може дозволити собі вживання нецензурних виразів. Наприклад,
роздратування жінки, коли вона взнає про те, що мужчина її зрадив з
іншою: «Манала ти цих балканських мачо. Всіх цих іноземців –
іспанців, італійців, французів. Якого трясця тебе тягне на них?»
(С. Пиркало). Незадоволення чоловіка жінкою, коли вона від нього
тікає: «Фригідна синя панчоха!» (С. Пиркало).
У результаті цього знімається емоційна напруга, відбувається
запобігання емоційного стресу, про шкідливість якого існують
безперечні докази. Аналізуючи сказане вище припускаємо, що іноді
вживання ненормативної лексики може навіть відігравати позитивну
роль. Як правило, це вживання у більшості випадків властиве людям
більш емоційним, експресивним, і допомагає їм уникнути
захворювань, пов’язаних з розладом нервової системи.
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Кожна власна назва ідентифікує та індивідуалізує номінований
об’єкт у лексичному складі української мови. Неофіційні іменування
– це додаткові імена, на основі яких ідентифікується та
характеризується особа. Прізвиська людей становлять особливий клас
пропріальної лексики, оскільки виявляють специфіку на рівні
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виникнення, функціонування і взаємозв’язку з екстралінгвальними й
інтерлінгвальними чинниками. Під прізвиськом розуміємо неофіційне
йменування, яке дають номінатори особі чи колективові людей за
індивідуальними ознаками, а також за спорідненістю і свояцтвом між
носієм і членами родини для ідентифікації і конкретизації.
У побуті українців для ідентифікації особи використовуються
різні види антропонімів. Важливою проблемою є чітке визначення
компонентів, які творять неофіційну систему іменування. Неофіційна
система відрізняється від урядово-адміністративної передусім тим, що
вона є продовженням так званої однойменної системи, характерною
ознакою якої є принцип індивідуального іменування [1, c. 3].
До неофіційних іменувань належать насамперед прізвиська, однак
цей клас антропонімів ономасти трактують по-різному. У сучасній
антропоніміці термін «прізвисько» часто вживають стосовно
широкого кола неофіційних іменувань, у тому числі відіменних та
відпрізвищевих утворень. Проте відомий ономаст М. Худаш дещо
звужує це коло, не вважаючи прізвиськами прямі найменування по
батькові, матері тощо, а також апелятивні назви, різні атрибутивні
окреслення на зразок: Іван гуменний, Петро подвірний [7, с. 100]. Він
визначає «прізвисько» як додаткове неофіційне ім’я, дане людині
іншими людьми відповідно до її характерних рис, обставин, що
супроводять її у житті, за якоюсь аналогією, за походженням й
іншими мотивами [7, с. 83].
На думку І. Сухомлина, неофіційне прізвище (прізвисько)
відбиває реальні риси зовнішності, характеру носія або свідчить про
ступінь родинних стосунків його з іншими членами сім’ї [6, c. 37].
П. Чучка зараховує до прізвиськ усі неофіційні назви людей [8, с. 13].
Сучасні прізвиська – це клас мовних одиниць словесного чи
синтаксично подільного характеру, які служать неофіційними
назвами, характеристиками різних реалій, що відрізняються
своєрідними принципами номінацій, обмеженою сферою вживання, і
виконують специфічну функцію в мовленні [2, с. 296-297]. Кожне
прізвисько є «лінгвальним фактом» антропонімії. Для антропоніміста
важливо, як прізвисько називає носія, тобто яке його синхронне
антропонімне функціонування [3, с. 15].
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Прізвиська – це додаткові, неофіційні (другі) назви (усталені чи
неусталені), що передаються або не передаються спадково [4, с. 37].
У «Словнику української мови» подається таке трактування:
«Прізвисько – це найменування, яке іноді дається людині (крім
справжнього прізвища та імені) і вказує на яку-небудь рису її
характеру, зовнішності, діяльності, звичок» [5, с. 108]. В енциклопедії
«Українська мова» подано таке значення лексеми «прізвисько»: «вид
антропоніма, неофіційне особове іменування, яким середовище
індивідуалізує або характеризує особу» [9, с. 494].
Прізвиськам
притаманні
індивідуальність,
конотативне
забарвлення і вмотивованість.
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