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Останнiм часом у лiнгвiстицi зростає iнте-
рес до проблем ономастики, тобто ви-

вчення власних iмен у рiзних аспектах, що зумо-
влено  розвитком антропоцентричної парадигми
мовознавчої науки.

Ономастичний словотвiр можна розглядати
як роздiл ономастичної граматики, яка вивчає
процеси, моделi та структури [7]. Принципи
видiлення вiдповiдних роздiлiв ономастичної
граматики залежать вiд граматичної системи мо-
ви, тому нинi ономастичний словотвiр україн-
ської мови становить значний iнтерес для до-
слiдження ономастичної деривацiї у порiвняннi
з iншими генетично спорiдненими мовами.

Антропонiми, зокрема прiзвиська, стали пред-
метом численних дослiджень в обох мовах.
В українськiй їх вивчали регiонально (Чабаненко
2005), з погляду їхнього iсторичного розвитку
(Долматова 2004, Чучка 1986) i семантики (Абра-
мян, Тарасова 2004). Англiйськi неофiцiйнi ан-
тропонiми розглянуто в аспектi фонетичної стру-
ктури (V.De Klerk & B.Bosch 2002), гендерних
особливостей (Lieberson & Mikelson 1995), поход-
ження i соцiальної функцiї (J.Morgan, C.O’Neill,
R.Harre 1979). Проте поза увагою науковцiв зали-
шилася деривацiя прiзвиськ. Ми маємо на метi
проаналiзувати структуру неофiцiйних власних
iмен, виявити словотвiрнi процеси в обох мовах i
з’ясувати максимально можливу кiлькiсть сло-
вотвiрних моделей саме цього типу антропонiмiв.
Це дасть змогу встановити спiльнiсть процесiв
творення українських та англiйських антро-
понiмiв, а, отже, i з’ясувати загальнi законо-
мiрностi ономастичного словотвору двох генетич-
но спорiднених мов. Зiбраний нами україномов-
ний та англомовний матерiал можна подiлити на
такi великi тематичнi групи: прiзвиська укра-
їнських, англiйських та американських полiтикiв
i громадських дiячiв, українськi й американськi
шкiльнi прiзвиська – неофiцiйнi iмена учнiв i вчи-
телiв.

Прiзвиська i в слов’янських, i в германських
мовах виникають у результатi низки процесiв [7]: 

� онiмiзацiї апелятива (Лис, Big Dog);
� створення за аналогiєю (King of Camelot –

вiд King Arthur);

� трансонiмiзацiї, тобто переходу власного
iменi з одного типу антропонiмiв в iнший (Вiтя,
Тимоха, King George, Hurricane Katrine);

� запозичення iншомовних iмен (Наполеон,
Саддам Іванович, American Fabius, Pablo, Colossus
of Debate). 

Якщо пiдходити до процесу онiмiзацiї з точки
зору змiни чи незмiни самої структури апелятива,
а також формальних його показникiв, то можна
розрiзнити граматичну i семантичну онiмiзацiю.
Перша – це такий процес, коли на базi апелятива
або апелятивної основи утворюється власна назва
за допомогою службових морфем, композицiї
кореневих морфем, синтаксичних засобiв.

Другий спосiб онiмiзацiї – це процес, що про-
ходить без формальних змiн апелятива. В обох
випадках загальна назва залишається у своїй
лексичнiй системi, а на її основi виникає нове
слово – власна назва, яка стає частиною онома-
стичного ряду певної мови й починає змiнюва-
тися вiдповiдно до ономастичних правил. 

Семантичну онiмiзацiю не всi науковцi вважа-
ють словотвiрним процесом [7]. Однак, на нашу
думку, у зв’язку з тим, що поняття семантичного
словотвору iснує i в українськiй мовi [1], i в
англiйськiй [5], неможливо оминути факти утво-
рення прiзвиськ саме цим способом, а також
проiгнорувати можливiсть порiвняти функцiону-
вання цього явища в дослiджуваних мовах. У сло-
в’янських мовах семантична онiмiзацiя  досить
поширена, наприклад: Пасiчник, Пастор, Робот,
Конотопська Вiдьма, Вухо, Червонець, Грузин. Те
саме стосується й англiйської мови: з 1500 про-
аналiзованих одиниць близько 300 (майже 20 %)
– прiзвиська, утворенi за допомогою семантичної
онiмiзацiї, наприклад: the Great Engineer, School-
master of Politics, the Cyclone, the great Emancipator,
Guru, High Prophet, the Cobra, the Beast, the Ant, the
Camel.

Семантична онiмiзацiя може бути простою,
метафоричною та метонiмiчною. Простими вва-
жаються тi випадки, коли власна назва, що ви-
никла iз загальної без деривацiї, вiддзеркалює
природнi властивостi об’єкта в момент номiнацiї
й максимально зберiгає семантику апелятива,
наприклад: Жирний, Роззява, Кучерявий, Гонщик,
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Elegant Arthur, Old Rough and Ready, Big Bill, Smiling
Bill, Boy Genius, Dimples, Handsome Jack, Lucky, Pretty
Boy. Як бачимо, такий процес є спiльним для укра-
їнської та англiйської мов, хоча в англiйськiй вiн
значно поширенiший. 

Продуктивнiшим видом семантичного слово-
твору є метафорична онiмiзацiя, яка вiдбувається
на пiдставi справжньої або уявної подiбностi назва-
ного об’єкта з iншим об’єктом, наприклад: Штатив,
Тарган, Снiгуронька, Троцький, Анчоус, Лис, Ведмiдь,
the Werewolf, the Weasel, Sword of the Revolution, the
Blade, Quasimodo. В англiйськiй мовi такi прiзвиська
становлять 15 %, а в українськiй – 20 %, їхня частот-
нiсть пiдтверджує продуктивнiсть цього способу. 

Ще один спосiб семантичного утворення не-
офiцiйних антропонiмiв – це метонiмiчна онiмiза-
цiя, яка iменує об’єкт у зв’язку зi смисловою
асоцiацiєю за сумiжнiстю, наприклад: Вухатий,
Жiнка з Косою в Гарному Сенсi Цього Слова, Two
Guns, Father of the Constitution, Big Ears Du, Clutching
Hand, Flat-Nose, Legs, Lips, Three-Finger Brown. Цей
вид онiмiзацiї виявився найменш продуктивним i в
українськiй (2,5 %), i в англiйськiй (3,5 %) мовах.

Характерним для семантичної онiмiзацiї є також
процес конверсiї, або субстантивацiї. Йдеться про
такий вид словотвору, коли словотвiрним засобом
виступає лише парадигма слова, а при переходi сло-
ва з однiєї частини мови в iншу в момент утворення
власної назви ця парадигма змiнюється. У зв’язку з
тим, що слово стає не просто субстантивом, а саме
власною назвою, то одночасно зi субстантивацiєю
вiдбувається й онiмiзацiя. Конверсiя властива обом
дослiджуваним мовам, однак зi значними розбiжно-
стями у функцiонуваннi. На вiдмiну вiд української
мови, де серед зiбраного матерiалу налiчується десь
2,5 % прiзвиськ, утворених таким способом, напри-
клад, Кучерявий, Рудий, Вухатий (причому суб-
стантивуються в основному прикметники [1]), в
англiйськiй мовi субстантивацiя i вiдповiдно онiмi-
зацiя за допомогою конверсiї дуже розповсюдженi.
Це пов’язано з особливостями англiйської грамати-
ки [5], де конверсiя поширюється на всi частини мо-
ви, а також з можливостями утворення iменнико-
вих конструкцiй, кластерiв, де один або кiлька iмен-
никiв виступають у ролi прикметникiв, створюючи
таким чином майже необмеженi можливостi для
формування будь-яких комбiнацiй у межах одного
словосполучення, наприклад: Junior, Brooklyn’s Last
Irish Boss, Give ‘Em Hell Harry, Old Sink or Swim.  

Процес утворення прiзвиськ в обох мовах може
бути комбiнованим, тобто передбачати i семантич-
ну, i граматичну онiмiзацiю. Далi ми розглянемо
приклади взаємодiї цих двох процесiв. Граматична
онiмiзацiя апелятивiв i граматична трансонiмiзацiя
в українськiй та англiйськiй у свою чергу охоплю-
ють цiлу низку процесiв, якi також можуть бути са-
мостiйними або комбiнованими. 

Утворення антропонiмiв прямо стосується ви-
вчення морфемного складу власних назв; не всi мо-

делi словотвору загальних назв характернi власним
назвам. На думку деяких дослiдникiв [7], яку ми
подiляємо, антропонiмам властивi такi процеси сло-
вотвору: афiксацiя (до неї належать суфiксацiя,
конфiскацiя та префiксацiя), складання, абревiацiя,
скорочення (кiнцеве, серединне й початкове), а та-
кож деякi iншi, менш поширенi, як-от плюралiзацiя
та сингуляризацiя. Наше дослiдження спрямоване
на те, щоб перевiрити, якi з цих процесiв застосову-
ються для утворення неофiцiйних антропонiмiв в
українськiй та англiйськiй мовах.

Шкiльна неофiцiйна антропонiмiя становить
найменшу частку матерiалу в обох мовах (приблиз-
но 10 %), тому її найлегше проаналiзувати й порiв-
няти. Означений тип антропонiмiв має досить
помiтнi вiдмiнностi свого формування в дослiджу-
ваних мовах. В українськiй мовi на фонi семантич-
них способiв утворення прiзвиськ для вчителiв i
учнiв (Штатив, Крокодил, Енциклопедiя, Жи-
раф(а)), вирiзняється специфiчний метафоричний
семантичний спосiб надання прiзвиськ учителям:
Хiмiк (Хiмiчка), Бiолог (Бiологiчка), Географ (Гео-
графiчка), Фiзик (Фiзичка), Математик (Матема-
тичка), Фiзрук (Фiзручка) i т. п., тобто вiдбувається
онiмiзацiя професiй, пов’язаних зi шкiльними пред-
метами. Як бачимо, в цьому типi вчительських
прiзвиськ видiляється ще й гендерний складник за
допомогою суфiкса -к-, чого майже немає в англiй-
ських прiзвиськах, окрiм антропонiмiв, утворених
вiд кiлькох апелятивiв, що мають ознаки гендеру,
як-от Actor, Actress чи Prince, Princess [4]. Українськi
прiзвиська вчителiв цього типу в жiночому варiантi
стають прикладом взаємодiї семантичної та грама-
тичної онiмiзацiї апелятивiв, оскiльки суфiкс -к- в
українськiй мовi має семантичне значення жiночого
роду, наприклад, журналiст – журналiстка [1]. На
вiдмiну вiд української, у британськiй англiйськiй, а
також у її американському варiантi представленi всi
три семантичнi способи словотвору для формуван-
ня прiзвиськ учителiв i учнiв: простий, метафорич-
ний та метонiмiчний (наприклад, Chisel, Basher,
Killer), а також скорочення (наприклад, Tommy,
Daisy, Dick, Sally, Rafe).

Щодо граматичної онiмiзацiї апелятивiв i грама-
тичної трансонiмiзацiї за допомогою скорочення, то,
спираючись на опрацьований матерiал, ми виявили,
що цей процес може стосуватися будь-якої частини
антропонiма: кiнцевої (Мельник – Меля, Боднар –
Бодя, Thomas – Tommy, Tosha, Alexandra – Ali), почат-
кової (Robin – Bobbie,  Jennifer – Fern), а також серед-
ньої (Фельдман – Федiк, Rudolph – Rafe). Трапля-
ються випадки скорочення не однiєї частини, а
кiлькох, найчастiше початку та кiнця слова (Elizabeth
– Libby, Олексiй – Льоха). Найчастотнiше явище в
обох мовах – апокопа, вона становить близько 80 %
усiх скорочень (Ronald – Ron), iншi випадки менш
поширенi: афереза – 15 %, синкопа – 5 %. 

Ще одним досить популярним способом утво-
рення шкiльних прiзвиськ в обох мовах є абревiацiя,



ла винятком. Щодо граматичних засобiв онiмiзацiї
та трансонiмiзацiї, то й тут багато спiльного:

� скорочення рiзних типiв (Льоня, Вiтя, Юля,
Тимоха, Сан Санич, Омеля; Slick Willie, Teflon Ron,
Jerry);  

� абревiатури (МАЗ, завгар, BJ Clinton);
� складання основ (Landslide Lyndon) було вияв-

лено поки що тiльки серед прiзвиськ англiйською
мовою, а отже, може теоретично становити типо-
логiчну особливiсть словотвору неофiцiйної антро-
понiмiї в цiй мовi;

� фонетична мовна гра (Адам Іванович – Саддам
Іванович, Commander-in-Thief);

� суфiксальна деривацiя (Стаканний, Alarmist
Ike, The Trickster). 

Цей останнiй вид граматичної онiмiзацiї має
своєрiднiсть в англiйськiй мовi. Особливий суфiкс
-azza (-ozza, -ezza) з’явився спочатку в регiонально-
му австралiйському варiантi англiйської мови, а
потiм його запозичили британськi мовцi. Припуска-
ють, що цей суфiкс набув поширення в Британiї з
1968 р. завдяки телесерiалу з Barry Humphries у го-
ловнiй ролi, який i мав прiзвисько Bazza. Нинi цей
суфiкс використовують для утворення i чоловiчих, i
жiночих прiзвиськ, причому лише серед публiчних
людей (чоловiчi: Bozza – Boris Johnson, Chazza –
Charles; жiночi: Shazza – Sharon Osbourne, Maria
Sharapova, Ozzy – Osbourne, Shezza – Sheryl Crow).
В українськiй мовi не виявлено дiалектних впливiв
на формування прiзвиськ у жоднiй тематичнiй
групi, тому можемо припустити, що це також типо-
логiчна особливiсть словотвору неофiцiйних антро-
понiмiв англiйської мови.   

Отже, аналiз зiбраного матерiалу виявив, що
найчастiше прiзвиська утворюються за допомогою
семантичної онiмiзацiї, а щодо граматичних засобiв
онiмiзацiї, то це – суфiксацiя, складання, абревiацiя,
скорочення, що може бути кiнцевим, серединним i
початковим. 

– 30 –

6’2012

коли використовуються, як правило, або одна пер-
ша, або декiлька початкових лiтер офiцiйних антро-
понiмiв, наприклад: ТФ, КК, ВВ, JC, LeahJ, LeahW,
SS, T-Rex, V, E, JP, J-Train. Такi прiзвиська станов-
лять 5 % усiх англiйських шкiльних неофiцiйних ан-
тропонiмiв i лише 2 % українських.

Не можна оминути увагою також фонетичну
мовну гру, пов’язану зi складнiстю вимовляння
офiцiйного антропонiма або з комiчними асоцiа-
цiями, якi вiн викликає. До неї вдаються для пере-
фразування якогось апелятива, найчастiше офi-
цiйної власної назви, наприклад: Криса Андрiївна
вiд Лариса Андрiївна, Urpie, Fonz Beelonz вiд Phone
Belongs. Перший приклад поєднує два засоби
онiмiзацiї: фонетичну асоцiацiю та трансонiмiзацiю.
Серед українських прiзвиськ вiдсоток такого типу
словотвору зовсiм незначний, так само як i в
англiйськiй мовi, приблизно по 1 %.  

Словоскладання належить до продуктивних за-
собiв словотвору в англiйськiй мовi, наприклад:
JaybeeBaby, Carrothead, Chickenleg, Lovescats. Причо-
му цей процес може поєднуватися iз трансонi-
мiзацiєю: Ashbug – це прiзвище, поєднане з апеляти-
вом. В українськiй мовi таке явище теж присутнє,
хоча менш поширене (наприклад, Жиртрест). На
цей спосiб в українськiй мовi серед опрацьованого
матерiалу припадає лише 3 %, а в англiйськiй – при-
близно 15 % прiзвиськ.

Друга тематична група – прiзвиська полiтикiв i
громадських дiячiв – є найчисленнiшою, а, отже,
найрiзноманiтнiшою з погляду онiмiзацiї. В англiй-
ськiй мовi серед цього типу неофiцiйних антро-
понiмiв теж виявленi особливостi граматичного
словотвору. Потрiбно зауважити, що саме в цiй гру-
пi все-таки найбiльше спiльних для двох дослiджу-
ваних мов явищ.

Як уже зазначалося, i в англiйськiй, i в україн-
ськiй мовах спiльним засобом онiмiзацiї апелятивiв
є семантична онiмiзацiя. Ця група прiзвиськ не ста-
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