персонажа, Бетмена. 

Така схожість неминуче призвела до вторинного найменування Batman. 

Надання відомому англійському футболістові Алану Ширеру 

прізвиська "Mary Poppins" колишнім власником футбольного клубу Фредді 

Шепардом та фанами спричинило обурення в суспільстві. “It's a shame 

because he is one of the most decent professional players ever – the fact that 

sots like Shepherd and the other clown who slagged off their own team's 

members and fans called him 'Old Mary Poppins' shows a lack of credibility and 

intelligence on their part. Shearer would never have done the foolish, cowardly, 

or plain brutal things that other players have been involved in, as the man was 

and is professional through and through” [349]. Як відомо, героїня дитячих 

казкових повістей Мері Попінс вирізнялася охайністю та прекрасними 

манерами, і саме таку рису під час переносу приписали і футбольній зірці. 

Гравець мексиканської збірної Бермудес Кристіян (Christian Bermudez) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lance_Alworth
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Shearer
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Poppins_(character)
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через надзвичайно маленький зріст отримав прізвисько “El Hobbit”. 

Лексична інновація утворилася шляхом метафоризації за подібністю до 

вигаданої істоти Джона Толкіна, що нагадує людину, але є вдвічі меншою. 

Наведемо ще один цікавий приклад переносу найменування з 

міфологічного персонажу на людину на основі спільності функціональної 

характеристики. Нью-йоркський поліцейський Девід Грінберг став відомий 

як “Batman” за завзяту антикримінальну діяльність відділка, що втілювала 

боротьбу зі злочинцями відомого персонажу з американських  коміксів 

Бетмена [388]. За таку само безкомпромісну діяльність проти 

антисоціальних представників спільноти вже англійського поліцейського 

Реймонда Мелона охрестили в пресі “Robocop” за аналогією до 

фантастичного кіборга, що боровся зі злочинцями [338]. Прізвисько 

"Boo" американського гольфіста Томаса Віклі (Thomas Brent Weekley) 

походить від назви мультиплікаційного героя Boo Boo Bear. Захоплення 

мультперсонажем дитинства спортсмен переніс і на доросле життя, 

передаючи таку рису зовнішності, як надмірна вага. Прізвисько 

австралійського гольфіста Крейга Пері (Craig Parry) Popeye підкреслює 

його добре розвинені передпліччя. У 2007 році, мабуть, саме ця зовнішня 

риса допомогла австралійцеві виграти турнір Australian Open: “The portly 

Parry, nicknamed Popeye for his huge forearms, shot rounds of 74-64-70-69 to 

beat Nick O'Hern (70), Won Joon Lee (66) and US PGA Tour rookie of the year 

Brandt Snedeker (69)” [347]. Через невинну зовнішність і усміхнене 

обличчя один із кращих гольфістів свого часу Том Ватсон (Tom Watson) 

отримав прізвисько Huckleberry Dillinger, де Huckleberry – ім’я 

пустотливого героя Гекльберрі Фінна з роману Марка Твена. Друга 

частина номінації вказує на кмітливість, таку, яка була притаманна 

гангстеру Джону Ділінджеру: ” Watson continues to demonstrate the staying 

power of the literary Huckleberry and the gumption of a Dillinger – along with a 

fierce determination and competitive fire rarely exhibited by folks his age, or 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.smh.com.au%2F&ei=1nzwVLfBOKLcywO5v4HIAQ&usg=AFQjCNHy_7QnKpJm8ZD4vuzBS2OyBJ4bPQ&sig2=3dHw0sLH0BpjLhDy8DVmNA
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any age, for that matter” [379]. Отже, в наведеному прізвиську 

концептуалізуються і ознака зовнішності, і професійна здібність атлета. 

Щоб підкреслити виняткові здібності хокеїста НХЛ Майкла Хендзуса 

(Michal Handzuš), вжито прізвисько “Zeus”, що звеличує гравця до Зевса – 

головного бога у древньогрецькій міфології, бога неба, грому і блискавок, 

котрому підвладний увесь світ. Людина з найменуванням “Zeus”, 

беззаперечно, заслуговує на повагу. 

Рам Ізраель Емануель (Rahm Israel Emanuel) – американський політик 

і державний діяч, 2001 року обраний мером Чикаго, за свій жорсткий стиль 

у політичній діяльності дістав асоціацію-прізвисько "Rahmbo" за аналогією 

з відомим героєм бойовиків. “If you've seen the "Rambo" films from the 

1980s and observed Chicago Mayor Rahm Emanuel's take-no-prisoners political 

style over the years, this nickname makes complete sense. Emanuel, the former 

congressman and White House chief of staff, is said to have once mailed a dead 

fish to a pollster who irked him [368]. 

Ще один приклад асоціативного утворення прізвиська спостерігаємо 

у номінації визначного гравця НБА Роберта Паріша (Robert Lee Parish). 

Баскетболіста найменували "The Chief", як і мовчазного велетня-індіанця, 

персонажа з фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі". Асоціація виникла за 

характерною рисою характеру стійко переносити всі негаразди та 

прикрощі, не показуючи своїх почуттів. 

Отже, перенесення найменувань із міфічних персонажів для 

позначення людей відбувається на основі спільних рис характеру, 

зовнішності, способу життя, а це свідчить про те, що трансформовані 

назви вигаданих істот на людину нарівні з реально існуючими денотатами  

входять до емоційної картини світу. 

Ще однією продуктивною схемою утворення прізвиськ є ТИТУЛ / 

РІД ЗАНЯТЬ →ЛЮДИНА: Gene Sarazen – The Squire, Francis Clancy – 

King, Garry Edmundson – Duke, Reggie Bush, Shaw Wilbur – The President, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reggie_Bush
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David Jones – The Secretary of Defense, Chris Boardman – The Professor, 

Russel Charles Taze – Pastor, Doug Gilmour – Killer, Eric Pettinger – Cowboy, 

Jimmy Herberts – Sailor, Davis John William – Mr.Lawyer, Blake John Fred – 

Sheriff, Barton Bruce – The Advertiser, Mack Connie – Mr. Baseball, Joseph 

Francis Page – Fireman, Joe Kowalski – Butcher, Ormandy Eugene – 

Mr. Conductor. Вибір зразків для прізвиськних номінацій багато в чому 

визначається сталими асоціаціями, закріпленими у свідомості носіїв мови. 

До них вдаються, щоб наблизити до подій, що розглядаються , та зробити 

доступними і впізнаваними створені імена. Так, скажімо, один із кращих у 

світовому рейтингу гравців у гольф Роберт Карлсон отримав своє 

прізвисько The Scientist винятково за аналітичний і технічний підхід до 

гри. Лексема scientist має позитивну оцінку "an expert in one of the sciences” 

[354]. Хокеїст Брайан Курран був номінований The Colonel не випадково: 

"I used to issue orders,'' the hulking, former big-league enforcer explained. "I 

couldn't be a general because I was a rookie. So they called me a colonel''  [402]. 

В метафоричній номінації актуалізується значення лексеми the colonel – 

офіцер армії, що віддає команди. Номінацію "Millionaire Hobo" вжито для 

позначення Джеймса Ідса Хау, відомого американського спонсора і 

організатора соціальних проектів для волоцюг. Будучи спадкоємцем 

заможної родини, він обрав життя безхатченка і спрямував усі свої зусилля 

для допомоги бездомним і мігрантам. У прізвиську концептуалізуються 

характерний спосіб життя людини.  

Щоб якнайкраще підкреслити якості гравця у футбол, 

американського захисника Девіда Джонса порівняли з міністром оборони, 

надавши йому прізвисько The Secretary of Defense. Шляхом метафоричного 

перенесення у власному імені людини концептуалізуються характерні 

ознаки міністра оборони – професійність і лідерство. 

До однієї з найчисленніших груп віднесемо прізвиська, мотивовані 

тією чи іншою зовнішньою ознакою об’єкта номінації, що відображає 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deacon_Jones
http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Boardman
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_Kowalski&action=edit&redlink=1
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особливості поведінки або фізичні особливості, – ЗОВНІШНЯ / 

ВНУТРІШНЯ ОЗНАКА→ЛЮДИНА: Floyd Mayweather – Pretty Boy, Luis 

Ramón Campas – Yory Boy, Carlton Ernest Fisk – Pudge, Craig Smith – The 

Giant, Ben Laughren –Big Ben, Gordie Drillon – Lefty, William C. Johnson – 

Skinny, Tim Herron – Lumpy, Harold Cotton – Baldy, Lucky, Willim Ralph 

Inge – The Gloomy Dean, Lesley Lawson →Sticks, Twiggy, Dobie Gilmore – 

Gloomy, Luke Birch – Spooky, Eric Augustus Floyd – Sleepy, Craig Claxton – 

Speedy [340]. Крім номінативної, додаткова назва виконує ще й 

конотативну функцію: прізвисько здебільшого характеризував денотата за 

якоюсь примітною (чи й визначальною) ознакою. Кожна людина – 

особистість, яка вирізняється своїми неповторними рисами від інших, а 

отже, вони й характеризують номінації.  

Розгляньмо прізвисько баскетболіста НБА Еріка Августа Флойда – 

Sleepy. У прямому значенні лексема sleepy змальовує людину, яка спить, 

дрімає. Зрозуміло, що така характеристика аж ніяк не може 

застосовуватися до шанованого спортсмена. Асоціацію сонного дають 

повіки, що занадто звисають. У переносному найменуванні баскетболіста 

Фреда Ніла – Curly використали прикметник (curly) із протилежним 

значенням до лисий, щоб експресивно закцентувати на зовнішності 

спортсмена, який вирізнявся геть поголеною головою. Один із 

найяскравіших атлетів зимових видів спорту Шон Вайт (Shaun White) 

через червоні кучері, які розвівалися під час стрибків сноубордінгу, здобув 

найменування The Flying Tomato: “He is famed for his long red locks which 

earned him the nickname the Flying Tomato” [382]. В такий спосіб відбулося 

метафоричне перенесення, ознакою якого є зовнішня ознака рослини – 

червоний колір. 

Для характеристики вибухового характеру уельського футболіста, а 

згодом футбольного менеджера Марка Х`юза використано номінацію 

Sparky. Лексема spark (a small fiery particle thrown off from a fire, alight in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Speedy_Claxton
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ashes, or produced by striking together two hard surfaces such as stone or 

metal) асоціюється з запальним характером людини. 

Для позначення великого, огрядного американського бейсболіста 

Джеймса Френсіса Хогана, зовнішньо схожого на хату-руїну, використано 

найменування Shanty. Як видно, для оцінки зовнішньої характеристики 

метафорично вжито прикметник shanty (a roughly built, often ramshackle 

cabin; a shack). 

Номінація злочинця ХХ століття Аль Капоне Snorky, утворена 

метафоричним перенесенням, вказує на його елегантний стиль вбрання: 

костюм, капелюх, гетри, ціпок (snorky is a slang for elegant, well-dressed ) 

[366]. 

Гастрономічні метафори також характерні для прізвиськних 

найменувань ЇЖА→ЛЮДИНА: Jackson Quentin – Butter, Al Wichard – 

Cake, Shaughnessy Clark Daniel – Soup, O.J. Simpson – Juice, Peter Hutton – 

Pizza, Dixon George – Little Chocolate, Borah William Edgar – Big Potato, 

Greg Alexander – Brandy, Rhys Wesser – Sugar, William Cummings – Candy, 

Donald Lambert – Muffin. 

За словами молодого бейсболіста Френка Хена (Frank George Hahn), 

його матуся готувала найсмачніший суп з локшини, про який він не 

переставав розповідати геть усім, тому неминуче отримав номінацію 

Noodles [352]. Як відомо, раціон спортсмена є невід’ємною складовою його 

успіху. Бейсболіст Лоренс Дейвіс (Virgil Lawrence Davis) у своїй дієті мав 

незмінний інгредієнт – ірландську картоплю, тому і став відомим як Spud. 

Ще один спортсмен, футболіст Томас Джонсон (Thomas Johnson) так 

полюбляв вживати перець у кожній страві, що став номінуватися Pepper.  

Колишній американський гравець у футбол, а згодом актор, 

широкому загалові відомий як звинувачений у вбивстві своєї дружини, 

О. Джей Сімпсон за часів футбольної кар’єри отримав прізвисько Juice, 

мабуть, через те, що лексема juice, крім основного значення – рідина, 
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вичавлена з фруктів, овочів, має метафоричне значення електричного 

струму, а він був такий спритний, що викликав асоціацію із потужністю 

електрики. 

Слід зазначити, що метафоричні переноси, ґрунтовані на назвах їжі, 

не використовуються широко у прізвиськних номінаціях, мабуть, через 

слабкий зв’язок причетності до об’єктів. 

Спостерігаємо чимало прізвиськних номінацій, утворених за схемою 

ПРЕДМЕТ / PEЧОВИНА→ЛЮДИНА, що відображає інтерпретацію 

людини через призму світу речовин і предметів: Willie Gary Johnson – 

Bunk, George August Dauss – Hooks, Ernest Graves – Pot, Dick Lane – Night 

Train, George McLaren – Tank, Mike Bullard –The Bullet, Mike Reid – Radar, 

Isao Aoki – The Tower, Benjamin Todd Roethlisberger –Big Ben, Eddie  

Joyal – The Jet, Gil Mayer – The Needle, Eugene Franklin Hargrave – Bubbles 

[352]. 

Назви предметів в англійській мові переносяться для позначення 

людей на основі зовнішньої подібності до предмета. Так, номінація 

”Timber” позначає нестійку, незграбну людину, що може впасти, як колода. 

Баскетболіста Ральфа Зіверта фани асоціативно найменували ”Timber” 

тому, що сильніші гравці могли легко збити його з ніг [270, p. 86]. Для 

позначення унікальних спортивних якостей афро-американського 

баскетболіста Тревіса Гранта використали такий предмет, як кулемет 

(“Machine Gun”). За гру він приносив команді в середньому 25 очок. 

Вражаюча точність американського професійного гравця в гольф Майкла 

Рейда викликала асоціативний зв’язок з радаром (пристрій, що 

використовується для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, 

а також для визначення їхньої дальності та геометричних параметрів), 

звідси й номінація ”Radar” [400]. 

Сенатор Роберт Торічеллі (Robert Torricelli) дістав прізвисько 

"Torch" не тільки тому, що це усічена форма його прізвища, а й через 
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запальний характер. У сенаті аж ніяк не очікували вибухової поведінки 

новачка: In a club that expects freshmen to be seen but rarely heard, the  

46-year-old Senate newcomer is breaking the unwritten rules. In just nine 

months, he has rocketed to prominence by putting himself and his causes in the 

spotlight with the flame-throwing partisanship that earned him the nickname 

"the Torch" [Bloomberg Business]. Лексема torch, що має значення факел, 

смолоскип, вказує на характерну рису політика швидко, імпульсивно та 

експресивно реагувати на події. 

Для позначення неординарного стилю гри Джорджа Августа Дауса, 

коли бейсболіст під час подачі сильно закручував м’яча, вжито прізвисько 

"Hooks". У номінації перенос здійснено за зовнішньою подібністю. 

Лексема hooks означає загнутий колючий пристрій – гачок, що 

використовується для того, щоб зачепити щось, прикріпити. Як бачимо, 

асоціативний зв’язок предмет мовлення – вправний спортсмен, який за 

допомогою рук закручує переможний удар.  

Футболіст Вільям Пері (William Perry) вражав товаришів по команді 

кількістю їжі, яку він міг з’їсти, тому у прізвиську The Refrigerator 

підкреслюються надвеликі габарити спортсмена (асоціація за розміром). 

Одягнутий в жовто-чорне, хавбек The Bus Джером Бетіс (Jerome 

Abram Bettis) рухався на полі повільно, як автобус. У прізвиську 

концептуалізується колір, який домінує в одязі футболіста. 

Отже, в метафоричних прізвиськних найменуваннях переважають 

переноси між спільними сферами діяльності, наприклад, людина – 

тварина, людина – професія, людина – явище природи; переноси з галузі 

спорту, побуту, а метафоричні значення – номінативно-похідні чи непрямі-

похідні – пристосовані до виконання характеризуючої функції [221, с. 211]. 

Тут завжди можливий гіпотетичний домисел і переважає суб’єктивна 

основа в погляді на дійсність.  
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2.4 Трансформаційні моделі утворення метонімічних прізвиськ 

Ще один механізм, активно залучений до формування прізвиськ, – 

метонімія, що характеризується переносом ознаки з одного об’єкта на 

інший за суміжністю. Суміжність ознак того, що вже позначено в 

попередньому значенні слова, і нового позначуваного створює основу для 

плавного переходу одного змісту в інший та об’єктивну ясність 

метонімічного перенесення [221 с. 129]. Для метонімії, як зазначає 

В. Н. Телія, більш характерна номінативна функція, що відрізняє її від 

метафори меншою експресивністю, стилістичною нейтральністю і високою 

номінативністю [221, с. 210].  

Н. Д. Арутюнова наголошує, що метонімія звертає увагу на 

індивідуалізуючу рису, надаючи можливість адресату мовлення 

ідентифікувати об’єкт, виділити його із царини спостережуваного, 

відрізнити від інших присутніх з ним предметів, а метафора надає сутнісну 

характеристику об’єкта. Метонімія виконує в реченні функцію 

ідентифікації і орієнтована на позицію суб’єкта та інших актантів. Така 

функція здійснюється через референцію імені. Тому метафора – це 

передовсім зсув у значенні, метонімія – зсув у референції [13, с. 30]. На 

відміну від концептуальної метафори, яка поєднує різнорідні царини 

людського досвіду, метонімічне концептуальне мапування відбувається в 

межах однієї царини [284, p. 316–318]. Основними метонімічними 

моделями, за якими утворюються англомовні прізвиська, на нашу думку, є: 

ЧАСТИНА→ЦІЛЕ, наприклад, Arnold Barry Latman – Shoulders, Wesley 

Berry – Freckles, Samuel J. Morton –Nails, Charles Draper William Canham – 

The Skull, Tom (Thomas Herbert) Upton – Muscles, Francis Albert Sinatra – 

The Voice. Чарльз Еванс Х`юз (Charles Evans Hughes), американський 

державний діяч, що обіймав пости губернатора Нью-Йорка, держсекретаря 

США, головного судді Верховного суду США, запам’ятався як The Beard, 

бо більшість президентів і держслужбовців були завжди поголеними. 
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Американський спортивний коментатор Говард Вільям Коен  (Howard 

William Cohen) був відомий своєю неприємною, пихатою багатослівністю, 

тому зрозуміле перенесення pars pro toto через прізвисько The Mouth. “He 

made more enemies than friends with his aggressive interviewing style – New 

York Yankeesmanager Ralph Houk famously compared Cosell to excrement, 

telling him, "you're everywhere." Cosell didn't care” [392]. Не можна не 

згадати співака, чий неперевершений голос здобув любов мільйонів 

слухачів і досі чарує своєю неповторністю. Поп-ідол Френк Сінатра 

отримав прізвисько The Voice саме за оригінальну манеру співу. “People 

have talked about the way Frank seemed to sing just to them, holding them with 

his blue eyes. There is no question that some of it was gift, but an awful lot 

more of it was down to sheer hard work and determination” [421]. Вплив 

Бренча Рікі на розвиток бейсболу як гри був приголомшливий, його 

революційно-реформаторські рішення дали підставу наректи унікального 

менеджера метонімічною номінацією The Brain. Віртуозні здібності Бренча 

Рікі біографи описують так: "Branch Rickey is full of endless surprises. As 

vice president and general manager of the Cards, he whisks forth young players 

nobody ever heard of and makes stars of them; he sells established stars to other 

clubs for huge sums and laughs when the stars fail to come through for their 

new owners" [424]. Метонімічна назва американського коміка Джиммі 

Диранте (Jimmy Durante) Schnozzle, Schnozzola з’явилася завдяки 

величезному носу шоумена. Лексема schnozz з ідишу є сленгом, що означає 

“the projecting nose and mouth of an animal, especially a mammal”.  

Канадський пілот-ас часів Другої світової війни Джорж Берлінг мав 

два прізвиська. Одне – меліоративне метонімічне “Buzz” за бриючий стиль 

пікірування, утворене від іменника buzz – a rapidly vibrating humming 

sound, as that of a prolonged z or of a bee in flight. Транформація відбулася за 

моделлю ЕФЕКТ ДІЇ→СУБ’ЄКТ ДІЇ (звуковий ефект, що супроводжує 

політ літака). Водночас пейоративне “Screwball” – через непослідовну 

http://www.newsday.com/topics/New_York_Yankees
http://www.newsday.com/topics/New_York_Yankees
http://www.newsday.com/topics/Ralph_Houk
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,766511,00.html#ixzz2iRA1Um5O
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поведінку. Найменування утворене словоскладанням слів screw (гвинт, 

шуруп) та ball (м’яч, дурниця) для позначення ексцентричної людини. 

Відомий вуличний фотограф Артур Фелінг за швидке прибуття на місця 

злочину відразу після сирен «швидкої» отримав прізвисько Weegee 

(weegee – звуковий ефект, що супроводжує прибуття машин надзвичайних 

служб, тож він став підставою для позначення людини, яка з’являється 

таким чином). 

Спостерігаємо творення прізвиськних номінацій за схемою: 

ЗАЛУЧЕНИЙ ДО ДІЇ ОБ’ЄКТ→СУБ’ЄКТ ДІЇ: американського музиканта, 

вокаліста Робінсона Ікі найменували “Banjo” завдяки інструменту, на 

якому він грав. Американська мега-зірка телебачення Мілтон Берл, який 

запровадив на теле-шоу фарс і буфонаду, став відомим аудиторії як 

Mr.Television. Known as "Mr. Television" and "Uncle Miltie," Berle became a 

weekly fixture in the homes of many Americans, and a motivation for some to 

purchase their first television set. He joked aggressively with his audience, and 

seemed to have no limits for getting laughs, including dressing up in women's 

clothing [350]. У наведеному прикладі "Mr. Television" предмет репрезентує 

людину, яка є частиною цього предмета. Техаський нафтовик Джеймс 

Маріон Вест мав звичку підкидати срібні монети пішоходам на вулиці, що 

зумовило утворення метонімічної номінації "Silver Dollar Jim". В 

результаті переходу імені загального у власне вихідне загальне втрачає 

значення узагальненої назви предмета і формує нове власне. 

Американський бізнесмен Джон Тоусенд (John Gillis Townsend) починав 

бізнес з вирощування птиці, затим кукурудзи, та надалі до кінця своїх днів 

він продавав полуниці, тому й отримав асоціативну номінацію Strawberry. 

У метонімічному переосмисленні лежить зіставлення за реальним зв’язком 

між аграрієм та об’єктом виробництва.  

Американський баскетболіст Уард Ламберт (Ward Louis Lambert) 

дістав прізвисько "Piggy", утворене від іменника a domesticated pig (a hog). 



127 

 

 

Спортсмен відзначився «свинячим» способом тримання м’яча (hogging - 

keeping or using all of (something) for oneself in an unfair or selfish way). У 

наведеному прикладі перенесення відбувається за моделлю СПОСІБ 

ДІЇ→СУБ’ЄКТ ДІЇ. 

За визначенням Н. Д. Арутюнової, основою метонімії можуть бути 

просторові, понятійні, синтагматичні та логічні зв’язки між різними 

категоріями, що належать до дійсності та її відображенню в людській 

свідомості, закріпленій значенням слів, – між предметами, особами, діями, 

процесами, явищами, соціальними інститутами та подіями, місцем, часом 

тощо [13, с. 300–301].  

Серед прізвиськних назв виокремимо такі види метонімічних 

переносів: знаряддя – назва людини (The Sword of Rome – Marcus Claudius 

Marcellus, Mr.Quitar – Atkins Chet); соціальна подія – назва людини (Veto – 

Andrew Johnson); емоційний стан – назва людини (Psycho – Stuart Pearce, 

Fidgety – Collins Phil Eugene, Rampage – Quinton Jackson); географічна 

назва – назва людини (Old Kinderhook – Martin van Buren; Tippecanoe – 

William Henry Harrison); національність – назва людини (Swede – Eliot 

H. Bryant; Taffy (Welshman) – James Ira Thomas Jones); матеріал – назва 

людини (Old Frog (from grogman) – Edward Vernon, Fluff – Alan Freeman); 

дія – назва людини (Punch – Blake Wesley; The Glide – Clyde Drexler, 

Hopalong – Howard Albert Cassady). 

Поряд з метафорою синекдоха, як різновид метонімії, посідає важливе 

місце у процесі формування прізвиськних найменувань. Синекдоха – це вид 

метонімії, який ґрунтується на суміжності кількісного характеру у 

відношеннях між цілим або взагалі чимось більшим і його частиною, або 

взагалі чимось меншим, між певною сукупністю та її окремим елементом. За 

допомогою синекдохи щось ближче, вужче може виступати як знак дальшого, 

ширшого і, навпаки, дальше – як знак ближчого [35, c. 22].  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eliot_H._Bryant&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eliot_H._Bryant&action=edit&redlink=1
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Синекдоха – троп, побудований на кількісній заміні: однина вживається 

замість множини, частина замість цілого, видова назва замість родової» [352, 

с. 46]. Синекдоха є результатом перенесення назви цілого на його частину й 

навпаки. Для правильного розуміння синекдохи частину слід розглядати у 

вузькому (як складову або невідʼємну частину обʼєкта) та в конкретному сенсі. 

Найпродуктивнішими моделями цього виду перенесення у прізвиськних 

найменувань є вживання назв окремої частини тіла для найменування людини 

в цілому. Денотатами при цьому виступають частини людського тіла: The 

Mouth – Cosell Howard, The Brow – DiGiovanna Charles, Legs – Hawley Roy M, 

Betty Grable, The Beard – Miller Mitchel William, Elbows – Eric Nesterenko. 

Чарівний, з веснянками Веслі Бері (Freckles) вирізнявся з натовпу 

симпатичних хлопчиків і був популярний у студіях Голівуду завдяки своїй 

помітній зовнішності. Найменування Muscles (Thomas Herbert Upton) вжито 

іронічно для позначення неспортивної, худорлявої статури атлета і 

сприймається як негативна номінація. Номінація бейсболіста Shoulders (Arnold 

Barry Latman) оцінюється позитивно, бо такі фізичні дані, як широкі плечі, 

безсумнівно, є необхідною рисою для спортсмена. Номінацією "Two Brains" 

позитивно оцінено інтелектуальні здібності та раціоналістичний підхід до 

політики міністра науки Девіда Вілета (David Linsay Willetts). Шанобливим 

описали таке найменування у британській пресі: Willetts, previously the shadow 

secretary for education, and then innovation, universities and skills, is regularly 

celebrated as one of the smartest MPs in the Conservative party. Due to his cerebral 

approach, his ties to academia, and his stratospheric hairline, he is given the 

admiring nickname "Two Brains" [391]. У наведених прикладах метонімічні 

переноси зроблено на основі характерних ознак номінантів.  

У межах корпусу прізвиськних одиниць виявлено також випадки 

синкретичного механізму формування значення – метафтонімії. Термін 

«метафтонімія» як концептуальна взаємодія між метафорою та метонімією був 

запроваджений Л. Гуссенсом [287, c. 349–377]. Під метафтонімією розуміють 
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випадки інтеграції (злиття) метафори і метонімії, їх взаємної мотивації і 

суміщення, при цьому припускається як можливість поглинання одної ознаки 

іншою тою чи тою мірою, так і їх «автономія» [130 ]. О. С. Шарманова 

розглядає метафтонімію як метафтонімічний блендинг, в якому 

простежуються як асоціативні зв’язки за подібністю (взаємодія двох 

понятійних сфер, що належать до різних концептуальних просторів), так і за 

суміжністю (взаємодія двох концептуально близьких сутностей в межах 

одного концептуального простору) [245]. Взаємодію метафори і метонімії у 

прізвиськних номінаціях визначаємо як тип метафори на основі метонімії, 

утворюваної внаслідок взаємодії двох понятійних сфер, що належать  

до різних концептуальних просторів. Найменування такого типу  

представлені двоосновними лексемами, перший компонент яких зазнає 

метафоричного перетворення, а другий – метонімічного: Lockjaw – Davis 

Eddie, Scarface– Franck Ribéry, Deerfoot – Milan Jesse Clyde, Ski-nose – Hop 

Bob, Cherry nose – Gioe Charlie, Parrotface – Freddie Davies, Puddinghead – 

Battle Edgar, Apple Cheeks – Harry Lumley, Carol Creighton Burnett – Hot Lips, 

Eagle Eye – Becckley Joe, Airplane Ears – Anderson John Zuinglius, Silverback – 

James Harrison, Cat’s Eyes – John Cunningam. У наведених прикладах 

метафоро-метонімічний блендинг оснований на так званій сфері-мішені [245] 

в середині якої простежуються метонімічні зв’язки «частина замість цілого». 

Значення другого компоненту номінації формується переважно за допомогою 

синекдохи як різновиду метонімії та виражається соматизмами, що 

позначають частину тіла людини [210, с. 69–73]. 

Hands of Stone, Manos de piedra (Roberto Duran) – прізвисько боксера 

утворилося через силу удару, який асоціюється з міццю каменю. У 

прізвиську відомого майстра німого кіно Бастера Кітона – Old Stoneface 

(showing no emotion) закцентовано на тому, що актор ніколи не посміхався в 

кадрі. В наведеному найменуванні перший компонент виражений метафорою 

stone, що характеризує позначувану особу як незрушну, без емоцій, а друга 

http://en.wikipedia.org/wiki/Franck_Rib%C3%A9ry
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складова face є результатом перенесення назви цілого на його частину. Ще 

один приклад метафтонімічного утворення Slowhand – / 

прізвисько англійського гітариста Еріка Клептона: з`явилося воно завдяки 

тому, що музикант замінював обірвану струну гітари просто на сцені замість 

того, щоб узяти іншу гітару [426]. У маестро джазу Луїса Армстронга було 

кілька прізвиськ, які вказували на його характерну зовнішню рису:  

Gatemouth, Dippermouth, Satchelmouth. Виникнення номінації Satchelmouth 

біографи пояснюють так: “Armstrong as a young boy was dancing for  

pennies in the streets of New Orleans, who would scoop up the coins off of the 

streets and stick them into his mouth to avoid having the bigger children steal them 

from him. Someone dubbed him "satchel mouth" for his mouth acting as a satchel“ 

[345]. 

За допомогою пейоративного найменування Stonefingers вболівальники 

негативно оцінили бейсболіста Річарда Стюарта (Richard Lee Stuart), який не 

зміг узяти жодної подачі за всю гру, начебто в нього закам’яніли пальці. 

Інший бейсболіст Бірле Арлад Граймс (Burleigh Arland Grimes) за свій 

зовнішній вигляд (він ніколи не голився перед грою) дістав прізвисько – 

Stubblebeard [352]. Метафтонімічну назву утворено від іменника stubble 

(щетина), що вказує на індивідуальну ознаку спортсмена, та іменника beard 

(борода), котра позначає частину тіла людини. Отже, метафтонімія є засобом 

непрямої характеристики об’єкта шляхом виділення одного з його постійних, 

змінних чи випадкових ознак, до того ж скоріше випадкових, які в певній 

ситуації видаються авторові важливими. 

Менеджер популярних британських видань the Dally Telegraph and the 

Times Джоселін Стівенс (Jocelyn Stevens) зажив репутації жорсткого, 

брутального, непоміркованого керівника, журналіста, видавця. Щоб 

підкреслити грізний норов Стівенса, медійники .охрестили його номінацією 

“Piranha Teeth”: Indeed, at times there appeared to be no form of exercise that gave 

him greater pleasure than taking an axe to those he perceived as dead wood. Stevens 

http://www.theguardian.com/media/dailytelegraph
http://www.theguardian.com/media/thetimes
http://www.theguardian.com/media/thetimes
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was, par excellence, a sacker – he once dismissed 11 professors from the RCA in an 

afternoon – and there clustered about him a fund of oft-repeated stories about his 

towering [421]. Прізвисько утворене від іменника piranha (піранья), що 

характеризує позначувану особу як безжальну тварину, та іменника teeth 

(зуби), що позначає частину тіла людини.У прізвиську Гордона Брауна “The 

Clunking Fist” підкреслено авторитарний стиль правління прем’єр-міністра. 

Для зображення дієвого політика використовується лексема clunking, що 

означає той, хто вдаряє, та іменник fist – кулак. 

У юному віці відомий чиказький ганстер Аль Капоне у сварці через 

дівчину дістав поріз на лівій щоці, що пізніше слугувало метафтонімічному 

утворенню прізвиська Scarface від іменника scar (a mark left on the skin or 

within body tissue where a wound, burn, or sore has not healed completely and 

fibrous connective tissue has developed). 

Аналіз прізвиськних метонімій виявив акцент на антропологічній 

природі цих метонімій, що підтверджує тенденцію у сучасній лінгвістиці 

аналізувати мовні явища з точки зору пізнання людини, її особливого статусу 

у світі. Метонімічному осмисленню підлягає людина, яка відображається у 

використанні, з одного боку, тілесних метонімій, підґрунтям яких є така 

домінантна концептуальна модель, як ЧАСТИНА ТІЛА замість ЛЮДИНИ, а з 

другого боку, тілесних метафтонімій, в основі яких лежить концептуальна 

модель ЧАСТИНА ТІЛА як інструмент. 

Внутрішній світ людини осмислюється за допомогою як фізіологічних 

метонімій, що ґрунтуються на концептуальній моделі ФІЗІОЛОГІЧНІ ВИЯВИ 

ТІЛА замість ЕМОЦІЇ/ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ, так і фізіологічних 

метафтонімій, основу яких становить модель ЧАСТИНА ТІЛА Є 

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЕМОЦІЙ. Зовнішній світ актуалізується за допомогою 

артефактних метонімій.  
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2.5 Перенос значення на основі звукової подібності у творенні 

прізвиськ 

Прізвиськні номінації можуть реалізовуватися широким діапазоном 

мовних засобів – від сталих виразів до оказіональних вживань різних 

лексичних одиниць чи синтаксичних конструкцій. Формуванню 

прізвиськних найменувань сприяє, хоча й меншою мірою, фонетика. Так, у 

створенні прізвиськ What the Heck Beck (Owen Beck), Juan The Hispanic 

Causing Panic Lazcano (Juan Lazcano), O'Neil Give 'em Hell Bell (O'Nei Bell), 

The Owl without a Vowel (William P. Mlkvy), Hector Macho Camacho 

(Héctor Luís Camacho Matías), Classy Freddie Blassie (Frederick Kenneth 

Blassie), Jackie the Lackie (John Cerone), Mr.Teasie Weasie (Raymond 

Bessone), Namby-Pamby (Ambrose Philips), Yifter the Shifter (Mirruts Yifter), 

Dief the Chief (John George Diefenbaker), Wottle the Throttle (Dave Wottle), 

Wilt the Stilt (Wilton Norman Chamberlain), The Round Mound of Rebound 

(Charles Barkley) використано алітерацію для підвищення емоційної та 

інтонаційної виразності найменувань. За визначенням І. Р. Гальперіна, 

алітерація – це повтор приголосних звуків на початку слова або в 

безпосередній близькості [62, с. 126], тоді як, на думку І. В. Арнольд, 

алітерація є повтор як приголосних, так і голосних звуків на початку 

близько розташованих наголошених складів [12, с. 232]. До алітерації 

І. В. Арнольд відносить також повтор початкових літер. І. В. Арнольд 

виокремлює асонанс як самостійний стилістичний прийом, пропонуючи 

розглядати його як вокалічну алітерацію.  

У нашому дослідженні використовуємо ширше розуміння значення 

слова «алітерація», яке припускає, крім повторення звуків на початку 

слова та складу, повторення звуків усередині та наприкінці слів. 

Алітерація, як і інші фонетичні стилістичні засоби, розрахована на слухове 

сприйняття мовлення, на створення слухових образів, що  спричиняють у 

суб’єкта певний, попередньо передбачуваний емоційний ефект. 

http://wn.com/Hector_
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Експресивність алітерації обумовлена, крім повторення звуків, ще й чітким 

ритмом, що створюється певним порядком слів, наголосом і римою. У 

римованому найменуванні "The Round Mound of Rebound" експресивно 

закодовано дві характерні риси спортсмена – вражаючу здібність відбивати 

м’яч (to rebound) і зовнішність – огрядну фігуру, що нагадує mound (small 

hill). Кодуючи об’єкт у римі, адресант виділяє певну його ознаку чи групу 

ознак, а тоді підшуковує їм більш оригінальне втілення. Отже, в 

наведеному прізвиську експресивно демонструється кодований об’єкт 

(образ, що загадується, отримує інше найменування) через актуалізацію 

його характеристик шляхом вторинної номінації. Вторинна номінація 

дійсності в римованих прізвиськах найчастіше здійснюється через 

використання метафори. 

Для створення певного слухового ефекту, звукової асоціації у 

прізвиськних найменуваннях використовується й ономатопея 

(звуконаслідування). За С. В. Вороніним, ономатопея (звуконаслідування) – 

це закономірний недовільний фонетично мотивований зв’язок між 

фонемами слова та звуковою (акустичною) ознакою денотата (мотивом), 

що лежить в основі номінації [57, c. 16], умовна словесна імітація звуків 

довколишнього світу засобами певної мови [58, c. 25].  

Так, одного з найшанованіших американських футболістів Чарльза 

Джастіса (Charles Ronald Justice) іменували Choo-Choo, бо у грі він 

нагадував поїзд, який стрімко йшов до своєї мети. Вправному футболісту, 

який вирізнявся своєю надшвидкістю, Байрону Уайту (Byron 

Raymond White) надали додаткове ім’я Whizzer. В основі номінації лежить 

подібність до пристрою, що дзижчить під час використання: whizzer one 

that whizzes; especially : a centrifugal machine for drying something (as grain, 

sugar, or nitrated cotton) [383]. 

Звук від кинутого в стінку м’яча «бум» став підставою утворення 

прізвиська Boom-Boom бейсболіста Уолтера Бека (Walter William Beck). 

http://www.merriam-webster.com/browse/dictionary/whizzer
http://www.merriam-webster.com/dictionary/whizzes


134 

 

 

“His nickname, Boom-Boom, was earned while pitching at Baker Bowl against 

the Phillies in 1934. He allowed numerous line drives that struck the outfield 

wall, each time making a booming sound. Manager Casey Stengel sought to 

remove Beck from the game. Frustrated with his performance and for being 

removed, Beck threw the baseball at the outfield wall, where it hit and made 

another booming sound. The noisy incident would become attributable to the 

pitcher and serve as his nickname“ [433].  

Відомо, що звуки мовлення позбавлені власного семантичного 

наповнення. Проте Г. М. Кузенко зазначає, що така “мінімальна одиниця, 

як звук, не маючи власного семантичного змісту, включаючись у художньо 

організоване мовлення, створює додаткову естетичну інформацію 

висловлювань і додатковий зміст, оскільки виконує образну та 

експресивну функцію. Звукове повторення певного звуку в щоденному 

усному мовленні, за Г. М. Кузенко, свідчить про сильну розлюченість: 

“Yоu lean, long, lanky lath of a lousy bastard” (S.O.’Саsеу)  [137]. Вважаємо, 

що в алітеративних прізвиськах шляхом подвоєння чи повторення звуків 

створюється додатковий гротескний, карикатурний образ іменованого. 

Так, радянського державного діяча, міністра закордонних справ Андрія 

Громика назвали Grim Grom через відсутність почуття гумору та сувору 

поведінку під час дипломатичних переговорів. Наведений іронічний образ  

виражає негативну оцінку дій політика. Лексична одиниця grim означає 

неприємний, похмурий “unpleasant or shocking to see or think about, causing 

feelings of sadness [383]. 

Без сумніву, свідомий багаторазовий повтор однакових або 

акустично схожих голосних чи приголосних звуків у близькій 

послідовності в наведених прізвиськах привертає увагу співрозмовника і 

викликає певні емоції, а також характеризує мовця, вказуючи на його 

загальну та мовленнєву культуру і, зрештою, на його походження, на 

ставлення до певного суб’єкта. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baker_Bowl
http://en.wikipedia.org/wiki/Line_drive
http://en.wikipedia.org/wiki/Casey_Stengel
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Висновки до другого розділу 

 

Прізвиськні найменування становлять численну групу 

антропонімічної лексики в англійській мові. Більшість учених трактує 

прізвисько як вид антропоніма, додаткове ім’я, що надається людині 

довколишніми відповідно до її характерної риси, життєвої обставини чи за 

якоюсь аналогією. Хоча індивідуальні прізвиськні номінації неоднорідні за 

лексико-семантичними і структурно-граматичними ознаками, всі вони 

об’єднані спільною категоріальною ознакою – вторинністю номінації, 

характерологічною, а не називною, номінативною функцією. Маючи 

загальну категоріальну ознаку – вторинність номінації, прізвиська 

виступають як слова із другим художнім планом, як носії асоціативного 

фону, що викликає у свідомості комунікантів певні образи та уявлення. У 

творенні прізвиськ залучені процеси транспозиції значення, такі, як 

метафора, метонімія, метафтонімія, синекдоха. Найпродуктивнішими 

когнітивними механізмами створення прізвиськ виявилися метафора –  

70 % (174) і метонімія –  13 % (33). 

Метафоричні найменування формуються переважно в межах 

розглянутих вище моделей («предмет→людина», «тварина→людина», 

«рослина→людина», «людина→людина», «вигадана істота→людина», 

«явище природи→людина», «зовнішня/внутрішня ознака→людина», 

«професія→людина», «їжа→людина»). Більшість прикладів серед 

представлених семантичних моделей становлять зооморфні метафоричні 

номінації  – 18 % (30). Людина приписує знайомі їй антропоморфні 

характеристики живим істотам, що її оточують. Так, тварини стають 

символами певних якостей, позитивних чи негативних. 

Прізвиськні найменування, утворені метонімічним переносом за 

самим характером формування – на основі суміжності – орієнтовані на 

функцію виділення характерної для об’єкта деталі. Метонімія є способом 
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непрямої характеристики об’єкта шляхом виділення одної з його 

постійних, змінних чи випадкових ознак, що в даній ситуації видається  

суб’єкту значущою. Найбільшу кількість метонімічних прізвиськ , за 

нашими підрахунками, утворено метонімічною транспозицією, де ціле 

замінюють частиною – 53 % (16). Когнітивний механізм метонімії створює 

концептуальний “зсув”, і цим метонімія прямо вказує на наявність у 

глибинах людського пізнання масштабніших щодо “частин” 

концептуальних одиниць, знань про світ. 

У формуванні прізвиськних найменувань використовуються також 

фонетичні засоби, такі як алітерація, асонанс, ономатопея, хоча вони 

становлять невелику кількість номінацій (18) порівняно з іншими 

способами утворення прізвиськ-неологізмів. 

Вибір механізму створення прізвиськних номінацій залежить від 

того, яке номінативне завдання виконується під час номінації, і які 

мотивовані ознаки лежать в основі переосмислення. 

Одні й ті само прізвиська можна застосовувати до різних осіб малого 

чи великого соціуму. Це пояснюється подібністю в характерах іменованих, 

звичках, поведінці, в однаковому емоційно-оцінному сприйнятті життя, 

однаковій колективній оцінці, що ґрунтується на загальних культурних 

традиціях та характерних (стереотипних) емоційно-оцінних образах певної 

лінгвокультурної спільноти. Отже, можна стверджувати, що прізвисько – 

антропонімічна категорія, що стрімко розвивається і певною мірою є 

своєрідною «соціокультурною універсалією». 

 

Основні результати розділу відображено у таких публікаціях автора 

[166, с. 126–130; 167, с. 45–51; 168, с. 215–219]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПРІЗВИСЬКА ЯК ЕМОТИВНО-ОЦІННІ АНТРОПОНІМИ 

 

 

3.1 Прізвиська – носії емоційних оцінок 

Особливої уваги, на нашу думку, потребують дослідження 

функціональних властивостей прізвиськ, бо саме функціональний підхід 

розкриває ефективні механізми взаємодії між комунікантами, 

індивідуумом та суспільством, минулим та майбутнім досвідом 

спілкування поколінь. Як зазначалося вище, прізвиська є не що інше, як 

імена номінального класу, що з’явилися в результаті ставлення,  

оцінки суб’єкта до когось або чогось і є результатом приписування будь-

яких якостей. Така диференційна ознака, як “приписування”, власне 

характерна для емоційної оцінки. Емоційна оцінка суб’єктивна в тому 

розумінні, що вона слугує для вираження суб’єктивного ставлення того, 

хто говорить (пише) до когось або чогось незалежно від об’єктивних 

якостей предмета, об’єкта оцінки і суб’єктивно ним застосовується [113, 

с. 18].  

Проте будь-яке оцінне судження передбачає наявність суб’єкта 

судження, тобто тієї особи, від якої надходить оцінка, і того об’єкта, якого 

оцінка стосується. Вираження чи приписування цінності (оцінювання) є 

з’ясуванням певного ставлення суб’єкта чи суб’єктів оцінки до її об’єкта 

[93, с. 12–13]. Категорія оцінки є соціально обумовленою, бо вона 

історично сформувалась у суспільстві. З точки зору філософії оцінка – це 

ставлення до соціальних явищ, людської діяльності, поведінки, виявлення 

їх значущості, відповідності певним нормам і принципам моралі 

(схвалення і осуд, згода і критика тощо). Оцінка визначається соціальною 

позицією, світоглядом, рівнем культури, інтелектуального та морального 
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розвитку людини [333]. Отже, оцінка відповідно раціональна й емоційна 

одночасно. В емоційній оцінці є частка інтелектуальної, так само як в 

інтелектуальній є частка емоційної, бо «в мові нема чітко відмежованих 

одна від одної систем: систем логічних і систем афектних значень. Їх 

розмежування – це лише необхідна абстракція. Вона не більш штучна, ніж 

відмінність між розумовими та емоційними актами думки, які в дійсності 

окремо не існують» [18, с. 23]. 

На думку Т. А. Трипольської, емотивна оцінка – це не механічний 

супровід інтелектуальної дії емоційними кваліфікативними діями, це 

особлива форма взаємопроникнення та взаємовпливу двох способів 

інтерпретації дійсності. Емотивна оцінка є більш складною, ментальною 

дією, спрямованою на відображення, пізнання і характеристику дійсності. 

Обидва процеси інтерпретації дійсності є самостійними величинами,  

які не тільки неподільно пов’язані, а й взаємодетермінують один одного, 

до того ж домінантна роль оцінки в реальній комунікації зростає [227, 

с. 14–27].  

Відображаючи уявлення соціуму про цінності, оцінка має ментальну 

(інтелектуальну) сутність. Водночас вона є суб’єктивною, індивідуальною , 

бо надається з позиції самого мовця. Оцінюючи дійсність, людина 

пропускає її не тільки через власну свідомість, розум, а й відчуття,  

емоції.  

Емоція – афективний стан свідомості, коли радість, горе, страх, 

ненависть або щось подібне переживається, відмінний від когнітивного та 

вольового станів, збуджений або напружений стан розуму, який  

одночасно збігається з фізіологічними станами [337, p. 505]. На думку 

Р. С. Немова, емоції осмислюються як функціонально значущий елемент 

когнітивної системи людини, що виконує такі функції: 1) адаптивну 

(допомагають організму вчасно й вигідно пристосуватися до зовнішніх 

умов); 2) оцінну (виступають засобом установлення значущості тих або 
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інших предметів і явищ для задоволення своїх актуальних потреб); 

3) комунікативну (передають інформацію про стан мовця та його 

ставлення до певних предметів, осіб або подій); 4) прагматичну 

(виступають фактором організації та регуляції комунікативної діяльності 

людини) [165, с. 369]. 

О. Ю. Мягкова, аналізуючи проблему емоційності одиниць 

індивідуального лексикону, визначила, що емоції є психічними  

станами (станами свідомості (mind), а не фізичними (станами тіла), що 

з’являються в результаті оцінювання (appraising and evaluating) обставин 

тієї чи іншої ситуації з позиції деяких переконань, бажаних цілей та планів 

[163; 164]. 

Дослідники в галузі лінгвістики емоцій (емотиології) І. В. Арнольд 

[12], Е. С. Азнаурова [1], С. Б. Берлізон [31], О. М. Галкіна-Федорук [61], 

Г. Гійом [66], В. А. Мальцев [153], О. Ю. Мягкова [163], А. Ортоні [177], 

О. Е. Філімонова [235], В. І. Шаховський [249] та ін. зазначають, що існує 

фізіологічна ектериоризація (сміх, сльози, тремор тощо) емоцій і  водночас 

різні способи їх вербалізації – називання, вираження, опис. Отже, 

вирізняють дві семіотичні системи емоцій – Body language і Verbal 

language, співіснування та взаємодію яких науковцям ще треба буде 

дослідити й описати. З’ясовано, що вербальне вираження емоцій 

відбувається за допомогою емотивів (слова чи словосполучення, які 

виражають емоційний стан мовця). Під емотивами В. І. Шаховський 

розуміє лексеми, призначені виражати емоції адресантів і  / або для 

емоційного впливу на адресатів. До категорії емотивів він зараховує будь-

які лексеми, які можна застосувати для тої чи іншої типізованої емоції 

[248, c. 59 – 65].  

Емотиви – це мовні чи мовленнєві одиниці, що є носіями  

емотивного значення: вони не стільки називають предмет, скільки 

емоційне ставлення до нього. Носіями емотивного значення, безперечно, є 
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прізвиська, які, називаючи той чи інший об’єкт, виражають відповідні 

емоції суб’єкта, використовуючи при цьому широкий спектр мовних 

засобів. 

Емоції класифікують за різними критеріями. Наприклад, за  

критерієм інтенсивності їх поділяють на слабкі, помірні, сильні – вони 

можуть переходити з одного виду в інший, змінюючи свою силу (страх 

може перерости в афект). Емоції й почуття диференціюють за їх 

спрямованістю на той чи інший об’єкт: а) моральні почуття (емоційне 

ставлення людини до поведінки інших людей і до своєї власної)  – 

сумління, честь, обов’язок, співчуття, шана; б) інтелектуальні почуття 

(переживання, пов’язані з інтелектуальною діяльністю людини) – 

допитливість, здивування; в) естетичні почуття (сприйняття прекрасного, 

трагічного, комічного в суспільстві, природі, творах літератури і 

мистецтва, стосунках людей) – задоволення, захоплення, занепокоєння; 

г) практичні почуття – трудове піднесення, ентузіазм, азарт, емоційний 

спад [42, c. 53].  

Емоції як явища психіки мають надзвичайно складну концептуальну 

структуру, яку можна виявити шляхом описання мовних висловів, що 

використовуються носіями мови для позначення і передавання  

емоцій [297]. Емоційний концепт тлумачать як «етнічно, культурно 

зумовлене складно-смислове, ментальне, як правило, лексично і/або 

фразеологічно вербалізоване утворення, що ґрунтується на поняттєвій 

основі й містить окрім поняття образ, цінність і функціонально заміщає 

людині у процесі рефлексії комунікації і комунікації предмети (в 

широкому сенсі) світу, які викликають пристрасне ставлення до себе» 

[126, с. 49]. Вчені аналізують різні емоційні концепти, виокремлюючи 

серед них первинні і вторинні. Так, Роленхаген та Далквіст  подають свій 

список емоційних концептів: ANGER, DISGUST, SADNESS,  

FEAR, ANXIETY, FEELING OF FAILURE, HELPLESSNESS, 
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HUMILIATION, DISAPOINTMENT, JEALOUSY, SHYNESS, 

REPENTANCE, SHAME, HAPPINESS, AESTETIC EXPERIENCE, 

ATTACHMENT, LUST, PRIDE, RELIEF, SENTEMENTALITY,  

HOPE, CURIOSITY, SURPRISE [309]. Унгерер і Шмід виділяють усього 

сім так званих базових емоцій – ANGER, JOY, LOVE, FEAR, SADNESS, 

DISGUST, PRIDE [316, p. 186].  

Е. О. Нушикян пропонує класифікацію емоцій за критерієм 

модальності переживання:  

1) позитивні емоції – радість, ніжність, схвалення;  

2) негативні емоції – відчай, образа, гнів, страх, обурення, докір, 

сором, смуток, погроза, підозра, зневага;  

3) здивування, іронія [174, с. 107].  

У всіх запропонованих класифікаціях спільним є те, що надані в них 

емоції вважаються спільними для представників різних культур, а отже, 

загальнолюдськими або універсальними. В. І. Шаховський вважає, що ми 

всі – Homo sapiens і Homo loquens – переживаємо одні й ті самі 

універсальні емоції: злість, страх, горе, радість, роздратування [247, с. 30]. 

Крім того, ці емоції, як правило, розподіляються за “знаком”, тобто 

потрапляють до розряду позитивних, негативних чи нейтральних [163; 

261].  

Поняття «оцінна шкала» як імпліцитного елемента структури оцінки 

виконує роль «засобу створення емотивно-оцінних значень слів і виразів, 

містить не тільки вказівку на ступінь наростання / спаду якоїсь якості,  

а ще й відображає певну оцінну модифікацію цієї якості як стереотип  

(чи стереотипи), характерні для мовної картини світу певної 

лінгвокультурної спільноти, що істотно відрізняє її від власне оцінної 

шкали» [222, с. 49–50].  

Традиційно основною опозицією аксіологічної шкали вважають 

протиставлення схвалення / осуд; тобто те, що відповідає нормі та виконує 
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функцію позитивної оцінки, позначається як (+), і те, що не збігається з 

нею, є негативною оцінкою з позначкою (–). Третю точку, що лежить 

посередині шкали і слугує відправним пунктом, еталоном, із яким 

пов’язують норму оцінювальної якості, називають серединною, 

нейтральною, нульовою. Експресивно-емоційно-оцінні категорії сприяють 

розміщенню об’єкта в одну із позначок шкали “добре – погано”, “до 

норми – норма – понад норму”. Позитивні та негативні емоції становлять 

невід’ємну функцію існування людини як цілісної духовної особистості і 

як біологічного виду. Слід підкреслити таку дуже важливу властивість 

емоцій, як амбівалентність, тобто поєднання двох протилежних за знаком 

емоцій в одному почутті. Услід за іншими дослідниками позитивну, 

негативну й амбівалентну оцінки кваліфікуємо як різновиди емоційної 

оцінки [234, с. 246].  

Як підкреслюють Дж. Лакофф і М. Джонсон, мовні засоби вираження 

емоцій здебільшого метафоричні. Емоція часто не виражається прямо, а 

осмислюється за образом деякої іншої системи, уподібнюючись до чогось. 

Наприкдад, емоції щастя (happy) та журба (sad) метафорично 

протиставлені як верх – низ: щастя – верх, журба – низ (happy is up, sad is 

down) [138, с. 387–415]. При цьому, за словами Дж. Лакоффа і 

М. Джонсона, ця метафора має фізичну основу (людина опускає голову 

вниз, коли сумує, і піднімає, коли радіє). 

Для описання певної емоції аналізують різні мовні засоби, за 

допомогою яких з точки зору когнітивної лінгвістики здійснюється 

концептуалізація емоцій; як зазначає П. Е. Клобуков, “в сучасних  

мовах ... метафоричні та метанонімічні переноси формують особливий шар 

засобів вираження в мові для позначення внутрішніх (ментальних і 

емоційних) станів і процесів [116, с. 41]. Категоризуючись, емоції 

утворюють на ментальному рівні свідомості емоційну концептосферу, 

компонентами якої є емоційні концепти – ментальні одиниці, які 
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виконують функцію ментапсихічної регуляції та фіксують у мовній 

свідомості багатовіковий досвід інтроспекції етносу у вигляді 

універсальних та культурно-специфічних уявлень про емоційне 

переживання [165, с. 369].  

Поняття «емоційний концепт» осмислюється як «згусток» чуттєвого 

пізнання дійсності у свідомості людини, як одиниця свідомості мовця, що 

віддзеркалює переломлене крізь особистий досвід емоційно-оцінне 

переживання, об’єктивоване у мовних структурах [44, с. 326].  

Виявляючи способи мовного втілення емоцій та моделюючи когнітивні 

сценарії кодування та декодування емоційно насиченої інформації у 

свідомості мовця, емоційні концепти класифікуються на базові (макро) 

концепти, що втілюють типізований синтез результатів емоційно-

пізнавальної діяльності мовця, та похідні (мікро) концепти, які 

формуються у результаті суб’єктивної інтерпретації та регламентації 

чуттєвого досвіду індивіда [48, с. 15]. 

Коли ми говоримо, що якесь конкретне слово виражає певну емоцію, 

наприклад, гнів, радість тощо, ми намагаємося зафіксувати  

лише частину, пов’язану з цим переживанням. Насправді, на думку 

Веккера, це комплексне переживання являє собою сукупність  

результатів різних процесів, що відбуваються на різних рівнях,  

створюючи ілюзію амодальності, яка включає відображення об’єктних і 

суб’єктних відносин, тісно пов’язана з потребами, цінностями, оцінками  

[46]. Саме використання метафоричних або метонімічних номінацій (у 

нашому випадку прізвиськ) дає змогу виявити подвійність чи 

амбівалентність переживання стосунків: називаючи кого-небудь 

«поганим» словом, людина може водночас відчути задоволення від вдало 

знайденої аналогії.  
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У матеріалі нашого дослідження подамо прізвиськні найменування, 

що виражають базові емоції щастя, любові, гордості, огиди, приниження, 

страху і вербалізують відповідні емоційні концепти. 

 

26%

34%
6%

13%

16%
5%

концепт LOVE/ЛЮБОВ концепт PRIDE/ГОРДІСТЬ 53

концепт DISGUST/ОГИДА концепт FEAR/СТРАХ

концепт HUMLIATION/ПРИНИЖЕННЯ концепт HAPPINESS /ЩАСТЯ
 

Рис. 3.1 Відсоткове співвідношення типів емоційних концептів у 

прізвиськних номінаціях 

 

 

3 . 1 . 1  Е м о ц і й н и й  к о н ц е п т  L O V E  /  Л Ю Б О В  в  

а н г л і й с ь к и х  п р і з в и с ь к н и х  н о м і н а ц і я х .   

Прізвиськам як емоційним одиницям властива характеристика 

предмета й водночас емоційне ставлення до нього. Серед емоцій, які 

переважно бачимо в еталонних прізвиськних номінаціях, такі, що 

виражають симпатію, любов, схвалення чи презирство, зневагу.  

Любов – це така само важлива складова людського буття, як і щастя, 

свобода, це фундаментальна потреба, цінність людини, від якої залежить її 

повноцінний розвиток, реалізація особистісного та творчого потенціалу. В 

різні періоди розвитку філософії і культури любов як явище духовного, 

культурного, соціального життя людей інтерпретували по-різному. В 

українській етнокультурі, на думку В. В. Жайворонка, любов – те саме, що 
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й кохання, а останнє вчений тлумачить передусім як “почуття глибокої 

сердечної прихильності до особи іншої статі, а також особа, що викликає 

таке почуття” [86, c. 311].  

Словник Wordsmyth Dictionary Thesaurus надає такі визначення 

англійської лексеми love:  

1) tender and passionate affection for another person;  

2) deep and strong affection for a friend or relative;  

3) strong interest or enjoyment, as for an activity;  

4) a person, activity, or object for which one has intense affection or 

strong liking;  

5) a sacrificial commitment, esp. in religious experience [417].  

Закоханість – стійке емоційне ставлення, потяг до іншої людини. 

Щоб висловити почуття любові, симпатії або тісного зв’язку з певним 

індивідом, закохані вживають популярні романтичні найменування:  

angel, angel of love, baby, babe, baby doll, bombshell, cutie pie, Cinderella, 

doll face, dear, honey, hot sexy mama, hunk, love, prince charming, sunshine, 

sugar and sweetheart. Слова-оцінки (денотат дорівнює оцінці) є 

найпростішим способом реалізації оцінки. Наведені приклади  

містять позитивну оцінку, що відтворює емоцію LOVE / ЛЮБОВІ, 

СИМПАТІЇ.  

Разом з романтичними найменуваннями почуття захоплення, любові 

виражають дитячі прізвиська людей. За Йесперсоном, дитячі прізвиська 

вживаються найчастіше, оскільки кожна родина прагне створити  

власні мовні ідентифікатори, називаючи домашніх зрозумілими тільки у 

своємі родинному колі іменами [291].  

Де Клерк і Бош зазначають, що серед дитячих прізвиськ 

найпоширенішими є так звані “pet names“ (пестливі імена) [275, p. 167–

188]. Це найменування, що їх вигадують батьки для своїх маленьких 

діточок, а також використовують родичі й няньки. Як, скажімо, “Hunny 

http://www.wordsmyth.net/


146 

 

 

Bunny”, “Angel”, “Sugar”, “Rose” – номінації прихильності, що вживають 

батьки, звертаючись до своїх дітлахів. Появу прізвиська своєї дитини 

американська матуся пояснює так: “My daughter's nickname is "Pie". When 

she was a baby, I would call her my little pudding pie or pumpkin pie or sweetie 

pie. As she got older and learned how to pout, we would call her pouty pie when 

she was in a bad mood. Now we have shortened the whole lot of pet names to 

just one nickname – Pie. I asked her one day if she liked being called "Pie" or if 

she would prefer another nickname or none at all. She told me that she likes 

being our Pie!” [349].  

Об’єкт симпатії, прихильності у міжособистісному спілкуванні в 

англійській мові отримує номінації, утворені переважно за допомогою 

метафорічного переносу на основі асоціативних когнітивних механізмів. 

До прикладу, Петріна Кемп докладно описує появу свого вторинного імені 

“Peaches”, яке з часом прийняли не тільки в родині, а й у школі: “I got the 

nickname Peaches quite young by a lady who babysat us for my mum. We lived 

in the Bahamas at the time. I had rosy cheeks and she thought I looked like 

peaches and cream, so she asked if she could call me Peaches. That was it. I 

knew nothing else until I started school, which was all very confusing. The 

school insisted on calling me Petrina; we had a strict Scottish headmaster who 

said, “I’m not having a Peaches in my school.”So in school I was Petrina and 

Peaches at home. By the time I was in my teens everyone had accepted it, 

including teachers” [414].  

Зауважмо, що в наведених прикладах образ дорогої, близької людини 

формується на основі сенсорних вражень (зорових, слухових, дотикових, 

кінестетичних, нюхових, смакових). Результатом перцептивного 

сприйняття є цілісний образ об’єкта, що відображається у мовленні у 

вигляді емоційно-оцінних одиниць, у нашому випадку – прізвиськ. У 

процесі функціонування перцептивної системи відбуваються візуалізація 

чуттєвого досвіду (перекодування образів у зорові схеми), реалізація 
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пізнавальної функції мови через абстрагувальну й узагальнювальну роботу 

думки (вербалізація життєвого досвіду),  

взаємодія перцептивної системи з емоційною сферою людини 

(узгодженість образів сприймань з об'єктивними зовнішніми впливами) 

[198, c. 462].  

Емоції доповнюють відчуття й за допомогою емотивів мовець 

виражає своє ставлення до номінатора. Відтворюючи емоцію симпатії, 

номінатор може використовувати лексеми, що вказують на гастрономічні 

асоціації з об’єктом спілкування. Так, прізвиськом "Cookie" називають 

своїх рідних і прості громадяни, і представники вищого світу, як, 

приміром, домочадці англійської королівської родини ніжно іменували 

королеву-матір: “Cookie, Cake (‘Cookie’ was termed by the Duchess of 

Windsor; this may have been a bit of an insult. ‘Cake’ was very much a  

term of endearment and was what the Mitford sisters called The Queen Mother” 

[419]. 

Внутрішньо-сімейні прізвиська зазвичай позитивні в оцінюванні. Їх 

роль – виділити та підкреслити особливості своїх рідних, тих, кого 

люблять і до кого ставляться прихильно.  

Один і той же член сім’ї може мати кілька прізвиськ у родині, як, 

наприклад, сім’я корінних жителів Африки іменує по-різному свою 

дев’ятирічну Чідзу (Chiedza). Її матуся любляче звертається до доньки 

Chiye, вживаючи скорочену форму; тато має своє лагідне іменування – 

Miss Malaika, що на місцевому означає – ангел. Двоє молодших  

братів називають сестричку chidhoma (привид) за її прихильність до моди 

[305]. 

Відомий англійський шеф-кухар Джеймс Олівер усім своїм дітям 

додав афективних назв до офіційних імен, які нині трактують як такі, що 

мають особливий шарм, вінтаж. Дівчатка отримали винятково красиві й 
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пестливі імена [385]. Довгожданого хлопчика нагородили популярним ще 

у 1930-ті роки – Buddy Bear Maurice [421].  

Популярний американський актор Тобі Макгваєр (Tobey Maguire) 

також реалізував своє почуття любові до доньки додатковим іменем  

Sweetheart Ruby Maguire. Інша відома зірка, Брайан Адамс (Bryan Guy 

Adams) – канадський рок-музикант, гітарист, автор і виконавець пісень 

підхопив новомодну тенденцію емоційно іменувати своїх діток і назвав 

дочку Mirabella Bunny. Свій вибір він пояснює так: "She arrived like all good 

Easter bunnies on Easter Friday" [424]. На запитання про причини 

іменування дочки Blue Angel Девід Хоуелл Еванс, більше відомий за своїм 

прізвиськом та сценічним ім'ям Edge – музикант, найкраще знаний як 

гітарист, клавішник та головний бек-вокаліст ірландського рок-гурту U2, 

нічого не відповів. Але, очевидно, що, порівнюючи донечку з неземною 

істотою, посланцем Бога, музикант прагнув передати свої неземні почуття 

любові і прихильності. 

Серед пестливих імен (pet names) можемо  

виокремити: 

1) скорочені назви, що походять від імені чи прізвища дитини:   

Daniel – Danny / Dann; Richard – Richey / Rickee; David – Dave / 

Davey / Davy; Sebastian – Seba / Sebbie / Seb / Baz; Barbara – Barb / Barbie / 

Babs / Bobbie; Elizabeth – Lizzi / Lizzie / Bettie / Betsey; Melissa – Mally / 

Mallie / Lissy / Mel; Rebecca –Becky / Beckie / Becca; Crafter – Crafty; West –

Westie; Alffredson – Alfie; Strudwick – Struddy тощо; 

Цікаво, що й у королівських родинах за таким механізмом також 

створювали власні сімейні найменування, як, наприклад, у родині відомої 

королеви Вікторії: Victoria Adelaide Mary Louisa – Vicky, Albert Edward – 

Bertie, Alfred Ernest Albert – Affie [358]. Батька королеви Єлизавети ІІ, 

короля Георга VI (Albert Frederick Arthur George), який цілковито 

підтримував свій народ під час Другої світової війни і навіть зміг подолати  

http://www.namecandy.com/celebrity-baby-names/baby/buddy-bear-maurice-oliver
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2070329_2070340_2070334,00.html
http://www.confetti.co.uk/.../8210-8311-0-Aristoc...%A0
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вроджену ваду – заїкання, щоб виголосити промову до нації, у родинному 

колі називали простим іменем – Bertie [360]. Отже, емоція любові є 

базовою, притаманною всім колам суспільста, і засоби вираження її 

однаково універсальні – скорочені назви із зменшувальними суфіксами  

-ie /-y.  

Ще один приклад відданості й любові, яку пронесли через роки Ненсі 

Рейган та Рональд Рейган одне до одного, засвідчують їх родинні 

найменування Mommy та Ronnie.  

2) назви, які характеризують особливості зовнішності, характеру, 

поведінки дитини.  

Дівчинку Софію називали вдома Sophocles (жіноча версія Сократ) 

через її схильність філософствувати. У номінації шляхом метафоричного 

перенесення підкреслюються інтелектуальні здібності дівчинки. 

Прізвисько "Deedle-Bug" винайшли батьки для малюка, бо його 

найулюбленішою справою було лепетання "deedle, deedle, deedle". 

Лексичну одиницю утворено за допомогою переосмисленого 

звуконаслідування. Mikayla від народження отримала прізвисько 

“bug / buggie” через те, що коли її маленькою загортали в ковдру, вона 

була схожою на жучка. 

Усі члени родини Черчіллів мали прізвиська тварин, що вказували на  

характерні риси своїх володарів: "Cat" – дружина Клементина, "Rabbit" – 

син Рендольф, "Mouse" – дочка Мері [375]. Нові найменування утворилися 

на основі асоціативних уявлень про характер і звички тварин, а також їх 

зовнішній вигляд і виступають класифікаторами, що експресивно 

описують людей. 

Нерідко поява прізвиськ є ознакою популярності чи то в політиці,  

чи то у спорті, чи в публічному житті. Дуже відома колишня  

учасниця групи “Spice Girls”, дружина футболіста Девіда Бекхема 

Вікторія, дістала від прихильників прізвисько – “Posh” (шикарна). 

http://www.englishmonarchs.co.uk/windsor_3.htm
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Лексична одиниця posh має значення “розкішна, прекрасна, блискуча, 

неперевершена” і водночас передає емоційне захоплення співачкою. 

Лексема posh у сучасному публіцистичному дискурсі вживається для 

позначення людей з вищого класу [432]. Нещодавно Вікторія  

зізналася в одному з інтерв’ю для Бі-бі-сі, що друзі почали  

називати її “Beaujolais”(Божоле). “Friends have given her the name  

because she is believed to be the inspiration for the character Chardonnay  

Lane in ITV1's Footballers' Wives. Chardonnay, played by Susie Amy,  

is the glamorous but dim wife of a star footballer in the popular  

drama series” [349]. Якщо золотисте вино сорту Шардоне відзначається 

кислинкою, то червоне Божоле має яскравий, дещо різкий  

фруктовий смак. Отже, в символічному прізвиську концептуалізується 

емоційний стан знаменитості, підкреслюючи її веселу й зухвалу  

вдачу. 

Американський актор, кінорежисер, сценарист Сильвестр Сталлоне 

загальновідомий широкому загалу як “Sly” (хитрий). Інновація підкреслює 

рису характеру персонажа, який уособлює на екрані Сталлоне, – здатність 

віртуозно обманути, бо лексема “sly” має значення “хитрий, лукавий“. 

Однак вторинне ім’я свідчить скоріше про іронічне уподобання 

поціновувачів, а не глузування [432]. Утворення вторинного імені 

соціально значущого об’єкта відбулося завдяки емоційно-оцінним 

асоціаціям, які формують певну концептуальну модель, що відповідає 

уявленням про цей об’єкт. 

Отже, вербалізований емоційний концепт, LOVE/ЛЮБОВ 

актуалізується прізвиськними номінаціями, які завдяки їхнім семантико-

стилістичних ознакам здатні виражати суб’єктивно-лагідне ставлення 

мовця до адресата мовлення в комунікативному акті. 

http://www.websters-online-dictionary/
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3 . 1 . 2  Е м о ц і й н и й  к о н ц е п т  P R I D E  /  Г О Р Д І С Т Ь  у  

п р і з в и с ь к н и х  н о м і н а ц і я х .  

Прізвиська можуть по-різному впливати на знаменитостей: бути 

потужним каталізатором у зірковій кар’єрі або ж навпаки – геть її 

зруйнувати. Зірки отримують публічне визнання за допомогою схвальних 

прізвиськ, що виражають когнітивні емоції гордості, шани. Оцінюючи не 

просто з позиції + / –, добрий / поганий, а кваліфікуючи об’єкти за різними 

аспектами, суб’єкт співвідносить їх за емоціями, які переживає. 

Т. А. Трипольська відзначає, що, з одного боку, існує твердження 

психологів і когнітивістів про оцінку як пусковий механізм зародження 

емоцій, а з другого, емоційний стан суб’єкта виливається у формування 

емоційного стану та оцінки. Дослідниця наголошує, що якість, знак, мовні 

засоби вираження емотивної оцінки залежать від емоції, яку переживає 

суб’єкт [227, с. 14]. 

Емоцію гордості можна пережити як щодо особистих досягнень, так і  

заслуг інших людей. У словнику Oxford Dictionary лексемі PRIDE подано 

таку дефініцію: 

1) a feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one’s own 

achievements, the achievements of one’s close associates, or from qualities or 

possessions that are widely admired: the faces of the children’s parents glowed 

with pride he takes great pride in his appearance;  

 a person or thing which arouses a feeling of deep pleasure or 

satisfaction: the pride of the village is the swimming pool;  

 literary the best state of something; the prime: in the pride of 

youth; 

2) consciousness of one’s own dignity: he swallowed his pride and asked 

for help 

 the quality of having an excessively high opinion of oneself or one’s 

importance: the worst sin in a ruler was pride [397]. 
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Концептуальним полем эмоції PRIDE в англійській мові є: 

satisfaction, achievement, fulfilment, delight, content, pleasure, joy, 

gratification; self-respect, honour, ego, dignity, self-esteem, self-image, self-

worth, amour-propre [357]. Численні приклади метафоризації емоції 

гордості вказують на те, що ця емоція активно і продуктивно експлікується 

в англійській мові засобами вторинної номінації емоційно-позитивної 

конотації. Розглянемо мовні засоби вираження гордості в найменуваннях 

спортсменів, відомих неабиякою колоритністю й образністю. Тисячі 

боксерів пройшли через курйозні, кумедні, іноді й обурливі прізвиська, 

декотрі з яких відомі всьому світові, а декотрі залишилися у 

функціонуванні маленької групи людей. Відповідно до характеру 

емоційно-оцінного ставлення номінатора до номінанта серед прізвиськ 

боксерів виокремимо меліоративні ніки, які мають позитивну оцінку, такі, 

що звеличують, схвалюють. 

Сучасний боксер-професіонал, чемпіон світу у важкій ваговій 

категорії Хасим Рахман (Hasim Rahman), у якого із 50 перемог  

41–нокаутом, за стійкість отримав прізвисько The Rock – в основі 

переосмислення значення слова лежить метафоричне перенесення за 

характеристиками. Тут боксера наділяють якостями міцної скелі,  

в такий спосіб схвально оцінюючи його професійні навички. 

Спостерігаємо процес перекатегоризації, коли слово із категорії "неживе" 

перейшло до категорії "людина". Саме непохитна стійкість допомогла 

здолати непереможного британського "Лева" у 2001 році: "In one of the 

most stunning upsets in recent boxing history, Baltimore's Hasim "The Rock" 

Rahman toppled world heavyweight champion Lennox Lewis last night.  

His left eye swollen from an early hit by Lewis, Rahman suddenly landed a 

mighty right cross on Lewis' chin 2 minutes and 32 seconds into the  

fifth round. The stunning hit sent the champion to the canvas, and the fight was 

over" [407].  

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/satisfaction
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/achievement
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/fulfilment
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/delight
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/content
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/pleasure
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/joy
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/gratification
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/selfrespect
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/honour
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/ego
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/dignity
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/selfesteem
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/amourpropre
http://www.baltimoresun.com/topic/arts-culture/lennox-lewis-PEHST001191.topic
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Варто зазначити, що публічне визнання досягнень спортсменів 

різних видів спорту відбувається часто-густо за допомогою універсальних 

схвальних номінацій. Так, найменуванням The King (a person regarded as the 

finest or most important in their sphere or group) вшанували і харизматичного 

гравця в гольф Арнольда Палмера, і шведського хокеїста Генріха 

Лундквіста, і правителя рингу Аміра Хана (Amir Khan). Метафорична 

номінація Chief притаманна не тільки спортсменам, зокрема, хокеїстам 

Дейлу Маккорту (Dale Allen McCourt) та Джорджу Стівену Фергюсону 

(George Stephen Ferguson), американському футболістові Кларенсу  

Бостону (Clarence E. Boston), бейсболістам Мелвіну Лерою 

Хардеру (Melvin Leroy Harder) та Джону Оуену Вілсону (John 

Owen Wilson), а й політикам. Один із домінантних політиків Ірландії у 

XX ст., автор Конституції Ірландії, президент Республіки Ірландія  

1959–73 років, Е́ймон де Вале́ра (Éamon de Valera), був одним із лідерів 

ірландців у війні за незалежність і відповідно отримав всенародне 

визнання за допомогою вторинної назви Chief, утворене від лексеми chief 

(of greatest importance or influence). На початку діяльність державного діяча 

від Республіканської партії Герберта Кларка Гувера (Herbert Clark Hoover) 

зазнавала невдачі та критики, але згодом тридцять перший президент  США 

домігся визнання в суспільстві і в результаті дістав позитивну оцінку у 

вигляді прізвиська Chief.  

Чіткі та яскраві образи спортсменів створюють метафоричні назви, в 

яких концептуалізуються певні риси характеру та форми людини. 

Н. Д. Арутюнова називає метафору вироком, хоч і не судовим, який 

містить точну і яскраву характеристику особи [13, c. 8]. Словесними 

оваціями звучать численні прізвиська відомих боксерів, створені 

метафоричним перенесенням, що народилися в результаті схвальної 

оцінки: Iron (Mike Tyson) – стійкий, міцний як залізо – асоціація за рисою 

характеру; The Greatest (Muhammad Ali) у ролі індикатора позитивної 

http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/chief_10#chief_16
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оцінки виступає якісний прикметник the greatest (highest in quality); The 

Great One (Wayne Douglas Gretzky) – прикметник great (very skillful) вказує 

на талант хокеїста; Marvelous (Marvin Hagler) – уславлення передається за 

допомогою якісного прикметника з позитивною семою marvelous 

(extraordinarily good or great); Magic Man (Antonio Tarver), Superman (Aaron 

Davis) – позитивну емотивну оцінку створено за допомогою прикметника 

magic (possessing or using or characteristic of or appropriate to supernatural 

powers) та іменника superman (a person with great powers and abilities); Larry 

Legend (Larry Bird) – лексема legend передає позитивну оцінку 

суспільством одного з найкращих баскетболістів в історії НБА; Super (Zab 

Judah) – прикметник super (extremely good, of the highest quality) вказує на 

найвищу похвалу прихильників; один із наймолодших британських 

боксерів усіх часів, який виборов титул чемпіона світу у 22 роки. 

Норвезького біатлоніста Еміля Гегле Свендсена (Emil Hegle Svendsen), 

триразового олімпійського чемпіона, одинадцятиразового чемпіона світу, 

срібного призера Олімпіади-2010 у Ванкувері, володаря Великого 

кришталевого глобуса Кубка світу з біатлону сезону 2009 / 10 та золотого 

призера Олімпіади–2014 у Сочі також ушанували номінативним титулом 

Super. Видатного канадського хокеїста Маріо Лем'є (Mario Lemieux), 

центрального нападника, багаторічного капітана, лідера, а нині власника 

клубу НХЛ «Піттсбург Пінгвінс», одного з небагатьох гравців НХЛ, чиє 

ім'я було поміщено в Залі хокейної слави відразу ж після завершення 

кар'єри, вшановано також номінацією The Magnificent One. Індикатор 

позитивної оцінки – в самому лексикографічному тлумаченні слова, – 

magnificent (extremely beautiful, elaborate, or impressive).  

Ще один видатний хокеїст Бредлі Глен Річардс (Bradley Glenn 

Richards), володар Кубка Стенлі і переможець Кубка світу 2004 року як 

успішний центральний нападник, був номінований Unbeatable.  

Така висока оцінка його професійних якостей зробила його найбільш 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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високооплачуваним хокеїстом 2011–2012. В афективній номінації Dynamite 

(Michael Doke) відбувся процес перекатегоризації – лексему dynamite 

(вибухівка) вжито для позначення боксера, щоб підкреслити його  

унікальні здібності; в результаті перекатегоризації назва професійного 

кілера (hitman) перейшла в назву боксера The Hitman (Tommy Hearns), що 

володіє вбивчою силою удару; нищівна боксерська робота Гаррі  

Вілса порівнюється з роботою трунаря – The Undertaker (Harry Wills). 

Назва професії переноситься на власну назву спортсмена. За  

розсікаючий короткий прямий удар, що нагадує розріз леза, Іран Барклі 

(Iran Barkley) дістав схвальне прізвисько "бритва" (The Blade). Джерелом 

появи іншої прізвисько-інновації виступає лексема cannon (a large heavy 

powerful gun that was used in the past to fire heavy metal balls), яку вжито на 

позначення визначного бійця рингу Шенона Брігса, – The Cannon (Shannon 

Briggs). Підставою для метафоричного перенесення є здатність потужно 

завдати удару. Не можна не пригадати відомого всьому світові 

українського боксера Володимира Кличка, який, як і його старший брат, 

довів, що є найкращим у своїй справі. Журнал "Ring Magazine"  

надав найвищого статусу боксерові: “Dr. Steelhammer” further elevated his 

lofty status and he now must be considered one of the preeminent heavyweight 

champions to throw fists over the course of the past quarter-century [364].  

За стійкість, незламність Володимир здобув славу прізвиськом  

The steelhammer.  

В основі метафоричного перенесення лежить схожість за функцією. 

Як і інструмент (hammer – а hand tool with a heavy rigid head and a handle; 

used to deliver an impulsive force by striking), Володимир  

Кличко здатний жорстко вразити суперника. Брат Володимира, Віталій, 

відзначився ще більш шанобливим вторинним іменуванням Dr. Iron Fist. 

Лексема fist, що означає “кулак”, зазнала метонімічного перенесення.  

Крім того, метонімічне переосмислення стосується цілого підрядного 

http://wn.com/Ring_Magazine
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словосполучення “боксер з академічним титулом і залізною волею“. Ще 

одне метонімічне перенесення подано новоутворенням – Left Hook  

(Jeff Lacy). Відбувся процес перекатегоризації, бо назву людини  

утворено від назви потужного удару в боксі, що призводить до нокауту.  

У бою з Робіном Рейдом експерти назвали удар лівою Джефа Лейсі 

смертельним: “Throughout the fight, Lacy applied a swarming and intense 

pressure to Reid with a fire reminiscent of early Mike Tyson, using a 

jackhammer jab to force his way inside, firing shotgun uppercuts, throwing 

crushing overhand rights and his namesake left hook, pounding Reid  

relentlessly until his corner had seen enough and mercifully stopped the  

fight” [353].   

Завдяки дії когнітивних механізмів асоціації шляхом метонімічного 

перенесення Роберта Дюрана іменовано – Hands of Stone, Manos de  

piedra (Roberto Duran). Удар кращого легковика ХХ століття вважають 

таким сильним, що є навіть міф про те, нібито він нокаутував своїм  

ударом коня. Двадцятиразового чемпіона світу за версією IBF 

(Міжнародна боксерська федерація) у трьох вагових категоріях  Джеймса 

Натаніеля Тоні відзначено прізвиськом “Lights out” (Гаси світло).  

У цій номінації відбувся перехід лексичної одиниці із категорії фразове 

дієслово в категорію іменника, тобто має місце процес субстантивації.  

Безперечного майстра боксу, єдиного в історії професійного боксу 

чотириразового чемпіона світу у важкій вазі, Евандера Холіфілда (Evander 

Holyfield) номіновано The Real Deal. У прізвиську за допомогою 

метафоричного перенесення яскраво підкреслено таку характерну рису 

боксера, як відданість, справжній професіоналізм у своїй справі. 

Професійне визнання здобув також американський середньоваговик  

Майкл Джон Нан. Іменування боксера Second to Nunn (Michael John Nunn) 

утворилося за принципом співзвучності.  
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В основі внутрішньомотивованих прізвиськ маємо вербальну 

аналогію, коли вже наявне словосполучення second to none вжито для 

позначення людини, чиї здібності визнано як кращі. Як боксер він був чи 

не найкращий: високий, атлетичний, швидкий та оригінальний у бою 

шульга був майже бездоганний і в житті. Вмів гарно говорити  й уважно 

слухати, тому й дістав прізвисько неперевершений. Але кар’єра Майкла 

трагічно обірвалася – спортсмена засудили до 24 років ув’язнення за 

придбання кокаїну. 

З прізвиськами Golden Boy, California Cool, Lord Brady Том Браді 

(Tom Brady) увійшов в історію як один з кращих квотербеків усіх часів. 

Таке суспільне визнання гравець пояснює наполегливою працею: Try the 

best you can; this is Brady's motto. He's the sporting embodiment of the 

American Dream, the man who describes his career transformation as the 

"unwanted stepchild" who worked his butt off until he became the "golden boy" 

[421]. 

Емоційну виразність лексичним інноваціям забезпечують різні 

стилістичні тропи. Яскравість боксерського образу надає і такий художній 

засіб, як оксюморон. Так, Лева Дженкінса (Lew Jenkins) сприймали не 

інакше як “Живу смерть” (The Living Death) на ринзі, бо із проведеного 

121 бою 74 – переможні.  

Джерелом появи цілої низки прізвиськ спортсменів виступають 

загальні назви явищ природи, в яких актуалізується та чи інша  

асоціативна ознака: Hurricane (Rubin Carter) – сила і потужність боксера 

порівнюється з лиходійним тропічним циклоном; Thunder (Arturo Gatti) – 

звук вибухової сили, спричинений ударами блискавки, характеризує тут 

боксерські здібності; Rapid fire (Chris Byrd) – іменник fire вживається  

для позначення людини, яка володіє руйнівною силою природи, а  

лексема rapid, що має значення “швидкий, спритний”, ще більше підсилює 

назву. 
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Вербалізовані афективні образи вшановують заслуги визначних 

спортсменів, закарбовують їх у пам’яті мільйонів, номінуючи 

суперзірками. Прикладом неперевершених суперзірок у баскетболі є кілька 

гравців, які блискуче поєднують у собі швидкість, вправність та міць, і про 

це промовисто кажуть їхні прізвиська: Ервін Джонсон – "Magic" Майкл 

Джордан – "His Airness", Шакіл О’Ніл – "The Big Aristotle". “The ultimate 

superstar has to have more than skill on the court. He must possess the "It 

Factor" – a combination of marketable personality and championship rings. 

Elite players, such as Earvin "Magic" Johnson, Michael "His Airness" Jordan 

and Shaquille O'Neal – "The Diesel," "The Big Aristotle" or "Superman" – all 

had the "It Factor” [Yahoo!]. Шакіл О’Ніл – ідеалізована персона в НБА, 

тому його вшанування відбувалося і за допомогою цілої низки прізвиськ. 

Крім згаданих вище, спортсмен отримав вражаючі номінації“Shaq-Fu”, 

“The Big Agave”, “The Big Shaqtus”, “The Big Baryshnikov”, “Wilt 

Chamberneezy” [376].  

Стівен Грегорі Айзерман, колишній професійний канадський  

хокеїст, капітан команди НХЛ, тричі вигравав кубок Стенлі, був  

пошанований прізвиськом “Stevie Wonder” за унікальністі якості хокеїста. 

”Heroic. Unselfish. Intelligent. Leader. Complete. These are just a few  

of the adjectives used to describe Hockeytown's Steve Yzerman. “Once  

he was scoring machine that used to single-handedly destroy the  

opposition with mind-boggling individual efforts night after night. Later he 

became forever remembered as the grizzled veteran captain that puts  

the team ahead of himself and accepts responsibility for all situations on the 

ice” [371]. 

Варто згадати і легенд у плаванні. Видатну австралійську плавчиню 

Сьюзі О’Ніл (Susie O'Neill) за рекордний заплив у стилі батерфляй 

уславлено номінацією "Madame Butterfly". У наведеному прикладі завдяки 

когнітивному механізму аналогії відбувся перехід загальної назви у 

http://redwingslegends.blogspot.com/2006/07/steve-yzerman.htm%5dl
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власну. Вражаюча швидкість легенди у плаванні фристайлом Яна Торпа 

зумовила асоціативне порівняння спортсмена з торпедою “Thorpedo” (Ian 

Thorpe), а легенди плавання у відкритій воді Байрона Самерса (Byron 

Summers) – з літаючою рибою The Flying Fish.  

Шляхом метафоричного перенесення концептуалізуються фізичні 

якості людини. Для номінації найвідомішого плавця сучасності Майкла 

Фелпса вжито артефактний троп “The Baltimore Bullet”. Лексема “bullet” 

має значення “куля, снаряд, ракета”, що актуалізує асоціативну ознаку 

швидкості. Утворення лексичної інновації відбулося завдяки процесові 

перекатегоризації. Катайконім Baltimore з гордістю проголошує, звідки 

родом володар найменування.  

Двадцятивосьмирічний британець, золотий призер у греблі на 

байдарці на Олімпійських іграх 2012 року Ед Маккінер за видатні 

досягнення удостоївся назви "Usain Bolt of the water". "A trainee  

accountant from Wiltshire was on Saturday crowned the "Usain Bolt of the 

water" after storming to victory in the men's 200m kayak sprint, helping to 

boost Britain's best medal haul for 104 years" [411]. У цьому прикладі власна 

назва одного визначного спортсмена, непереможного Усейна Болта 

перейшла до вторинного імені іншого атлета, концептуалізуючи якості 

швидкості.  

У численних прізвиськних номінаціях англійських прем’єрів також 

спостерігаємо вербалізовані емоціі гордості, пошани, уподобання 

англійського народу: David Lloyd George < The Welsh Wizard – про успіхи 

та досягнення цього політика голосно заявляє британське суспільство: 

"You have to recognise he was the grandfather of the Welfare State.  

Pensions, national insurance – a tremendous advance, far ahead of what the 

Americans have done even today” [349]. У наведеному прізвиську  

шляхом метафоричного перенесення концептуалізуються ознаки 

магічності. Політика з Уельсу називають людиною-чарівником, у  
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такий спосіб наголошуючи на його дивовижних досягненнях для 

суспільства. 

Щоб висловити почуття шани, прихильності героєві нації, британці 

лагідно номінували Черчілля скороченою назвою від Winston< Winnie. 

Прем’єр-міністра часів Другої світової війни Уїнстона Черчілля у 

соціологічному опитуванні, проведеному ВВС, було названо 

найвеличнішим британцем (the Greatest Briton) [349]. Видатного 

британського маршала, який командував англійською армією в Північній 

Африці, союзною групою армій, що висадилася в Нормандії під час Другої 

світової війни, Бернарда Лоу Монтгомері (Bernard Law Montgomery) 

суспільство також афективно іменували Monty за допомогою 

зменшувального суфікса -у.“There his decisive victory over Rommel's Afrika 

Korps at El Alamein (1942) and his pursuit of the Germans across Libya and 

Tunisia captured the imagination of the British public, and he became a national 

hero, popularly known as "Monty" [369]. 

1959 року партію Торі було переобрано на третій термін – завдяки її 

тодішньому лідерові Гарольду Макміллану, якого називали великим 

прем’єром післявоєнного часу, «вітром змін». Очікувано, що за свої 

видатні здібності політик дістав номінацію Supermac: “Macmillan was 

shrewd and often brilliant, with a mind that swiftly homed in on the crucial 

point and a tart tongue built for aphorisms” [411]. 

Серед багатьох прізвиськ Гордона Брауна виокремимо назву –  

Great Leader, в якій є лексема great, що має значення прекрасний, / 

чудовий, той, хто робить значний внесок [411]. У 2008–2009 роках в 

англійському парламенті постало питання про відставку прем’єра Гордона 

Брауна, проте більшість депутатів виступила на його підтримку, 

наголошуючи, що саме він та людина, котра має очолити Британію під час 

кризи. “Home Secretary Jacqui Smith says the speech showed Gordon Brown 

http://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F)
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was a great leader and says she believes the leadership question "should have 

gone away" [349]. 

Рональд Рейган, один із найшанованіших президентів Америки, 

також уславлений прізвиськом з позитивним прикметником – “The Great 

Communicator”. Філософію Рейгана у ЗМІ пояснюють так:  

“Reagan's success was tied directly to his ability not just to speak to the 

American people, but to communicate with them. Entire books have been 

written on Reagan's ability to communicate, but his reputation as The Great 

Communicator boils down to three basic traits: he was simple; he was clear; he 

was sincere” [359]. 

Отже, вербалізований концепт PRIDE актуалізується у дискурсі 

прізвиськними номінаціями, серед яких найпродуктивнішими є 

метафоричні переноси. 

 

3 . 1 . 3  Е м о ц і й н и й  к о н ц е п т  H A P P I N E S S  /  Щ А С Т Я  у  

п р і з в и с ь к н и х  н о м і н а ц і я х .  

Щастя – стан людини, який відповідає найбільшій внутрішній 

задоволеності умовами свого буття, повноті і свідомості життя, 

здійсненню свого людського призначення. Як вважає О. Д. Шмелєв, 

щастя – це коли людині так добре, що вона не відчуває дискомфорту через 

якісь невдоволені бажання [254, с. 317]. Щастя є емоційною складовою 

категорії ЩАСТЯ з притаманними їй високим ступенем семіотичної 

насиченості та етнокультурною специфікою. Категорія щастя – 

багатомірне інтегративне ментальне утворення, що включає 

інтелектуальну загальноаксіологічну оцінку й оцінку емоційну у формі 

радості або задоволення. Щастя належить до фундаментальних емоцій, має 

позитивну природу та оптимізує процес комунікації. Щастя визначаємо як 

суб’єктивну оцінку життя індивідуумом, отже, немає об’єктивного 
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стандарту щастя. Якщо людина думає, що вона щаслива, тож вона 

насправді щаслива.  

В англійській мові слово happiness (a feeling or state of well-being and 

contentment) є ключовим словом-репрезентантом концепту ЩАСТЯ. 

Основними лексичними одиницями, які позначають цей концепт у 

англійській мові, є: іменники – joy, felicity, exuberance, cheerfulness, 

beatitude, wellbeing, bliss, pleasure, delight, cheer, satisfaction, prosperity, 

ecstasy, enjoyment, elation, cheeriness, gladnesslight-heartedness, high sprits, 

contentment, gaiety, jubilation, blessedness, merriment, а також 

прикметники – sunny, lively, gay, laughing, pleased, delighted, content, 

contented, thrilled, glad, blessed, blest, sunny, cheerful, jolly, merry, ecstatic, 

gratified, jubilant, joyous, joyful, elated, over the moon, overjoyed, blissful, 

rapt, blithe [423]. 

Засобом вербального вираження емоційного концепту щастя 

виступають прізвиськні номінації, які експлікують емоційний стан  

щастя, радості, задоволеності, насолоди. Серед найбільш  уживаних – 

прізвисько "Happy", з яким знаходимо цілу низку номінантів:  

канадський хокеїст Кларенс Генрі Дей (Clarence Henry Day), сенатор із 

Кентуккі Альберт Чендлер (Albert Chandler), бейсболісти Оскар  

Еміль Фелч (Oscar Emil Felsch) та Джон Двайт Чесбро (John Dwight 

Chessbro), ще один сенатор Гьюберт Горатіо Гамфрі (Hubert Horatio 

Humphrey) тощо. Цікаво, що прізвисько "Happy" Кевін Харвік (Kevin 

Harvick) отримав лише після того, коли сам змінився у кращий бік: 

перестав вибухати гнівом на членів команди і оголосив про  

створення сім’ї. Очевидно, лише народження дитини могло ощасливити 

американця, та аж ніяк не перемоги в автомобільних перегонах (NASCAR) 

[344]. 

Титул найщасливішого отримав американський президент Рональд 

Рейган – The Most Happy Fellow. Підставами для такої номінації є і його 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/joy#joy_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/felicity#felicity_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/exuberance#exuberance_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/cheerfulness#cheerfulness_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/beatitude#beatitude_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/bliss#bliss_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/pleasure#pleasure_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/delight#delight_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/cheer#cheer_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/satisfaction#satisfaction_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/prosperity#prosperity_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/ecstasy#ecstasy_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/enjoyment#enjoyment_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/elation#elation_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/high-spirits#high-spirits_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/high-spirits#high-spirits_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/contentment#contentment_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/gaiety#gaiety_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/jubilation#jubilation_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/blessedness#blessedness_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/merriment#merriment_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/pleased#pleased_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/delighted#delighted_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/content#content_2
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/contented#contented_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/thrilled#thrilled_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/glad#glad_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/blessed#blessed_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/sunny#sunny_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/cheerful#cheerful_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/jolly#jolly_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/merry#merry_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/ecstatic#ecstatic_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/jubilant#jubilant_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/joyous#joyous_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/joyful#joyful_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/elated#elated_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/over-the-moon#over-the-moon_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/overjoyed#overjoyed_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/blissful#blissful_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/rapt#rapt_1
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/blithe#blithe_1
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успішність на посаді президента, і тривалий та щасливий шлюб. Ще один 

американський політик Альберт Чендлер (Albert Benjamin Chandler) був 

також номінований прізвиськом "Happy", зокрема, і завдяки своїй веселій 

вдачі. Саме такий позитивний настрій допоміг йому стати губернатором 

штату Кентуккі і бути пошанованим в баскетбольній Алеї слави як комісар 

баскетболу. 

Без сумніву, щасливими є й ті, хто отримав найменування "Sunny", бо 

прикметник sunny є синонімом до happy і називає так людину, яка 

світиться, як сонце, і перебуває в доброму гуморі. Так, американський 

політик Джеймс Рольф (James Rolph), який був мером Сан-Франциско 

впродовж одинадцяти років, мав вторинне ім’я "Sunny". Такому  

тривалому служінню допомагала життєрадісність та незмінна усмішка 

політика. Миролюбний, набожний характер у дитинстві дав підстави 

рідним назвати Джеймса Августина Джойса (James Joyce) “Sunny Jim”. З 

роками характер найвпливовішого ірландського письменника ХХ століття 

погіршувався, відповідно змінювалися і прізвиська “Half-past six,” 

“Gussie,” “Kinch,” “The Bard” and “Herr Satan” [431]. Відданий служінню 

народові, мудрий, оптимістичний Леонард Джеймс Каллаган (Leonard 

James Callaghan), політик-лейборист, прем'єр-міністр Великобританії  з 

1976-го до 1979 р., відомий також афективними прізвиськами Sunny  

Jim, Gentleman Jim, Lucky Jimor, Big Jim. Він ніколи не забував  

про своє походження з низів і навіть хизувався прізвиськом, яким його 

нагородили люди. “When Britain's 50
th

 prime minister, James Callaghan, 

arrives in Washington this week, he will discover that he and President  

Jimmy Carter have much in common. Both are Baptists, have taught Sunday 

school, are owners of prosperous farms, live simply and like to retire early.  

Both were once regarded as outsiders by fellow politicians and are  

pragmatic and adept at backstage maneuvers. Callaghan even flaunts a sort of 

down-home folksiness, typified by his nickname – "Sunny Jim" [399]. Про 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/1976
http://uk.wikipedia.org/wiki/1979
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добрий настрій, а отже, і емоційний стан вдоволення життям свідчать 

найменування "Sunny" бейсболіста Джеймса Ботомлі (James Leroy 

Bottomley), джаз-музиканта Джеймса Мюрея (James Marcellus Arthur 

Murray) та багатьох інших. Чудовий настрій, радість сприйматимемо як 

стимули-репрезентанти емоційного концепту ЩАСТЯ. Так, патрульний 

поліцейський Алан Філбі (Alan Filbee) отримує радість сам та дарує 

перехожим містечка Велінгтон, витанцьовуючи бугі-вугі на посту.  

Свою неординарну поведінку він пояснює так: “I love making people  

happy. When I see people waving happily, that’s better to me than West  

Ham winning the FA cup!” [361]. Вдячні жителі нагородили місцеву  

зірку прізвиськом Jolly Lolly . Друга частина найменування lolly,  

очевидно, походить від лексеми lollipop (льодяник). Асоціативно 

танцюючий поліцейський нагадує саме льодяник, звідси метафоричне 

перенесення. 

Зауважмо, що етимологічний словник англійської мови подає 

іменник “happiness” як похідний від прикметника “happу” + “ness”, а 

прикметник “happу” як похідне від іменника “hap” “удача, шанс”  

(“chance, fortune”) + “-y”. Відповідно, “happу” означає “lucky, favored by 

fortune, prosperous” (“щасливий, під захистом фортуни/долі, заможний). 

Тому прізвиськні номінації Lucky вважатимемо такими, що також 

позначають концепт щастя. Лусіус Міліндур Lucius Venable Millinder 

"Lucky" , хоча сам не писав музики і не вмів грати на жодному  

музичному інструменті, приносив удачу групам, що їх організовував. 

Прізвисько "Lucky" для джаз-тенора та саксофоніста Елі Томпсона (Eli 

Thompson) є скоріше визнанням таланту, досягнень, аніж свідченням його 

долі. 

Американський злочинець сицилійського походження, один із 

лідерів організованої злочинності в США, Чарльз Луча́но (Charles 

Luciano), відомий за прізвиськом "Lucky",  став справжньою знаменитістю і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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негласним господарем Нью-Йорка. І те, що він, один із небагатьох 

гангстерів, помер своєю смертю, свідчить про певну фортуну як для 

злочинця. 

 

3 . 1 . 4  Е м о ц і й н и й  к о н ц е п т  H U M L I A T I O N  /  

П Р И Н И Ж Е Н Н Я  у  п р і з в и с ь к н и х  н о м і н а ц і я х .  

Негативні емоції, на думку Б. І. Додонова, відіграють важливішу 

роль, ніж позитивні, бо вони подають сигнал про можливу небезпеку для 

організму та спонукають людину змінити ситуацію й усунути існуючу 

загрозу [80, с. 140]. Вважаємо, що саме спонуканням змінити ті чи інші 

негативні дії, вчинки, характеристики зумовлене утворення прізвиськних 

найменувань, що виражають реальну чи потенційну критику суб’єкта через 

приниження. Емоційно не схвалюючи кого-небудь, номінатор таким чином 

хоче вплинути на поведінку людини, хоча й за допомогою надзвичайно 

образливих лексичних одиниць. Як визначає словник Collins English 

dictionary, приниження/humiliation – the embarrassment and shame you feel 

when someone makes you appear stupid, or when you make a mistake in public 

[357].  

Лексичними одиницями, що репрезентують емоційний стан 

приниження, ганьби в англійській мові є: disgrace, shame, repugnance, 

loathing, sickness, abomination, hostility, homophobia, xenophobia,  

antipathy, dislike, ill feeling, chagrin, dishonor, failure, embarrassment, 

abashment, blush, discomfiture, confusion, ingloriousness, turpitude,  

infamy). 

Принижувальні (пейоративні) прізвиська дістаються спортсменам, бо 

від них насамперед очікують переможного й беззаперечного результату. 

The Weeping Warrior (Jack Sharkley) – один із найсуперечливіших  

боксерів в історії рингу. Через дратівливий характер газетярі назвали  

рухи боксера безладними й неузгодженими. Хоча лексема warrior  
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(воїн) має позитивне значення, прикметник weeping (той, хто проливає 

сльози) геть нівелює бійцівські риси спортсмена і позначає емоцію ганьби 

[439]. 

Wimpy (Слабак) – (Jerry Halstead), прізвисько боксера утворене від 

прикметника wimpy, тобто той, кому бракує сили, волі або характеру. 

Глузливим слід вважати і прізвисько The Cinderella Man (James Braddock). 

Бо хоч іменування і вказує на казкове сходження боксера від бідного, 

нікому не відомого бійця до чемпіона світу у важкій вазі, метафоричне 

перенесення за допомогою іменника Cinderella виражає кепкування зі 

швидких здобутків спортсмена. Пейоративною оцінкою відзначено 

американського хокеїста Френсіса Чарльза Бримсека (Francis Charles 

Brimsek). Свого першого сезону Бримсек зіграв 10 «сухих матчів», за що і 

отримав прізвисько “Mister Zero“. 

Негативний образ у вигляді прізвиська “Squiff” застосовано до 

британського прем’єр-міністра Герберта Генрі Асквіса через його 

пристрасть до чарки. Англійською squiff означає п’яничка. “A century ago 

HH Asquith, the last Liberal premier (1908-16), was often the worse for wear at 

the dispatch box and acquired the nickname "Squiffy"” [408]. Слово із 

категорії загальних назв перейшло до категорії власного імені людини, 

тобто відбувся процес персоніфікації.  

Передусім на принизливі прізвиськні номінації натрапляємо серед 

найменувань представників чужих національностей, які характеризуються 

як вияв ксенофобії у міжкультурному спілкуванні. Колір шкіри  

є стійкою етнічно-расовою ознакою серед інших антропологічних 

характеристик. Знаходимо чимало етнічних прізвиськ з мотивемою 

“чорний”, які позначають темношкіре населення США, зокрема Skin Ninja, 

Inkface, Frostbite, Smokefoot, BBK, Shitskin, Charcoal Briquette, Dark  

Meat, Powder Burn, Darky, Inky, Sooty, Blackie, Suntan тощо. Характерною 

рисою зазначених етнономінацій є уникання лексеми black і  
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метафоричне або метонімічне позначення темношкірого населення. 

Відтінки кольору передаються в численних виразах та словах, що 

зумовили в уяві певні асоціації: Chocolate Drop, Ashy, Dusty Brown, Tan 

тощо. 

Найменування одного з найпомітніших імен в історії боксу серед 

легковиків Бенні Леонарда – Ghetto Wizard. Перші свої уроки з боксу він 

здобув на вулицях Нью-Йорка. Щоб указати на походження боксера, йому 

дали прізвисько Ghetto Wizard. Таке ім’я принижувало багатьох людей, бо 

підкреслювало, що вони походять із найбідніших прошарків суспільства. 

Слово ghetto має негативну оцінку в самому лексикографічному 

тлумаченні – a part of a city where people of a particular race or class, 

especially people who are poor, live separately from the rest of the people in the 

city. Афро-американський боксер Вільям Ландон Джонс (William Landon 

Jones), хоча й мав унікальні здобутки в ринзі, все-таки стереотипне 

сприйняття представників цього етносу взяло гору у вигляді етнофобізму 

"Gorilla".  

Ще один відомий боксер минулого століття, Сем Лангфорд, 

захоплював натовп своїми потужними ударами. Будучи трішечки  

нижчим на зріст, він перемагав набагато вищих за себе суперників. Однак 

його прізвисько Boston Tar Baby вказувало на расистську конотацію, бо 

слово Tar означає негритянської крові і вважається одним із 

найганебніших. 

Слід сказати, що для ефективнішого оцінювання людини в 

англійській мові, в наведених прикладах негативного, використовується 

здебільшого інвективна лексика (іменники, прикметники), яка під час 

метафоричного перенесення набуває пейоративного статусу. Як 

зазначалося вище, прізвиська дітей шкільного віку також переважно 

характеризуються як принижувальні (пейоративні) – такі, що мають 

негативну, принизливу оцінку, жорстке кепкування, навіть образу. 
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Вживання пейоративних найменувань з використанням стилістичних 

негативно-маркованих лексичних одиниць має на меті ефективніше 

вплинути на номінанта. Зауважимо, що у пейоративних номінаціях 

емоційний компонент виражений значно яскравіше від оцінного. 

 

3 . 1 . 5  Е м о ц і й н и й  к о н ц е п т  D I S G U S T  /  О Г И Д А  у  

п р і з в и с ь к н и х  н о м і н а ц і я х .  

Варто зауважити, серед пейоративних найменувань є такі, що 

засуджують, висміюють, виражають зневагу суспільства, але в цьому 

випадку вони є відтворенням огиди. Появі принизливих номінативних 

одиниць сприяли певні когнітивні передумови, різноманітні реалії, 

явища. 

Огида відображає деперсоналізацію іншої людини або цілої групи, 

втрату їх значущості для індивіда, переживання переваги  порівняно з 

ними. Словник Oxford Advanced Learner’s Dictionary дає таке визначення 

цій емоції: a strong feeling of dislike or disapproval for  person's behaviour, 

somebody / something that you feel is unacceptable, or for something that 

looks, smells, etc. unpleasant [397].  

Оскільки огида передбачає підкреслення негативно-оцінного 

ставлення мовця до об’єкта презирства, то для його вираження вживається 

лексика, якою передається негативна емоційна оцінка вчинків об’єкта 

презирства на підставі особистісних причин. До такої лексики належать 

негативно-оцінні й емоційно-підсилювальні іменники та прикметники. В 

сучасному англомовному дискурсі огида виражається за допомогою 

пейоративів, які приписують якійсь особі негативну рису, недолік – 

нахабність, боягузтво, слабохарактерність тощо. До пейоративів, що 

виражають огиду, відносимо: іменники bastard, cheat, failure, fool, idiot, 

liar; прикметники conniving, faithless, filthy, greedy, loathsome, icky, lying, 

http://dictionary.cambridge.org/search/british/direct/?q=behaviour
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selfish, self-righteous, spineless, spoiled, stupid, two-faced, shameless 

untrustworthy тощо [423]. 

Негативно-оцінні одиниці, що виражають осуд, знаходимо передусім 

серед прізвиськ політичних діячів. Вони, постійно перебуваючи в центрі 

уваги представників ЗМІ і громадськості, повсякчас відчувають з їхнього 

боку особливу увагу, а отже, часто-густо дістають доволі суворі оцінки 

своєї діяльності. 

Метафора як основний засіб утворення пейоративних прізвиськ є не 

тільки експресивним образом, що впливає на асоціативне мислення, а й 

одночасно є одним з інструментів впливу, маніпуляції свідомістю та 

мисленнєвими процесами індивідів. 

Найсуперечливішими президентськими виборами в американській 

історії вважають вибори 1876 року, коли в нечесній боротьбі переміг 

кандидат від Республіканської партії – Резерфорд Хейз, отримавши 

прізвисько – The Fraud President. Найменування утворене від іменника з 

негативно-оцінним значенням fraud (a deception deliberately practiced in 

order to secure unfair or unlawful gain). За американським генералом часів 

Громадянської війни в США Уліссом Сімпсоном Грантом історики 

закріпили осудливу номінацію – The Butcher через тисячі солдатів, яких 

він віддавав у жертву заради перемоги. “Upon taking command of all Union 

armies, Ulysses S. Grant embarked on the Overland Campaign of 1864, a brutal 

war of attrition in which Grant's armies suffered enormous losses as they 

attacked Lee on the way to Richmond. Union casualties were so high that Grant 

was branded "The Butcher" [404]. 

Річард Ніксон, 37-й президент США, дістав чи не найганебнішу 

характеристику американського суспільства. Після скандалу, відомого як 

Уотергейт, він достроково склав свої повноваження і подав у відставку. 

“Tricky Dick” – з таким вторинним ім’ям залишився в історії суспільства 

цей політик. ”In and out the office, Nixon was a remote man, lacking humor 
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and grace. As one of his speech-writers said, there was “a mean side to his 

nature” that he strove to conceal. He was most comfortable alone or with a few 

wealthy friends” [303, p. 623]. Прикметникові tricky (a deceitful, crafty 

person), що характеризує не просто людину, а президента країни, 

притаманна оцінна конотація “погано”. Прізвисько іншого американського 

екс-президента, Білла Клінтона, “Slick Willy” (Слизняк), утворене на основі 

схожості за характеристикою і також характеризується знаком “ – “ [237, 

с. 82]. Лексема slick має значення “disapproving skilful and effective but with 

no sincerity or value”, і в наведеній інновації вказує на неефективність дій 

політика як керівника держави [354]. 

Вкрай негативно оцінило англійське суспільство роботу прем’єра 

Тоні Блера. Крім іронічного прізвиська “Bambi” за підтримку 

американського президента Джорджа Буша в розв`язанні міжнародних 

питань, преса нагородила його прізвиськом – "America's Poodle" [349]. 

Поведінку прем’єра асоціативно порівняли з прислужництвом пуделя. В 

англійській лексема poodle має значення “a person who is servile;  

lackey” [413]. Риторика Тоні Блера була приголомшливою, але обіцянки 

так і не було виконано, тож опоненти надали йому ще одне глузливе 

найменування – a “lame duck” premier. Назву утворено завдяки дії 

когнітивного механізму асоціації через слабкі, невдалі дії політика. 

Незважаючи на нищівну критику, Тоні Блеру вдавалося після кожної 

невдачі вийти сухим із води – чим "заслужив" ще одне оцінне  

прізвисько "Teflon" [414]. Лексема teflon означає “a plastic that is 

very smooth and does not have chemical reactions with other substances”  

[357]. 

Зазначимо, що прізвисько “lame duck” стало політичним тавром і для 

інших політиків-невдах. Номінацію «кульгавої качки» отримав Барак 

Обама, бо не виправдав очікування американського народу, не впорався ні 

з внутрішньою кризою, ані з зовнішньою. Своє невдоволення виборці 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/plastic
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/smooth
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/chemical
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/reaction
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/substance
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продемонстрували на проміжних виборах (midterm elections) до Конгресу 

США, де Республіканська партія досягла великих успіхів. У Сенаті, де 

вибирають 36 чоловік зі 100, її представникам вдалося дістати чисельну 

перевагу над демократами, значною мірою через рекордно низький 

рейтинг президента-демократа. У разі цілковитої перемоги республіканців 

у Конгресі здатність президента США Барака Обами керувати  

країною протягом останніх двох років на своїй посаді буде надто 

обмежена. “A Republican victory would give them complete control of 

Congress and doom Mr Obama to "lame duck" status in his final two years in 

the White House” [424]. Отже, прізвиськне найменування "lame duck" 

виступає ідентифікатором політичної бездіяльності та неефективності 

президента.  

Цікаве метафоричне ім’я дістав Нейл Кіннок, член англійського 

парламенту в 1970–1995 роках, лідер партії лейбористів, – Уельське 

Базікало (Welsh Windbag). Він започаткував реформи, але ніколи  

не став прем’єр-міністром і не втілив їх у життя, а слово windbag означає 

“a talkative person who communicates nothing of substance or interest”.  

Так суспільство виказало свою зневагу до політика, приклеївши йому 

глузливе прізвисько [357]. Британський прем’єр Девід Лойд Джордж 

прославився не тільки своїми політичними успіхами, відповідно й 

меліоративним найменуванням “The Welsh Wizard”, а й гіперсексуальним 

апетитом, через що політикові надали інвективне прізвисько “The Goat”  

[349].  

Через свої мінливі політичні погляди колишній прокурор 

Нюрнберзького процесу, згодом член лейбористської партії Хартлі 

Шоукрос (Hartley William Shawcross), дістав осудливе прізвисько Sir 

Shortly Floorcross. Політик-соціаліст демонстрував консервативні  

симпатії, затим, вийшовши з партії, сидів окремо як незалежний 

парламентарій: “Lord Hartley Shawcross came to be known as 'Sir Shortly 

http://www.bbc.co.uk/history/0/21027982
http://www.bbc.co.uk/history/0/21027982
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Floorcross': after what had seemed to be a flourishing career as a socialist 

and potential Labour leader under Clement Attlee, he promptly crossed the 

divide of British politics to join the right-wing of the Conservative Party 

[414]. У номінації актуалізується характерна риса лорда Шоукроса – 

несталість політичних переконань, що сприймається в суспільстві як 

політична зрада.  

Осуд англійцями зазнала і «залізна леді» Маргарет Тетчер, яка 

заборонила безплатне молоко для всіх школярів, щоб зекономити гроші 

для країни під час економічної кризи. Результатом цієї дії стала жорстка 

критика парламенту, громади і поява прізвиська Milk Snatcher: “Edward 

Short, then Labour education spokesman said scrapping milk was ‘the meanest and 

most unworthy thing’ he had seen in 20 years. It earned Mrs Thatcher the 

nickname, Milk Snatcher, and haunted her throughout her career. In 1985 she was 

refused an honorary degree from Oxford University because of her education cuts“ 

[424]. Номінацію утворено від дієслова to snatch – to pull or take something 

away quickly. 

Наведені прізвиська свідчать: хоча емоційні асоціації, а також їх 

осмислення та вербалізація у мовних особистотей – індивідуальні, все-таки 

всередині певної культури, соціальної групи люди поділяють 

загальноприйнятні популярні стереотипи і свідомо їх вербалізують у 

відповідних комунікативних ситуаціях. Емоційні прізвиськні одиниці 

передають ставлення номінатора до номінанта і виражають 

загальнопозитивні чи загальнонегативні емоції (любові / прихильності, 

гордості/шани, приниження, ганьби, страху, щастя) у міжособистісному 

спілкуванні. 

  

3.2 Соціопрагматична функція прізвиськ 

Очевидно, що прізвиська треба розглядати як мовні одиниці, яким, 

крім суб’єктивної, притаманна також соціальна сутність, бо внаслідок дії  

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/margaret-thatcher/
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=to
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=pull
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=or
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=take
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=something
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=away
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=quickly
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соціальних чинників змінюється лексична та стилістична природа 

останніх. Видатні психологи Л. С. Виготський та А. Р. Лурія вважали: щоб 

пояснити найскладніші форми свідомого життя людини, необхідно вийти 

за межі організму, шукати джерела цієї свідомої діяльності і 

категоріальної поведінки не в глибинах мозку і не в глибинах духу, а в 

зовнішніх умовах життя, насамперед у зовнішніх умовах суспільного 

життя [150, с. 23]. За Л. С. Виготським, мова є те, на чому перетинаються 

пізнання та спілкування, а мовний знак – єдність спілкування та 

узагальнення [60, с. 51–52].  

Соціальна сутність мови проявляється у тому, що вона зазнає дії 

соціальних факторів. Але неправомірно розглядати соціальність як щось 

зовнішнє стосовно мови. І, певною мірою, можна вважати, що мова не існує 

поза соціальністю. Усі соціальні фактори по-різному впливають на мову, на 

її окремі рівні та характеризуються різними кількісними та якісними 

параметрами відповідно до соціальної природи самих чинників та 

особливостей рівнів мови, на які ці фактори чинять вплив. Цілком 

очевидно, що внаслідок дії соціальних чинників передусім змінюється 

лексика, а найменшого впливу зазнає граматична система мови [237, с. 14–

15].  

  У загальній лінгвістиці Ю. Д. Дешерієв класифікує соціальні 

фактори залежно від особливостей природи, способу, часу та результату 

впливу на мову, – соціальні чинники стихійного та свідомого впливу, 

діахронні та синхронні, макросоціальні (глобальні) та мікросоціальні 

(окремі), позитивні та негативні тощо [329]. На сьогодні особливий інтерес 

становлять соціальні фактори ідеологічного змісту (ідеологія та 

пропаганда, ідеологічне осмислення мовних одиниць, лексикон та мовлення 

політиків тощо), які є факторами свідомого впливу на мову, макросоціальні  

(масова комунікація) та мікросоціальні. Наочно відтворюючи події, засоби 

масової комунікації не просто фіксують і поширюють політичні та 
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соціальні процеси, що відбуваються в суспільстві, а цілеспрямовано 

використовують ті чи інші лексичні, стилістичні одиниці для формування 

бажаної громадської думки. Останні два роки поспіль відбуваються 

докорінні зміни в суспільних структурах, правосвідомості, культурі, 

інтелектуальному та духовному житті європейського суспільства, і мова не 

просто відображає, а й свідомо використовується політиками для  

підтримки або неприйняття тих чи інших ідеологій, дій. Особливо гострим 

постає питання оцінки та переоцінки особистісних та загальнолюдських 

цінностей. Постають одвічні питання про “добро” і “зло”, які насамперед 

пов’язуються з етичними категоріями, з поняттями моралі й моральними 

критеріями. 

Завдяки суспільному характеру мови, створеної суспільством, 

мислення людини також набуває суспільного характеру. Кожна людина 

мислить тими само категоріями, якими послуговуються всі, хто розмовляє 

цією мовою. Звичайно, відображення довколишнього світу в окремого 

індивіда, незважаючи на спільність категорії мислення у всіх людей, 

проходить через його внутрішній, індивідуальний світ, особисте 

усвідомлення, що формується на основі особистої життєвої практики того 

чи того індивіда [111, с. 24]. Індивідуальна свідомість формується під 

впливом умов життя людей, що належать одній епосі, класу, нації. 

Т. Т. Денисова вважає, що прізвиська апріорі є соціальними антропонімами, 

бо виникають і функціонують у вузькій соціальній сфері: у сім’ї – малому 

соціумі, в школі, в сільському населеному пункті, в професійному 

колективі, в кримінальному світі тощо [79]. Прізвиська – оцінні 

найменування, і вони прямо чи непрямо відображають статус особи в 

суспільстві та його суспільну оцінку [216, с. 8]. Прізвиська, як жодні інші 

оніми, особливо насичені екстралінгвістичною інформацією.  

Відображаючи культуру суспільства загалом і внутрішню культуру 

особистості зокрема, вони створюють соціокультурні символи, культурні 
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універсалії, що відображають традиції народу, звички, побут, смаки, ідеали 

тощо. Прізвиськні номінації мають високий ступінь активності нині. 

Суспільство, що складається з різних соціальних груп, маркує  

індивідуумів усередині цих груп, виокремлюючи соціальний, майновий, 

професійний, рольовий статус іменованих на своєрідній ієрархічній 

драбині; створює враження про людину, керуючи якоюсь мірою думкою 

інших комунікантів. 

Усе вищесказане повною мірою стосується формування та 

застосування прізвиськних найменувань у певному мовному середовищі. 

Енді Кейв із Шефілдського університету, що в Англії, досліджуючи природу 

прізвиськ шахтарів із Йоркшира у статті “Communicative style as a marker of 

socio-occupational belonging”, вказав на певну соціо-професійну ідентичність 

останніх. Потрібно мати спеціальні знання гірничої термінології, ієрархії 

робітників, характерної для цієї місцевості та взаємостосунків людей, щоб 

зрозуміти значення прізвиськ на кшталт “Jim the Bottomer” (a man who 

worked at the bottom of the mine), “Alex Cage” (operated the elevator in the 

shaft known as the cage), “Chockblock” (An unintelligent person, “Chocka 

reeves” (a man who worked with the chocks on the coalface), “Tommy Toolbox” 

(a man who carried lots of unnecessary tools on his waist belt for self-

importance) [(4--6 April) 2002: Sociolinguistics Symposium 14 (Ghent, 

Belgium)]. У наведених прикладах вторинні номінування не просто 

приписують ті чи інші ознаки носіям, а створюють універсальні соціо-

культурні символи ідентифікації професійної належності.  

Ідентифікація в соціальній перцепції – це ототожнення індивідом своєї 

особистості з особистістю іншого індивіда. В основі цього феномена лежить 

механізм порівняння предметів, образів, явищ. Ідентифікація як 

цілеспрямований процес закінчується визначенням схожості – різниці між 

двома особистостями у свідомості кожної з них. Ототожнення, яке виникає 

внаслідок виявленої (свідомо чи несвідомо) схожості, формує цілісність 
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системи міжособистісних відносин. Тут вмикається емоційний компонент 

гармонійності, природності зв'язку, зміст якої в почутті "ми", а не "я та 

інші" чи "ми і вони".  

Крім соціальної ідентифікації, за допомогою емоційно маркованих 

лінгвістичних найменувань, установлюються певні ієрархічні зв’язки між 

членами спільноти, применшуючи роль одних та підносячи інших. За 

А. Вежбицькою, вибір імені, абревіатури чи прізвиська розкриває 

відмінності між суто соціальним знайомством, нейтральною поведінкою, 

вираженням позитивної теплоти та захоплення в групі або товаристві [320, 

p. 512]. Cеред прізвиськ англійських шахтарів переважають такі, що мають 

чіткі демінутивні конотації, які вказують на:  

 фізичні недоліки: Buffalo Head, Pig Eyes (with small, close-set 

eyes), The Gnome, Little Harry, Titch (very small), Fatty, Doggy Dent 

(stupid), Wiggy (wore a wig to work), Grave Digger Bill (with hump 

back), Cowhead (with a big head), Honey Monster (big and fat), Terry 

Toad (ugly looking), Slaphead (bald miner), Rotting Gob (with bad 

breath), Fairground Freak (big and ugly), Fuji (with complexion of a 

Japanese person). 

 особливості поведінки: Crasher, Jumping Joe (hyperactive), 

Tommy Toolbox (carried a lot of unnecessary tools for self importance), 

Tacklebary Bates (the same), Rowdy Yate, Clean D (wore gloves 

underground), Shirley (an idle worker), Rocket Ronnie, Governor (for a 

man with a domineering personality) [367]. 

Очевидно, що надання таких негативних характеристик  

адресатів спрямоване не лише на номінацію окремих представників 

шахтарського соціому, а й на втілення стратегії приниження у 

професійному спілкуванні. 

До соціально маркованих відносимо також прізвиська учасників 

окремої групи інтернет-спілкування – комп’ютероманів, кіберохондриків, 
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хакерів – людей, які активно користуються комп’ютерною технікою та 

мережею Інтернет. Оскільки фізичної присутності в інтернет- 

спілкуванні немає, то його учасники намагаються ідентифікувати себе 

вербально або паравербально за допомогою характерних прізвиськ. Так, 

наприклад, програмісти-хакери підкреслюють свої недобрі наміри до 

встановлених правил у програмуванні, використовуючи негативні 

конотації в ніках: Acid Apple, Rotten Flesh, Dark Lord, Acidman, MadMax, 

Pestilence, Codebreaker, Disk Killer, Reverend Hack-Alot, Cracker Jack, 

HackRage, RHacks4Code, TheKnightInHell, Sgt.Trojan, 11/m/ny, bl@ckm@ge. 

Лексеми dark, black, mad, rotten, acid, pestilence, killer, breaker, cracker, 

rage, hell, hack виступають засобами актуалізації емоційного концепту 

FEAR / СТРАХ.  

Страх є однією з домінантних емоцій людини. Страх первісної 

людини перед явищами природи, страх війни, хвороби, катастроф, втрати 

кохання, страх за своє життя, за життя близьких і дорогих людей, страх 

перед невідомістю – всі ці та інші приклади страху підтверджують 

універсальність та домінантність даної емоції. На думку психологів 

Plutchik (1967), Ekman (1972), Frijda (1986), страх є абсолютно 

специфічною емоцією, що являє собою об’єкт фізіологічних змін, 

супроводжуваний експресивно-емоційним забарвленням. Страх 

розглядається як емоція, що спричиняється швидким підвищенням 

нейронної активності. Різні градації страху в людини виражаються  

по-різному: жахом, панікою, боязню, тривожністю, боязливим чеканням, 

пов'язаними із страхом відчуттями покірливості та відданості. Професор 

лінгвістики з Будапешта Zoltan Kövecses зазначає, що страх (fear) можна 

охарактеризувати за допомогою основних емоційних метафор як FLUID IN 

A CONTAINER, OPPONENT IN A STRUGGLE, BURDEN, FORCE, 

INSANITY, а також HIDDEN ENEMY або SUPERNATURAL BEING [296, 

p. 23].  
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Дескрипція емоційного стану страху здійснюється і за допомогою 

прізвиськних найменувань, зокрема, нікнеймів, які втілюють образи страху 

за допомогою метафоричних чи метонімічних переносів. Метафоричний 

образ виконує когнітивну, комунікативну і прагматичну функції 

(М. В. Нікітін), прояснюючи сутність, відображену концептом СТРАХ, 

через уподібнення іншій сутності, відображуваній іншим концептом, а 

також акцентуючи окремі ознаки концепту та їх оцінку. Прізвиська, що 

виражають страх, знаходимо найбільше в інтернет-середовищі, бо що 

страшнішим буде нік, то авторитетнішим вважатимуть його господаря. У 

середовищі кібер-злочинців є шановані персони, імена яких є прикладом 

гордості й наслідування, як, наприклад, Kevin Poulsen – Dark Dante, Ian 

Murphy – Captain Zap, Kevin Mitnick – The Lost Boy of Cyberspace. У 

наведених прикладах прізвиська представлені алюзіями. За визначенням, 

наведеним у літературному енциклопедичному словнику, алюзія – в 

художній, ораторській і розмовній мові – одна із стилістичних фігур, натяк 

на реальний, політичний, історичний чи літературний факт, який 

передбачається загальновідомим [326, с. 20].  

Прізвисько Captain Zap (Ian Murphy) має натяк на персонаж з 

мультиплікаційного сатиричного ситкому «Футурама» капітана Зеппа 

Бреннігана (Captain Zapp Brannigan), старшим за званням із 

«Демократичного союзу планет», і є кінематографічною алюзією. І дії 

мультиплікаційного героя, і кібер-злодія ставали причиною великих 

катастроф. “Ian Murphy, known to his friends as Captain Zap, was the first 

cracker to be tried and convicted as a felon. Murphy broke into AT&T's 

computers in 1981 and changed the internal clocks that metered billing rates. 

People were getting late-night discount rates when they called at midday. Of 

course, the bargain-seekers who waited until midnight to call long distance were 

hit with high bills” [437]. 
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Ще одна легендарна особистість всесвітньої мережі, Кейвін Мітнік, 

будучи підлітком, скоював злочин за злочином, з легкістю зламував ту чи 

іншу комп’ютерну програму. Як хакера-підлітка, який не хотів  

припинити свою злочинну діяльність, так би мовити, не хотів  

підрости, Кейвіна увічнили алюзивним прізвиськом The Lost Boy of 

Cyberspace [444]. 

Кримінальний хакер Кейві Пулсен (Kevin Poulsen) широко  

відомий своїми зухвалими витівками у віртуальному світі. А прізвисько 

Dark Dante, ймовірно, взяв за схожістю до вигаданого персонажу,  

героя серії відеоігор [436]. Адже символ крутої відеогри Данте  

має надприродні здібності і, отже, відповідає ідеям неперевершеності 

хакера. 

Інтернет не є культурно нейтральним, де різні індивідууми 

спілкуються з однаковою легкістю. Так само як й інші технології, 

інтернет – соціальний продукт, що подається культурними цінностями 

своїх творців [264]. Агресивна конкурентна поведінка постає  

вирішальною комунікативною стратегією електронного спілкування. 

Кібер-гуру нехтують лінгвістичними правилами і змішують мовні та 

цифрові символи для створення різноманітних форм комп’ютерних  

імен: X-tremist, X-force, Xplora, Xaquake, hex flAsh0r, flAming ph3wl, 

C!RCU!T K1LL3r, compy, pal670, OpT1mUs, c0nker. Таке навмисне 

порушення норм, вживання цифр, символів, літер, емотиконів замість 

слова слугує не лише цілям компресії мовного ланцюга, а також є 

ефективним з прагматичної точки зору – заохотити співрозмовників до 

комунікації. Phiber Optik замість Fiber Optic, Psyber – Cyber, Kosmik – 

Cosmic, Bizzy – Busy, Keios – Chaos, Zound – Sound, Trix – Tricks, gorf – 

перевернута назва frog.  

Часто-густо причина появи інтернет-імені є випадковою, і тому 

лінгвісти кваліфікують його як немотивоване.  Імена в комп’ютерній мережі 
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вигадує користувач собі сам залежно від емоційного стану, професійної 

діяльності, модних тенденцій всередині субкультури, до якої він може 

належати, тощо. Але найвпливовішим чинником лексико-семантичних 

інновацій, зокрема і серед прізвиськ, є стрімкий розвиток інформаційних 

технологій. 

Отже, в наведених прикладах спостерігаємо втілення прагматичного 

чинника – соціальної ідентифікації (ототожнення себе з іншою групою 

людей).  

Вторинні прізвиськні номінації з очевидною чи неочевидною 

іронією, крім соціального ототожнення з певною спільнотою, можуть 

слугувати засобом зменшення напруження в робочих умовах. Вони  

також функціонують як жарт політичної сатири й можуть бути  

потужним засобом боротьби з керівниками. На початку 1920-х років під 

час страйку в Кейп Бретоні президент Британської імперської корпорації 

Рой Волвін (Roy Wolvin) дістав зоометафоричне ім’я  Roy the Wolf. 

Розгляньмо, яке відображення має номен вовк (англ. wolf) в образній 

картині світу англійської мови, який знак конотації отримує асоціація з 

цією твариною. Вовк дістає метафоричну конотацію жорстокості, 

жадібності, агресивності (a voracious, grabbing, or fiercely cruel person or 

thing).  

У англійців, якщо вовк біля дверей (the wolf is at the door), то шукай 

бідності. У відомій ідіомі "вовк в овечій шкурі" (wolf in sheep’s clothing) 

має місце яскраво виражена пейоративна конотація: приховувати злий 

намір, прикидатися. Крім чиновників компанії, через гумористичні 

прізвиська також критикують інших шахтарів, коли ті виступають 

своєрідною формою соціального контролю або негативною санкцією. 

Наприклад, одного із шахтарів, який мав звичку засинати на роботі,  

назвали Noodle Neck, очевидно, натякаючи на слабку шию, через яку падає 

голова noodles (локшина). Інший робітник, який намагався якомога раніше 
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закінчити працювати, був відомий як Knock Offs; назва пішла від to knock 

off – to stop working and go somewhere else (переставати працювати). І ще 

одна негативна оцінка працівника, що ухилявся від роботи, вилилась у 

прізвисько Tie Up (зав’язати). 

Чи не на Tie Up йбільшим жартівником у політиці вважають 

Джорджа Буша- молодшого. У США опубліковано сім книг, де зібрано 

інноваційні  

вислови – “бушизми”, які відомі у всьому світі, а деякі надовго 

закріпилися в політичному дискурсі. Численні безглузді висловлювання та 

обмовки стали невід’ємною рисою мовного портрета політика. Як відомо, 

мова політики і політиків є потужним засобом впливу на свідомість членів 

соціуму, формування бажаної суспільної думки. Щоб досягти  

поставленої мети, можна використовувати різні техніки пропаганди.  

Але, щоб погасити соціальну напруженість, для критики опонентів  

або для створення образу ворога можна влучно нагородити своїх 

політичних суперників прізвиськом. З цим завданням неперевершено 

справлявся Джордж Буш-молодший. Своєму загрозливому політичному 

опоненту російському президентові Володимиру Путіну Буш-молодший 

вигадує “дитяче, сповнене симпатії, сердечної прихильності” прізвисько 

"Pootie-Poot", у якому лексема pooty, ймовірно, вказує на невеликий зріст 

політика. Таке іронічне найменування протиставлено величезним амбіціям 

російського керманича, щоб обеззброїти його.  

Колишній прем’єр-міністр Канади Жан Крістьєн у Буша заслужив 

образливе прізвисько "Dino", в якому лексема dino означає “a person or 

thing that is outdated or has become obsolete because of failure to adapt to 

changing circumstances”, з’явилося у відповідь на зневажливу 

характеристику, яку надав Бушу один з директорів канадського  

прем’єра [400]. “The furor erupted after a newspaper report quoted then 

communications director to Prime Minister Jean Chretien privately describing 
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U.S. President George Bush as a "moron." The communications director quickly 

became the former communications director”. A White House official 

responded to the comment by describing Chretien as a "dino," short for 

dinosaur. The White House official, to the best of our knowledge, remains in 

place [372]. 

Серед своїх найкращих друзів Джордж Буш-молодший відзначав 

британського прем’єр-міністра Тоні Блера, який підтримав вторгнення 

США в Ірак. Історичну перемогу лейбористської партії у виборах 

1997 року назвали приголомшливою, і, пов’язуючи цю перемогу з лідером 

партії, Буш нагороджує його прізвиськом "Landslide". Лексема landslide 

означає “an overwhelming electoral victory” .  

Бездоганним політичним діячем, правою рукою президента,  

яка мала схвальні відгуки і серед експертів, і серед широкого загалу, 

охарактеризували Кондолізу Райс. Недарма Джордж Буш вважав її  

"Guru", тобто людиною, якій притаманні якості, втілені у лексемі guru – “a 

person who has a lot of experience in or knowledge about a particular  

subject” [381].  

Добре відомо, що лідерові американської адміністрації закортіло 

називати прізвиськами своїх підопічних. До того ж ці прізвиська 

змінювалися залежно від настрою Буша, і апаратники Білого Дому часто 

не могли зрозуміти, про кого з них шеф каже [20]. “Bullet” глава Білого 

Дому називає міністра сільського господарства США пані Ен Венеман. 

Держсекретаря Коліна Паулла нагородив прізвиськом “Baloonfoot”, віце-

президента Діка Чейні –“Crash-Dive”, старшого радника Карла Роув – 

“Turd Blossom” [407]. Подібні йменування вчені співвідносять із 

апелятивами, що мають характерну оціночну наповненість, наголошуючи, 

що остання не обов’язково має бути негативною. Очевидно, саме вживання 

таких емоційно позначених імен слугувало Бушові-молодшому своєрідним 
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інструментом зовнішньої та внутрішньої політики, що, на його думку, 

добре спрацьовувало для широких мас. 

Крім іронічно маркованих соціальних прізвиськ, слід зупинитися на 

вкрай негативних, таких, що вживаються для суспільного осуду. Для 

пейоративної оцінки діяльності російського президента Володимира 

Путіна з’явилися прізвиська, що створюють образ ганебного політика: 

Vladolf Putler, Tsar Vladimir II, Terrorist#1. Багатьох людей порівнювали з 

Гітлером, але сьогоднішнє порівняння Путіна з нацистським диктатором 

набуло найбільшого резонансу в Європі. Так само, як колись Гітлер 

вторгнення в Чехословаччину назвав захистом етнічних німців , Путін, 

анексувавши Крим у березні, увів у серпні війська вже на материкову 

частину України, щоб “захистити” росіян [434].  

Шляхом використання асоціативної метафори створюється образ 

агресора: "At the moment, maturity is in short supply as the West swings 

between excusing Russia's behavior and turning Putin into Hitler ("Putler")" 

[371]. Журнал Newsweek назвав Путіна публічним ворогом західного світу 

№ 1, приклеївши йому найменування “the Pariah”. Номінація pariah 

позначає суспільного вигнанця, “one that is despised or rejected” [383]. У 

наведених прикладах російського президента подано в образі символа зла. 

“For the Western public, Putin has come to occupy the same place as Muammar 

el-Qaddafi or Saddam Hussein,” says Russian commentator Oleg Kashin. “He’s 

become a kind of Doctor Evil who shoots down planes” [396]. Викриваючи 

постійну брехню Путіна про анексію Криму та російське військове 

втручання на Сході України, німецький журнал Bild надав президенту РФ 

номінацію брехуна Pinocchio. Непряма референція найпромовистіше 

засвідчує перетворення власної назви на символ. Через такий імідж-символ 

може бути позначене і російське суспільство, яке в переважній більшості 

підтримує політику свого президента.  

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/09/05/a_boy_and_his_toys_putin_nuclear_weapons_ukraine_russia_nato
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У сучасному світі масові медіа виступають основним середовищем 

творення іміджевих символів: вони сприяють закріпленню за особою 

соціальної ролі, а за іменем – виразного сигніфікативного потенціалу. 

Швидкість трансформації індивідуального знака в надіндивідуальний, 

символічний, залежить від творчої потужності самої особистості та 

кількості «обертів» її імені у медіа за одиницю часу [178]. 

Чималої кількості «обертів» набуло найменування Ангели Меркель 

"Frau Ribbentrop". Користувачі Facebook (переважно українці) своєрідно 

віддячили канцлеру Німеччини Ангелі Меркель (Angela Merkel) за її 

підтримку позиції Володимира Путіна у військовому конфлікті на сході 

України – її порівняли з міністром закордонних справ нацистської 

Німеччини Йоахімом фон Ріббентропом. На офіційній сторінці канцлера 

Німеччини Ангели Меркель у Facebook’у користувачі масового почали 

«коментувати» всі повідомлення стандартною фразою «Danke, Frau 

Ribbentrop!» Це пояснюється її послідовною позицією умиротворення 

агресора. Вона хоче бути посередником у ситуації агресор--жертва, тоді як 

жертва не потребує посередництва, вона потребує допомоги й захисту від 

агресора.  

Українські користувачі соціальної мережі Facebook висловили своє 

невдоволення позицією і французького президента Франсуа Олланда, 

зумовлене рішенням Франції продати Росії два авіаносці "Містраль", 

незважаючи на агресію РФ стосовно України. Франсуа Олланда порівняли 

з колабораціоністом часів Другої світової війни маршалом Петеном 

monsieur Philippe Pétain, який очолював режим Віші.  

Отже, засуджуючи поведінку політиків, створюючи негативний образ 

у адресата, представники визначеної спільноти реалізують комунікативну 

стратегію міжкультурної взаємодії у межах глобальних макростратегій, 

оцінно-характеризуючу стратегію, стратегію засудження, спрямовану на 

приниження образу ворога і стратегію так званого інформаційного впливу. 

https://www.facebook.com/AngelaMerkel?ref=ts&fref=ts
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Використання алюзивних імен Putler, Frau Ribbentrop, Philippe Pétain 

зумовлюється прагненням авторів за допомогою мінімальних засобів 

створити у адресатів відомі мисленнєві образи, надаючи їм додаткової 

експресивності.  

Таким чином, прізвиськне найменування виступає не тільки як ім’я, 

яке актуалізує певний комплекс характеристик, а й як ім’я, що визначає 

певну прецедентну ситуацію.  

Протиставлення «свій–чужий», «свій–ворог» – один зі способів 

побудови образу адресата в масовій комунікації. Персонажі чи явища, які 

адресат вважає «своїми», характеризуються позитивно зарядженою 

лексикою, а «чужим» надають негативно-оцінні ознаки, неприйнятні для 

певної соціальної групи. 

Виокремлюють спеціальні «знаки відчуження» [199], наприклад, 

модалізатори «так званий», використання слів з яскраво вираженими 

політичними та ідеологічними протиставленнями. Як зазначає 

О. Й. Шейгал, «своїх» зображують піднесеною лексикою, а для «чужих» 

використовують спрощену лексику з принизливо-саркастичною 

тональністю [250]. Оцінні слова демонструють суб’єктивне бачення світу, 

позначаючи його ціннісну картину: предмети і явища оцінюються за 

етичними та естетичними критеріями [53]. Прізвиськні метафори також 

можуть використовуватися для формування і просування ціннісних 

установок і орієнтирів у суспільстві.  

Критичні прізвиська можуть передавати цілу гаму норм поведінки 

тієї чи іншої групи, а людина, що дістала прізвисько, виступає як 

негативна модель для інших [293, с. 72–149]. І навпаки, за допомогою 

позитивно маркованих мовних одиниць підноситься роль окремих 

представників соціальної групи. У наведених прикладах прізвиськ 

політиків Росії, Німеччини, Франції констатуємо так звані метафори  

війни. Особи, які представлені метафорами війни, постають 
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несправедливими керівниками, політичними зрадниками світової 

спільноти. 

Отже, прізвиська не можна розглядати як просто зручні бірки зі 

знаком (+) або (-), що вирізняють одного члена спільноти з-поміж інших. 

Вони відіграють значно більшу роль, стаючи невід’ємною частиною 

культурних, національних традицій та соціальних пріоритетів того чи 

іншого народу.  

Вважаємо, що в сучасній лінгвістиці прізвиська, незважаючи на 

сферу їх використання (на рівні мікро- та макросоціуму), виконують такі 

соціопрагматичні функції: соціальна ідентифікація, соціальна 

демаркація / солідарність, соціальний контроль, гра, зменшення 

соціального напруження, принижування / возвеличення, прихильність. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

Зображення людини з усіма властивими їй якостями та відносинами, 

тобто вираження чи приписування цінності (оцінювання), відбувається за 

допомогою прізвиськ–антропонімів, бо саме їм характерні такі ознаки, як 

оцінність, емотивність, експресивність, здатність до гротескного 

відображення через інтенсифікацію ознаки широким спектром мовних 

засобів. Прізвисько отримує людина, яка так чи інакше виділяється серед 

інших і, отже, потрапляє у центр уваги. Ця увага може бути результатом 

поведінки або вчинку, може бути пов’язана із соціальним станом чи 

зовнішністю. Нерідко поява прізвиськ є ознакою популярності чи то в 

політиці, чи то у спорті. 

У розділі проведено аналіз прізвиськних номінацій, що виконують не 

тільки номінативну, а й ідентифікуючу, соціально-розрізняльну, емоційно-

експресивну функції. Прізвиська як одиниці вторинної номінації 
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категоризуются на основі емоційного оцінювання, що виражає певне 

ставлення суб’єкта оцінки до його об’єкта. Емоції є одними з 

найважливіших компонентів емоціоконцептосфери людини, які 

обумовлюють процес пізнання та орієнтацію людини у світі, 

характеризуючись біологічними, психологічними та соціокультурними 

особливостями. Повідомляючи «дещо» про щось або когось, емоції мають 

матеріальну маніфестацію у способі вираження, у нашому випадку у 

вигляді прізвиськних номінацій. Виявлено, що за допомогою прізвиськ-

емотивів номінант може відтворювати емоції ЛЮБОВІ, ЩАСТЯ, 

ГОРДОСТІ, ОГИДИ, ПРИНИЖЕННЯ, СТРАХУ. Зіставляючи результати 

кількісного співвідношення прізвиськ представлених концептів, 

констатуємо перевагу номінацій, що називають позитивні емоції (104) над 

негативними (55). Це пояснюється тим, що у Великобританії відповідно до 

законів політкоректності існують обмеження щодо висміювання певних 

соціальних цінностей. А от американці відкритіші, вільніші у 

висловлюванні позитивних емоцій, водночас менш категоричні у 

негативних оцінках. Сучасні психологи (М. Селігман, Е. Дінер, Р. Лукас) 

пояснюють переважання позитивних емоцій над негативними у людей, які 

досягли рівня автентичного щастя (суб’єктивного благополуччя), яке 

визначається як позитивне когнітивно-оцінювальне ставлення людини до 

світу у цілому,  до себе як суб’єкта життєдіяльності та до інших як партнерів 

по спілкуванню і взаємодії, та переживання на цій підставі почуття 

задоволення собою. 

 Класифікувати прізвиськні найменування за емоційними концептами 

дуже непросто, бо останні є часто-густо абстрактними та мінливими. Так, 

любов, гордість, щастя є взаємопроникні поняття і такі, що випливають 

одне з одного. Огиду і приниження можна вважати одним і тим же 

емоційним переживанням, станом, що відрізняється різним ступенем 

інтенсивності.  
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Кваліфікативно сприймаючи об’єкта реальної дійсності, 

оцінювальний суб’єкт виражає власну оцінку – і на основі власних емоцій, 

і з огляду на соціальні стереотипи. Чим емоційніша оцінка, тим тісніше 

вона пов’язана з індивідуальною позицією суб’єкта і тим менше 

спирається на соціальні стереотипи. Водночас поява прізвиськних одиниць 

відбувається завдяки суспільному характеру мови. Демонструючи 

прикметні особливості характеру, способу життя та діяльності 

представників тої чи іншої соціальної групи, прізвиська, незважаючи на 

сферу їх використання (на рівні мікро- та макросоціуму), сприяють 

виконанню низки комунікативних завдань і стратегій, насамперед 

соціальній ідентифікації, соціальній демаркації, соціального контролю, грі, 

зменшенню соціального напруження, принижуванню/возвеличенню, 

прихильності. 

 

Основні результати розділу відображено у таких публікаціях автора 

[171, с. 240–247]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У сучасній англійській мові назви осіб становлять великий  

інтерес у межах когнітивних досліджень для вивчення когнітивних 

механізмів номінації, вербалізації різних ментальних структур, їх  

взаємодії під час категоризації явищ і подій та відображення мовними 

засобами. Когнітивна категорія «людина» в сучасній англійській мові 

охоплює величезний пласт лексики. Утворення назв осіб відбувається 

через словотворення, яке відіграє важливу роль у класифікаційно-

пізнавальній діяльності людини. Аналіз словотвірних способів, за 

допомогою яких поповнюється англійська лексика антропонімічних  

назв, дає підстави зробити такі висновки: її кількісний склад  

постійно розширюється, що зумовлено стрімким розвитком  

комп'ютерних технологій; одним із найпродуктивніших способів 

словотвору є афіксація, причому зафіксовано функціонування специфічних 

афіксів, характерних тільки для комп'ютерної підмови; поряд з афіксацією 

продуктивними засобами також є абревіація, злиття (телескопія) та 

словоскладання.  

Як показують результати дослідження, одним із найефективніших 

засобів творення інноваційних назв людини є семантична деривація, до 

якої належать метафоричне та метонімічне перенесення. Метафора та 

метонімія забезпечують розуміння нового через те, що вже є пізнаним і 

зафіксованим у вигляді значення мовної одиниці. Метафоричні  

номінації людей, утворені за когнітивним механізмом асоціації, 

підпорядковуються досить чіткій закономірності й завжди  

здійснюються у чітко визначених напрямах, серед яких виокремимо такі 

типи взаємодії концептуальних сфер: ТВАРИНА→ЛЮДИНА; 

РОСЛИНА→ЛЮДИНА; ПРЕДМЕТ→ЛЮДИНА; СУСПІЛЬСТВО→ 

ЛЮДИНА.  
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Важливими постачальниками інноваційних назв осіб до 

словникового складу сучасної англійської мови, крім Інтернету, вважаємо 

також соціоекономічні зміни у світі, демографічні тенденції, кардинальні 

зміни у структурі трудових ресурсів, перерозподіл обов’язків і ролей у 

родині, фемінізм та зміни в расово-етнічній характеристиці населення в 

англомовних країнах.  

Серед антропонімічних назв проаналізовано особливу категорію – 

прізвиськні найменування. Проведене комплексне дослідження 

неофіційних додаткових найменувань (прізвиськ) дає можливість 

класифікувати англійські прізвиська людей як окремий клас 

антропонімічних одиниць, враховуючи лінгвістичний, соціальний, 

культурологічний і психічний, та визначити їх роль у мовній картині світу 

як сучасного суспільства, так і окремого індивідуума.  

Визначаємо прізвисько як вид антропоніма – додаткове неофіційне 

експресивно-образне чи емоційно-оцінне ім’я, надане людині оточенням у 

зв’язку з її характерною рисою, обставинами, що супроводжують, або 

через якусь аналогію. З огляду на традиційне розуміння прізвиськне 

найменування характеризується такими категоріальними ознаками: 

неофіційністю, вторинною номінацією, експресивністю, емотивністю, 

оцінністю, мотивованістю, суб’єктивністю.  

Виявлені основні функції прізвиськ у системі мови: ідентифікуюча – 

виділяє людину серед їй подібних (The People’s Princess – Діана, принцеса 

Уельська, за надзвичайну популярність серед простих людей); оцінна – 

надає позитивну чи негативну конотацію оніму (Supermac (Harold 

Macmillan), The Splendid (Theodore Samuel Williams), Stonewall (Thomas 

Jonothan Jackson), Squiffy (Herrbert Henry Asquith), Putler (Vladimir Putin); 

характеризуюча – надає інформацію про референта (The Shepard of the 

Ocean (Walter Raleigh) – англійський дослідник, який організував кілька 

подорожей до Америки; експресивна – несе емоційний заряд одиниці (Dirty 
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Dick (Nathaniel Bentley) – власник магазинів у Лондоні, який після смерті 

нареченої деградував як особистість, та соціопрагматична – 

самоідентифікує та розподіляє на «своїх» і «чужих» (TheKnightInHell, 

Sgt.Trojan). 

Англійські індивідуальні прізвиська неоднорідні за антропонімічним 

значенням і способом характеристики іменованого, за лексико-

семантичними і структурно-граматичними ознаками, ступенем 

експресивності. 

Кількісна характеристика емпіричного матеріалу свідчить про те, що  

прізвиська презентують у мовній картині світу значний шар одиниць, які 

вербалізують різні ділянки концептуальної картини світу. Найбільш 

значущими у прізвиськному тезаурусі мовної особистості є такі концепти: 

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ/ЕТНІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ, ЗОВНІШНІСТЬ, 

ХАРАКТЕР,  ПРОФЕСІЯ / ХОБІ, МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ. 

Унікальним лінгвістичним явищем є процес створення нікнейма 

(комп’ютерного прізвиська), бо він надає широкі можливості 

самономінації. Суб’єкт може самостійно вирішувати – обрати для 

позначення своє реальне ім’я чи вже наявне прізвисько, надане йому 

іншими людьми, або створити щось нове, опираючись на власні уявлення 

про себе, довколишній світ та цілі спілкування у мережі.  

Серед номінативних механізмів прізвиськних найменувань в 

англійській мові домінує непряма номінація. Переважає метафоричний 

номінативний механізм, оскільки метафора порівняно з метонімією є 

потужнішим засобом створення образності, бо розкриває більш глибинні 

зв'язки між зіставлюваними явищами.  

Аналіз метафоричних прізвиськних найменувань дав можливість 

виокремити різноманітні типи концептуальних сфер, за якими вони 

продукуються: ТВАРИНА→ЛЮДИНА (22 %), ПРОФЕСІЯ / РІД  

ЗАНЯТЬ → ЛЮДИНА (15 %), ЗОВНІШНЯ/ВНУТРІШНЯ ОЗНАКА→ 
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ЛЮДИНА (12 %), ПРЕДМЕТ→ЛЮДИНА (10 %), ЯВИЩЕ 

ПРИРОДИ→ЛЮДИНА (9 %), ЛЮДИНА→ЛЮДИНА(10 %), ВИГАДАНА 

ІСТОТА→ЛЮДИНА (8 %), РОСЛИНА→ЛЮДИНА (8 %).  

За допомогою метонімічних та метафоричних найменувань з  

точки зору когнітивної лінгвістики здійснюється концептуалізація емоцій.  

Мотивами всіх емотивних номінацій є: емоції мовців (психологічний 

мотив), прагнення по-новому, оригінально і тому експресивно позначити 

об'єкти відображення (прагматичний мотив). Група емоційних  

концептів вербалізується прізвиськами, пов’язаними з такими  

базовими емоціями: ЛЮБОВ, ЩАСТЯ, ШАНА, ОГИДА, СТРАХ, 

ПРИНИЖЕННЯ.  

Можна відзначити, що утворилися семантичні протиставлення 

«любов–огида», «шана--приниження», що мають універсальний характер. 

Імовірно, що й інші емотивні смисли (наприклад, страх) можна віднести до 

розряду універсальних,  з огляду на їх широке представлення в англійській 

мові. Отже, емотивні смисли, що відображають основні людські емоції, – 

універсальні, а їх лексична маніфестація у прізвиськних номінаціях, з 

різним ступенем глибини і в різних аспектах конкретизує їх, має 

національну специфіку. 

Таким чином, комплексний аналіз виявив та описав особливості 

функціонування окремої категорії антропонімічних одиниць – 

прізвиськних найменувань людини. Подібні найменування є не тільки 

компонентом мовної картини світу, а й частиною емоційної картини світу, 

оскільки саме через емоції людина пізнає світ, характеризуючись 

біологічними, психологічними та соціокультурними особливостями. 

Перспективою подальших досліджень може бути систематизація і 

комплексний порівняльний аналіз мовних засобів побудови 

антропонімічного прізвиська в різних мовах. 
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ДОДАТОК A 

Основні моделі утворення неологізмів у назв осіб 

 

№ 
Спосіб творення назв 

осіб (неологізми) 

Кількість 

лексичних одиниць 

Відсоткове 

співвідношення 

1. семантична деривація 102 30 % 

2. афіксація 149 45 % 

3. словоскладення 68 20 % 

4. скорочення 17 5 % 

 Разом 336 100 % 
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ДОДАТОК Б 

Основні моделі утворення прізвиськних номінацій 

шляхом транспозиції значення 

 

№ Спосіб творення 
Кількість лексичних 

одиниць 

Відсоткове 

співвідношення 

1. Метафора 444 76 % 

2. Метонімія 40 7 % 

3. Метафтонімія 73 13 % 

4. Синекдоха 23 4 % 

 Разом 580 100% 
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ДОДАТОК В 

 

Art 

Abbey Edwin Austin→ Chestnut  

Florenz Ziegfeld→ Ziggy  

Harold Tucker Webster → Webby 

Jimmy Durante → Schnozzle, Schnozzola  

 

Baseball 

Adrian Joss →Addie 

Arnold Barry Latman →Shoulders 

Benjamin Todd Roethlisberger →Big Ben  

Blake John Fred →Sheriff 

Branch Rickey → Brain  

Carlton Ernest Fisk →Pudge 

Collins Phil Eugene →Fidgety  

DiGiovanna Charles → The Brow  

Douglas Lee Rader →Rooster 

Eugene Franklin Hargrave →Bubbles 

Ernest Graves →Pot 

Francis Page →Fireman 

Frank George Hahn → Noodles 

George August Dauss → Hooks 

James Francis Hogan →Shanty  

James Leroy Bottomley → Sunny  

Joe Becckley→ Eagle Eye  

John Dwight Chessbro →Happy 

Joseph Francis Page → Fireman, Joe 

Joseph Michael Medwick → Ducky 
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Mack Connie →Mr. Baseball 

Melvin Leroy Harder, John Owen Wilson →Chief 

Milan Jesse Clyde → Deerfoot  

Oscar Emil Felsch → Happy 

Robert Lee Parish →The Chief 

Theodore Samuel Williams →The Splendid  

Tom (Thomas Herbert) Upton → Muscles 

William Cummings →Candy 

 

Basketball 

Billy Cunningham →Kangaroo 

Charles Wade Barkley →Sir Charles, The Round Mound of Rebound, The 

Chuckster 

Craig Claxton →Speedy 

Clyde Drexler →The Glide  

David Thompson →Skywalker 

Ed Heusser → The Wild Elk of the Wasatch  

Earl Torgeson →The Earl of Snohomish 

Earvin Johnson →Magic 

Eric Augustus Floyd →Sleepy 

Fred Neil →Curly  

Groza Alex → Weed 

Herb Pennock → The Knight of Kennett Square 

Jason Eugene Terry→JET 

Larry Bird →Larry Legend 

Lou Gehrig → The Iron Horse  

Michael Jordan → His Airness, Air Jordan 

Reggie Jackson → Mr. October 

Roger Bresnahan →The Duke of Tralee 

http://en.wikipedia.org/wiki/Speedy_Claxton
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Thompson_(basketball)
https://www.google.com.ua/search?espv=210&es_sm=122&biw=1366&bih=667&q=Fred+Neil+%E2%80%93+Curly&spell=1&sa=X&ei=E3BhUuWPCMXK4ASzpIHACw&ved=0CCgQBSgA
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Ronald Jones → Popeye 

Shaquille O’Neal → Shaq, The Diesel, The Big Aristotle, Superman 

Šarūnas Marčiulionis → Rooney 

Walter Johnson → The Big Train 

Wilt Chamberlain →The Stilt, Wilt the Stilt, Goliath, The Big Dipper 

William P. Mlkvy →The Owl without a Vowel  

William C. Johnson → Skinny 

 

Boxing 

Aaron Pryor→ Hawk  

Aaron Davis →Superman  

Alberto Juantorena →White Lightning 

Amir Khan →King 

Antonio Tarver → Magic Man  

Arturo Gatti →Thunder  

Benny Leonard → Ghetto Wizard  

Chris Byrd →Rapid fire  

Dixon George → Little Chocolate 

Earnie Shavers →The Acorn 

Evander Holyfield →The Real Deal 

Floyd Mayweather → Pretty Boy  

Jack Sharkey →Boston Gob  

Harry Wills →The Undertaker  

Hector Camacho → Macho 

Henry Cooper →Our 'Enry  

Iran Barkley →The Blade 

Jack Sharkley→ The Weeping Warrior  

James Braddock → The Cinderella Man  

Jeff Lacy → Left Hook 

http://en.wikipedia.org/wiki/Popeye_Jones
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ar%C5%ABnas_Mar%C4%8Diulionis
http://wn.com/Hector_
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Jerry Halstead → Wimpy  

Joe Calzaghe's →Italian Dragon  

Jonny Risko → Cleveland Rubber Man  

Juan Lazcano → The Hispanic Causing Panic 

Lew Jenkins →The Living Death 

Luis Ramon Campas → Yory Boy  

Manny Pacquiao → Mexicutioner  

Marvin Hagler→ Marvelous  

Marvin Hart →The Fightin' Kentuckian  

Michael Doke →Dynamite  

Michael John Nunn →Second to Nunn 

Mike Tyson → Iron  

Muhammad Ali →The Greatest  

O'Neil Bell →Give 'em Hell 

Oscar de la Hoya →The Golden Boy  

Owen Beck→ What the Heck 

Roberto Duran → Hands of Stone, Manos de piedra  

Rubin Carter →Hurricane  

Sam Langford → Tar Baby 

Samuel Peter →The Nigerian Nightmare  

Shannon Briggs →The Cannon 

 Steve Collins → The Celtic Warrior  

Tommy Hearns →The Hitman  

Vitaliy Klitschko →Dr. Iron Fist 

William Landon Jones →Gorilla 

Wlad Klitschko→ Dr. Steelhammer 

Zab Judah →Super  
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Business and commerce 

Barton Bruce – The Advertiser 

Cass Gillbert → The Father of the Scyscraper  

Charles Townhend → Turnip Townhend  

George Hudson → The Railway King  

Hugh Hefner→Heff 

James Marion West Jr. →Silver Dollar Jim  

Jocelyn Stevens→Piranha Teeth 

John Gillis Townsend→Strawberry 

Miller Mitchel William →The Beard  

Nathaniel Bentley → Dirty Dick  

Oliver Goldsmith → Goldy  

Rickenbacker → Rick 

Rockefeller → Rocky 

Roy Wolvin → Roy the Wolf 

 

Cinema 

Alfred Hitchcock →Hitch 

Arnold Schwarzenegger → Governator 

Betty Grable→The Legs 

Buster Keaton →Old Stoneface  

Freddie Davies→ Parrotface  

Grace Kelly →Iceberg 

Gish Lillian →Potato 

Hop Bob →Ski-nose  

Humphrey Bogart →Bogie 

Justine Timberlake → J.T. 

Martin Scorsese → Marty  

Rene Zellweger →Zelly  
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Robert De Niro → Bobby 

Sarah Bernhardt → the Divine Sarah  

Wesley Berry →Freckles 

Al Jolson →The Word’s Greatest Entertainer  

Graham Kerr →The Galloping Gourmet  

 

Crime  

Al(phonse) Capone →Scarface 

Antonino Joseph Accardo →Big Tuna 

Charles Luciano → Lucky  

Gioe Charlie → Cherry nose  

Ian Murphy → Captain Zap 

John Cerone →Jackie the Lackie  

Kevin Poulsen → Dark Dante  

Kevin Mitnick → The Lost Boy of Cyberspace 

Samuel J. Morton →Nails 

  

Football 

Alan Shearer → Mary Poppins 

Allan Clarke→Sniffer 

Alexandre Pato → The Duck 

Andriy Shevchenko →Shevagol, the Wind from the East, the White Ronaldo 

Christian Bermudez →El Hobbit 

David Beckham →Becks, Goldenballs  

Danny Cullip → Tulip 

Franck Ribéry →Scarface 

Gabriel Batistuta→Batigol 

Howard Albert Cassady →Hopalong 

Matt Harrold → Prince Harry 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Shearer
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Poppins_(character)
http://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Cullip
http://en.wikipedia.org/wiki/Franck_Rib%C3%A9ry
http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Harrold
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Mark Hughes →Sparky 

Michael Essien → The Buffalo 

Paul Gascoigne → Gazza  

Peter Hutton →Pizza 

Raymond Colin Wilkins →The Crab  

Shaughnessy Clark Daniel →Soup  

Tomasz Rosicky → Little Mozart 

 

American football 

Byron Raymond White → Whizzer 

Charles Ronald Justice → Choo-Choo 

Clarence E. Boston →Chief 

David Jones →The Secretary of Defense, Deacon 

Dobie Gilmore→ Gloomy 

George McLaren →Tank 

Greg Alexander →Brandy 

James Harrison →Silverback  

Jerome Abram Bettis →The Bus  

O.J. Simpson →Juice 

Thomas Johnson→Pepper 

Tom Brady→Golden Boy, California Cool, Lord Brady  

Reggie Bush → The President 

Rhys Wesser →Sugar 

William Perry→The Refrigerator 

 

Golf 

Arnold Palmer →The King  

Clyde Douglas Turner, Corey Pavin → Bulldog  

Craig Smith → The Giant 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deacon_Jones
http://en.wikipedia.org/wiki/Reggie_Bush
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Craig Parry → Popeye 

Drake Berehowsky → Bear  

Gene Sarazen →The Squire 

Greg Norman →Great White Shark 

Jack Nicklaus → Golden Bear 

Louis Oosthuizen →Shrek 

Robert Karlsson →The Scientist 

Tim Herron →Lumpy 

Tom Watson → Huckleberry Dillinger  

Thomas Brent Weekley → Boo 

 

Hockey 

Alex Gray →Peanuts 

Bradley Glenn Richards →Unbeatable 

Brian Phillip Curran →The Colonel 

Brit Selby → Panda 

Dale Allen McCourt, George Stephen Ferguson → Chief  

Dave Downie → Wildcat 

David James Williams → Dave, Tiger 

Dmitri Mironov →Tree 

Doug Gilmour → Killer 

Drake Berehowsky → Bear 

Clarence Henry Day →Happy 

Eddie Joyal → The Jet 

Ed Belfour → The Eagle 

Eric Pettinger →Cowboy 

Eric Nesterenko →Elbows 

Francis Charles Brimsek Mister →Zero 

Francis Clancy → King 
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Gary Yaremchuk →Weasel 

Garry Edmundson →Duke 

Gordie Howe →Mr. Hockey 

Gordie Drillon → Lefty 

Guy Lafleur →The Flower 

Guy Trottier →The Mouse 

Harold Cotton → Baldy 

Harry Lumley →Apple Cheeks  

Henrik Lundqvist → The King  

Jimmy Herberts → Sailor 

Joe Crozier → The Crow 

John McCormack → Goose 

Lester Patrick → The Silver Fox 

Larry Robinson → Big Bird 

Larry Carriere →The Hawk 

Maurice Richard → Rocket 

Mario Lemieux →The Magnificent One  

Michal Handzuš → Zeus 

Rick Vaive → Squid 

Steve Yzerman → Steve Wonder 

Ville Niemenen →Nemo 

 

Literature 

Ambrose Philips→ Namby-Pamby  

James Joyce → Sunny Jim, Half-past six, Gussie, Kinch, The Bard, Herr Satan 

Oliver Goldsmith → Goldy 

Robert Burns → the Peasant Bard  

Thomas Carlyle → the Sage of Chelsea  

Walter Raleigh →The Shepard of the Ocean  
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William Somerst Maugham→The Master 

William Shakespeare → the Bard of Avon  

 

Military 

Bernard Law Montgomery→Monty, the Spartan General 

Charles Draper William Canham → The Skull 

Douglas MacArthur →Napoleon of Luzon 

Eliot H. Bryant →Swede 

George B. McClellan →Young Napoleon 

James Ira Thomas Jones →Taffy (Welshman)  

John Cunningam →Cat’s Eyes 

Thomas Jonothan Jackson → Stonewall 

Toyotomi Hideyoshi →Napoleon of Japan 

 

Music 

Al Wichard →Cake 

Aretha Franklin→Queen of Soul 

Battle Edgar →Puddinghead  

Davis Eddie →Lockjaw 

Donald Lambert →Muffin 

Eli Thompson → Lucky 

Elvis Presley →The King of the Rock 

Isaac L. Robinson → Banjo  

Gordon Matthew Thomas Sumner → Sting  

Jackson Quentin →Butter 

James Eugene McHargue → Rosy 

James Marcellus, Arthur Murray → Sunny 

Lesley Lawson →Sticks, Twiggy 

Louis Armstrong →Satchmo, Satchelmouth, Dippermouth, Gatemouth 

http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eliot_H._Bryant&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/George_B._McClellan
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyotomi_Hideyoshi
http://en.wikipedia.org/wiki/Aretha_Franklin
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Lucius Venable Millinder →Lucky  

Madonna Louise Ciccone →Madge 

Ma Rainey →The Mother of the Blues  

Michal Baker →Guitar Baker 

Michael Jackson →King of Pop 

Michael Peter Balzary→Flea 

Ormandy Eugene →Mr. Conductor 

Paul Whiteman→King of Jazz 

Stanley Kirk Burrell→Hammer 

Victoria Beckham →Posh, Beaujolais  

Wouter De Backer →Wally 

Wayne Newton →Elvis 

Willie Gary Johnson →Bunk 

Whitney Houston →Pop Princess, The Voice 

 

Politics 

Abraham Lincoln→Uncle Abe, The Liberator, The Great Emancipator, The 

Tycoon 

Ann Margret Veneman →Bullet  

Albert Frederick Arthur George → Bertie 

Albert Benjamin Chandler → Happy 

Angela Merkel →Frau Ribbentrop 

Anderson John Zuinglius → Airplane Ears 

Baines Johnson → LBJ 

Barack Obama → Berry, Liar-n-Chief  

Bill Clinton → Slick Willy, The Comeback Kid 

Borah William Edgar →Big Potato, The Lion of Idaho 

Carner John Nance →Cactus 

Charles Evans Hughes→The Beard 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
http://en.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston


252 

 

 

Christopher Hatton → the Dancing Chancellor  

Clement Richard Attlee →Clem 

Colin Powell → Baloonfoot 

Condoleezza Rice →Guru 

Daniel O’Connel→ The Liberator  

David Cameron →Dave, Flashman 

David Linsay Willetts →Two Brains  

David Lloyd George → The Welsh Wizard, The Welsh Goat 

Davis John William →Mr.Lawyer 

Dick Cheney → Crash-Dive 

Éamon de Valera, Herbert Hoover → Chief 

Edward Stanley → The Rupert of Debate  

Engelbert Dollfuss→ The Pocket Dictator  

Franklin Roosvelt → That Man in the White House  

Franklin Delano Roosevelt→FDR 

Francois Oland→Philippe Pétain 

Gerald Ford → Jerry 

George Iain Duncan Smith → Quiet Man 

George Washington → The Father of Our Country  

George Bush →Mini-Bush, Dubya, Poppy’s Puppet, Beelzebush, Bushitler, 

Commander in Thief, Embarrassment-in-Chief, Chimp-in-Thief, Chimperor, 

Brainstorm-in-a-Teacup 

Gordon Brown → Gordo, Great Leader, Clunking Fist 

Harold Macmillan → Supermac 

Harry S. Truman → The Man from Independence 

Herbert Henry Asquith, 1st Earl of Oxford → Squiff, Squiffy  

Hubert Horatio Humphrey →Happy 

Iain Duncan Smith→IDS  

James Rolph →Sunny  
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Jean Chretien →Dino 

John Fitzgerald Kennedy → JFK 

John Charles Fremont →The Pathfinder  

John Leslie Prescott →Prezza  

John George Diefenbaker →Dief the Chief  

Karl Rove → Turd Blossom 

Leonard James Callaghan → Sunny Jim, Gentleman Jim, Lucky Jimor, Big Jim 

Margaret Thatcher → Maggie, Iron Lady, Milk Snatcher 

Michael Heseltine →Hezza, Tarzan 

Mikhail Gorbachev → Gorbу 

Michael Martin → Gorbals Mick 

Neil Kinnock →Welsh Windbag 

Paddy Ashdown →Paddy Pantsdown 

Peter Mandelson →Mandy, Prince of Darkness 

Rahm Israel Emanuel →Rahmbo 

Richard Nixon → RN, Tricky Dick 

Richard Brinsley Sheridan →Sherry 

Robert Torricelli →Torch 

Ronald Reagan → The Great Communicator, The Most Happy Fellow, Ronnie 

Rutherford Hayes→Fraud, The Fraud President, His Fraudulency 

Slobodan Milosevic →Slobo 

Theodore Roosvelt →King Rooselvelt I  

Thomas Jefferson → Long Tom, The Apostle of Liberty, The Pen of Revolution 

Tony Blear→ Bambi, America's Poodle, Teflon, Lame duck, Landslide 

Vladimir Putin →Pootie-Poot, Vladolf Putler, Tsar Vladimir II, Pinocchio 

William Averell Harriman →The Crocodile 

William Henry Harrison →Tippecanoe  

Winston Churchul →Winnie, (British) Bulldog 

Woodrow Wilson →The Professsor, The Phrasemaker  
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Rulers and Royalty 

Albert Frederick Arthur George, King George IV→Bertie 

Diana Frances Spencer→The People’s Princess, The Queen of Hearts 

Francisco Solano Lopez →Napoleon of South America 

Kamehameha  → Napoleon of the Pacific  

Nader Shah → Napoleon of Persia 

Prince Charles→Charles the Green 

Queen Elizabeth, The Queen Mother→Cookie, Cake 

Qin Shi Huang →Napoleon of China  

Shaka →Napoleon of Africa 

Thutmose III →Napoleon of Egypt 

 

Philosophy, science, theology 

Ernest Rutherford →The Crocodile 

Herodotus → the Father of History 

Russel Charles Taze →Pastor 

Thomas Aquinas → the Angelic Doctor 

Willim Ralph Inge → The Gloomy Dean 

 

Swimming 

Ben Laughren →Big Ben 

Brian Ryckeman →Shark 

Byron Summers →The Flying Fish  

Charles Chapman→ Tuna  

Dave Heffernan → Heff 

Ian James Thorpe → Thorpedo 

Jack Weiss →Mr. Triathlon 

Leora Dahl →Superfly, Leorganizer, Lorla  

Luke Birch→ Spooky 

http://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Solano_Lopez
http://en.wikipedia.org/wiki/Kamehameha_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Nader_Shah
http://en.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huang
http://en.wikipedia.org/wiki/Shaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III
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Michael Phelps →Baltimore Bullet 

Sam Silver →The Iceman 

Susan O'Neill →Madame Butterfly 

 

Sport 

Alan Freeman→ Fluff  

Chris Boardman →The Professor  

Cosell Howard→ The Mouth  

Dave Wottle →Wottle the Throttle  

Donald Bradman→Don 

Florence Griffith Joyner → Flo-Jo 

Ed McKeever → Usain Bolt on water 

Emil Hegle Svendsen →Super 

Frederick Kenneth Blassie →Classy Freddie Blassie  

Hawley Roy M → Legs  

Howard William Cohen→The Mouth 

Jimmy White →The Whirlwind  

Joe Kowalski →Butcher 

Kevin Harvick → Happy  

Mirruts Yifter →Yifter the Shifter  

Peter Scudamore→Scu 

Quinton Jackson → Rampage 

Shaw Wilbur →The President 

Shaun White →Flying Tomato  

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Boardman
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_Kowalski&action=edit&redlink=1

