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Неофіційні етноніми: особливості їх функціонування в сучасній англійській 

мові 

 

Перш за все, варто наголосити на тому, що власні назви завжди викликали 

інтерес у науковців з різних галузей науки. Як відомо, однією з головних причин 

цього є їх стійкість. Такі номінації надають нам можливість простежити певні 

історичні події, контакти між народами і наслідки, які  виникають та стають 

зафіксованими у мові. Не можемо залишити поза увагою імена вчених, які 

приділили значну увагу вивченню власних назв, етнономінацій, а саме: В. Кашкін, 

Г. Ковальов, В. Ніконов, В. Панін, А. Садохін, Д. Шен. Перш за все, варто 

зазначити, що етнонімам у мові відведена особлива роль. Як відомо, населення 

Землі поділяється на етноси, кожен з яких має власну територію, мову, культуру. 

Крім того, в етнонім може бути закладена унікальна інформація, яка стосується 

історії та культурології того чи іншого народу, тому вивчення етнонімів є цікавим 

для різних наук [4], наприклад для мовознавства, психології, історії та інших 

наук, що зумовлює актуальність вивчення цього явища у лінгвістиці, відтак, 

актуальність дослідження. Мета статті – дослідити функціонування 

неофіційних етнонімів в сучасній  англійській мові. Серед завдань – визначити 

поняття неофіційний етнонім, причини виникнення неофіційних етнонімів, 

особливості вираження їх значень в англійській мові, поняття політкоректність.  

Об’єктом дослідження є неофіційні етноніми сучасної англійської мови. 

Предметом роботи є семантичні та стилістичні особливості функціонування 

неофіційних етнонімів, їх конотативний зміст та етимологічні ознаки.  

 Отже, поняття "етнонім" по-різному трактується в багатьох джерелах. Так, 

наприклад, В. В. Панін погоджується із традиційним визначенням, а саме: 



етнонім – назва етнічної спільноти, нації, народу, спільноти, племені [3]. А інший 

вчений, А. Садохін, розуміє етнонім як назву будь-якого етносу, як вираження  

його самосвідомості [4]. Дещо інший підхід до визначення етноніма у Г.Ф. 

Ковальова. Дослідник говорить про те, що етнонім може позначати не лише 

етнічно однорідну групу людей, але і жителів  однієї країни. Ми поділяємо думку 

про те, що саме таке визначення етноніма є актуальним у світлі сучасних 

міграційних процесів, шлюбів між представниками різних етносів [5], отже, 

внаслідок цього  однорідність населення втрачається. 

 Неофіційний етнонім (етнічне прізвисько) – це, як правило, загальноприйнятий 

скорочений та змінений зовнішній етнонім [2: 19].  

Етнономінації варто розглядати через призму категорії політкоректності. 

Отже, цей термін почали використовувати в 1960-х років. В той час  він  означав  

певний добровільний кодекс поведінки і поширювався в США.  Застосування цієї 

категорії  було спрямоване на те, щоб не образити почуття іншої людини, 

зберегти її гідність. Це було можливим через уникнення згадувань про фізичні та 

психічні вади людини, релігійні вірування, національну належність, гендерну  

рівність тощо [4]. На думку  С. Трофімової,  поняття політичної коректності 

виникло через ідеї культурного плюралізму і необхідність відповідно до цього 

представляти нові твори літератури, мистецтва, які стосуються всіх етнічних та 

сексуальних меншин [4]. Якщо звернути увагу на сучасні ЗМІ, тоді стане  

зрозуміло, що політкоректність –невід’ємна складова сучасної друкованої преси, 

суспільств загалом. До речі, сьогодні частіше вживають номінації:  Native 

American, Asian-American, police officer, Ms., fire-fighter, physically challenged,  

senior citizen, вони витіснили такі одиниці: Indian, Oriental,  policeman, Mrs, 

fireman, invalid, the old та ін.  

Вчені виділяють певні закономірності в розвитку  етнічної номінації. На ранніх 

етапах представники спільнот використовували самоназви, щоб протиставити 

себе іншим етнічним спільнотам. Відтак, вони намагалися визначити власну 

ідентичність в етнічних та релігійних термінах. Адже люди схильні до так званого 

поділу на "ми""вони". Зі свого боку, ми хочемо наголосити на важливості 



здійснення цього дослідження на фоні універсальної культурної опозиції СВІЙ: 

:ЧУЖИЙ.  

У процесі нашого дослідження було виявлено, що неофіційні етноніми умовно 

можна розділити на 3 категорії: неофіційні етноніми, що змінили своє значення з 

позитивного/ нейтрального на негативне; неофіційні етноніми, що зберегли 

позитивне / нейтральне значення; неофіційні етноніми, що були спочатку 

негативними і зберегли таке своє значення.   

Отже, в першій групі розглянемо такі неофіційні етноніми: dago, kaffir. 

Неофіційний етнонім dago, спочатку ця одиниця існувала в канадському та 

американському варіантах англійської мови, а через певний відрізок часу 

з’явилась і в британському варіанті. Номінація походить від Diego – це досить 

популярне ім’я в Іспанії та Італії, яка визначається як образлива одиниця стосовно 

іспанців та італійців, в словниках має позначку як образлива [4; 6; 7]. Розглянемо 

приклад: "Of course I fired a couple of the likely suspects immediately, but I'm still not 

certain that we nailed the villain.'' The likely suspects were, sir?'' A couple of dago 

waiters. Those Mediterranean types, you know" [5]. З поданого вище прикладу стає 

зрозумілим, що офіціанти, які підозрюються в участі у протизаконних діях 

позначаються саме неофіційним етнонімом, що додає стилістичної забарвленості  

цьому текстові. Як наслідок такого використання, можливим є виникнення 

упередженого ставлення щодо  італійців чи іспанців. 

Розглянемо інший неофіційний етнонім kaffir, така назва спочатку  

використовувалася не як прізвисько, а як етнонім на позначення народу Банту, але 

через певний відрізок часу стало позначенням африканців, саме темношкірих. 

Саме люди із світлим кольором шкіри (жителі ПАР) стали першими, хто 

використовували цю одиницю з негативним значенням. Варто зазначити, що таке 

значення також існує і сьогодні. Але початкове значення, як назва племені, теж 

існує, розрізняють ці слова через їх написання. Якщо це назва саме народу, то 

одиниця пишеться з великої літери, якщо прізвисько, тоді з маленької [4; 6; 7]. 

Таким чином, необхідно порівняти наступні приклади: "Gina had the first volume 

open at the initial entry and she read aloud:' Durban, Natal, Thursday, January 1st 

1852. It occurs to me, being in this place at this time with no sign of an approaching 



end to the Kaffir war and all things uncertain…" [5]. "A person would actually put out 

her hand to stay her:' Wait a bit. Where are you hurrying to?' It was so totally new, so 

inconceivable, the extreme opposite of' Hey, kaffir, get out of the way', the sort of 

greeting one usually was given in South Africa. " [5]. Отже, ми хочемо підкреслити, 

що у першому прикладі чітко видно, що йдеться саме про війну народу Банту, а 

негативне позначення представлене у другому випадку.  

Отже, розглянемо наступну категорію неофіційних  етнонімів, що зберегли своє 

позитивне або нейтральне значення. На нашу думку у межах цієї групи варто 

розглянути такі приклади, як: John Bull, Limey. Таким чином, увагу привертає 

неофіційний етнонім John Bull. Така одиниця є ілюстрацією типового англійця і 

виникла як  ім’я простуватого фермера у памфлеті англійського публіциста Джона 

Арбетнота "Історія Джона Булля". Відтак, Джон Буль зображувався низькорослим 

товстуном з червонуватим та хитрим обличчям,  неодмінно з бакенбардами, в 

червоному сюртуку, білих брюках або лосинах (до речі, костюм кольорів 

британського прапора) і короткому циліндрі, іноді з підзорної трубою, через яку 

він, будучи в  безпеці, розглядав зі свого острова через Ла-Манш події, що 

відбуваються на континенті [1; 6; 7]. Варто розглянути те, яким чином цю 

номінацію репрезентовано у мовному матеріалі: "Mr Tuckett, a short, wide, ruddy-

faced man with white sideburns. He could have modelled John Bull for a Victorian 

Toby Jug painter " [5].  Відтак, на нашу думку, цей приклад можна зрозуміти так:  

містер Таккет міг бути чудовою моделлю типового англійця для популярних на 

той час статуеток.   Отже, перейдемо до аналізу іншого неофіційного етноніма, а 

саме: Limey. Перш за все, підкреслити, що в американському варіанті англійської 

мови цей етнонім часто має позначку сленгу, він є широко вживаним. Єдиним 

значенням цієї одиниці в американському варіанті є позначення  англійського 

солдата   Однак,  одиниця  також зафіксована і у британському варіанті 

англійської мови, де має значення англійця, не військового. В обох варіантах 

англійської мови спостерігаємо нейтральну конотацію без відтінків негативного 

[4; 6; 7], наприклад: "The detective said,' Take it easy with the limey, we don't want 

Scotland Yard horning in on the case " [5]. Також існує точка зору, що до ХХ 

століття limey використовували як звертання до британських емігрантів в 



Південній Африці,  Австралії та Новій Зеландії, але таке значення зараз не є 

поширеним [4].    Розглянемо останню категорію неофіційних етнонімів, що 

зберегли негативне значення від початку існування. Така група номінацій може 

бути представлена наступними одиницями: Frog, Hun. Отже, спочатку 

розглянемо неофіційний етнонім Frog. Ця одиниця ще на початку свого існування 

у мові має негативне значення, таке значення не змінилося сьогодні і вживається 

на позначення французів.  Ймовірно, що  тварина, від якої походить номінація, не 

викликає дуже приємних асоціацій загалом. Згідно з нормами політичної 

коректності така назва є забороненою для використання у мовленні. У написанні 

ця номінація для позначення етносу відрізняється від звичайного позначення 

тварини-жаби тим, що пишеться з великої літери. Щодо історії походження, 

загальновідомим є делікатес, який пропонують саме у Франції, який, як прийнято 

вважати, є однією з улюблених страв усіх французів [6; 7]. Таким чином, ми 

пропонуємо звернути увагу на приклад, який представлено в Urban Dictionary: " 

Listen to Jacques Chiraq croak like a Frog on the Champs Elysees on the way to the 

Elysee Palace! " [8]. Звідси і функціонування одиниці Frogeater (Frog Eater), яка  є  

образливою одиницею, що позначає жителя Франції. Написання теж є важливим, 

так як використовується саме велика літера на початку, має позначку derogatory, 

відповідно, є забороненим для використання за вимогами  політичної коректності 

[6].  

Якщо ми будемо розглядати неофіційний етнонім Hun, тоді можна 

зазначити, що ця одиниця сьогодні найбільше використовується на позначення 

німецького солдата, особливо періоду Першої та Другої світових воєн. Вона має 

негативну конотацію. Варто підкреслити, що немає одностайної думки щодо того, 

звідки вона походить, Hun отримав переклад гун, варвар. Існує думка про те, що 

шоломи солдатів німецької армії, їх уніформа під час Першої світової війни,  

нагадували певним чином головні убори варварів. Але більш імовірним 

поясненням появи цієї одиниці є поведінка німецьких солдат, їх жорстокі дії 

стосовно мирного населення, за що їх і порівняли з варварами. Такі асоціації дали 

також поштовх до створення великої кількості агітаційних плакатів в Америці для 

заклику вступати у лави солдат з метою боротьби з німецькими загарбниками [6; 



7; 9]. Розглянемо приклад: " Unless we get some French reinforcements soon, we're 

going to have nothing left to fight with. Assuming that the Hun keeps attacking, of 

course. Anyway, Corps commander has promised them immediate actio " [5].  Отже, 

вжита одиниця є зневажливою та небажаною у використанні стосовно звернення 

до німців.  

Отже, ми вважаємо, що одним з найбільш ефективних способів 

продемонструвати власне ставлення,  оцінити представників іншого етносу є 

створення неофіційних етнонімів, так званих прізвиськ. Вони, в свою чергу, 

можуть виникати на основі іншомовних слів, а причиною їх створення можуть 

слугувати особливості побуту, місце проживання, акцент, будь-що, що 

відрізняється. Варто зазначити, що поступово  певні неофіційні етноніми (або 

окремі їх значення) втрачають популярність через заборони вживання, такі 

одиниці отримують відповідні позначки у словниках. Значного впливу зазнають 

ці одиниці в умовах дії політичної коректності. З середини ХХ століття велика 

кількість одиниць, що мали нейтральне значення до того часу, стали одиницями 

обмеженого вживання, вони починають виходити з ужитку взагалі, їх 

використання може спричинити непорозуміння в міжкультурних контактах. 

Перспективою дослідження є вивчення функціонування неофіційних 

етнономінацій в межах етнічних стереотипних конструкцій.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Джон Булль. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Булль  

2. Карпенко М. Ю. Реалізація етнонімів у сучасній англійській мові / М. Ю. 

Карпенко. – Житомир.:ЖДУ, 2015.  63 с. 

3. Панин В. В. Политическая корректность как культурно-поведенческая и языковая 

категория : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 10.02.20 

"сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание." / 

Панин В. В. – Тюмень, 2014. – 19 с. Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/file/263923/   

4. Шен Д. Ю. ЭТНОНИМ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА : дис. канд. філ. наук : 10.02.04 / Шен Д. Ю. – Нижний 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Булль
http://www.twirpx.com/file/263923/


Новгород, 2009. – 166 с. Режим доступу: http://cheloveknauka.com/etnonim-v-

leksiko-semanticheskom-prostranstve-angliyskogo-yazyka  

5. British National Corpus. Режим доступу: http://corpus.byu.edu/bnc/  

6. Merriam-Webster's  Dictionary. Режим доступу: https://www.merriam-webster.com    

7. Oxford Learner`s Dictionary. Режим доступу: 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com  

8. Urban Dictionary. Режим доступу: http://www.urbandictionary.com  

9.  Why Were the Germans Called Huns in Both the World Wars?  Режим доступу: 

http://originalwavelength.blogspot.com/2010/02/why-were-germans-called-huns-in-

both.html 

 

http://cheloveknauka.com/etnonim-v-leksiko-semanticheskom-prostranstve-angliyskogo-yazyka
http://cheloveknauka.com/etnonim-v-leksiko-semanticheskom-prostranstve-angliyskogo-yazyka
http://corpus.byu.edu/bnc/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.urbandictionary.com/
http://originalwavelength.blogspot.com/2010/02/why-were-germans-called-huns-in-both.html
http://originalwavelength.blogspot.com/2010/02/why-were-germans-called-huns-in-both.html

