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ПРЕЦЕДЕНТНЕ ІМ'Я ЯК ОБ'ЄКТ МОВНОЇ ГРИ В ПОЛІТИЧНОМУ 

ЖАРГОНІ 

 

Політичний жаргон є невід'ємною частиною нашого життя. 

Використання значної частини жаргонізмів є однією з особливостей засобів 

масової інформації. Саме експресивність політичного жаргону є однією з 

причин його активного  функціювання. Прецедентні імена є важливою 

частиною політичного жаргону. 

Дослідженню політичного дискурсу присвячені роботи таких 

українських мовознавців як К. С. Серажим, О. І. Андрейченко, А. Д. Бєлової,  

Н. В. Кондратенко, Н. В. Кутузи, Л. П. Нагорної, Т. Ю. Ковалевської, 

А. П. Загнітка та інших.  

Прецедентні імена, як специфічна антропонімічна категорія 

недостатньо вивчені в ономастиці з урахуванням функціонально-

семантичної, лінгвістичної та  соціальної характеристик. В ономастиці не 

вирішено питання генези прецедентних імен у політичному жаргоні, їхнього 

комунікативного статусу,  а також  структурних та семантичних моделей. 

Цілі - визначити аксіологічну семантику прецедентих імен та 

обгрунтувати доцільність використання прецедентного імені як об'єкту 

мовної гри у політичному жаргоні. Матеріалом нашого дослідження 

послугували електронні ЗМІ, а також коментарі інтернет-користувачів. 

Прецедентні імена виступають як частина мовної гри.Мовна гра є 

важливим елементом політичного жаргону, її вважають способом 

увиразнення мовлення, моделювання його новизни й свіжості. Тож щоб 

викликати увагу читачів (слухачів), необхідно зробити мовлення незвичним, 

неавтоматизованим. Для цього можна, наприклад, трансформувати добре 

відомі вирази, ужити оказіоналізми, сумістити різні стилі (наприклад 

офіційно-діловий) і розмовний), обіграти внутрішню форму слова чи 

усталеного виразу, зіштовхнути різні граматичні категорії і тому подібне 

[3: 83].  

Прецедентні феномени відбражають мовну свідомість, допомагають 

доступніше та зрозуміліше донести інформацію до слухачів. Образності у 

мовленні досягають за допомогою використання переносних значень слів або 

парафраз. Їх використання пов'язано з потребою дати додаткову 

характеристику цим явищам. Застосування мовної гри у звичному мовленні 

можна розглядати як варіант творчості та творчого вираження з метою 

підкреслити ознаки предмета чи особистості. 

Серед прецедентних імен сучасного політичного жаргону 

найпоширенішими є: 

Зеленський В.О.  —Джокер (рід попередньої діяльності + похідне від  

фразеологізму “Джокер у рукаві”), Зе (похідне від прізвища, а також 
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англійський артикль the), маріонетка Коломойського (натяк на співпрацю з 

українським олігархом), Містер Зе (прізвище та аналогія з Містер Х),  клоун 

(рід попередньої діяльності та натяк на несерйозність намірів).  

Лукашенко О. Г — Батько(аналогія: держава — сім'я, президент — 

батько). 

Проросійський активіст —Колорад (схожість георгіївської стрічки, 

головного атрибута активістів, на забарвлення дорослої особини 

колорадського жука), Ватник (аналогія з ватником, як типовим одягом 

радянських в'язнів). 

Верховна Рада — Верховна Зрада (паронімічна атракція та натяк на 

зраду). 

Путін В. В — провальний кегебешнік (рід попередньої діяльності та 

натяк на невдалу кар'єру), ВВП (ініціали, які збігаються з економічним 

терміноскороченням),ВеВе (ініціали), Володимир не Червоне Сонечко 

(аналогія з князем Володимиром Великим (Червоне сонечко). 

Отримані результати дослідження свідчать, що прецедентні імена, як 

об'єкт мовної гри використовуються  для увиразнення мовлення, додавання 

експресивності, для того, щоб привернути увагу слухачів. Образності 

досягають за допомогою використання стилістичних фігур. 

Перспективою нашого дослідження є з'ясувати генезу використання жаргонів 

у політичному дискурсі. 
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Сучасні дефініції концепту ґрунтуються на різних підходах: В. Карасик 

указує, що всі підходи до розуміння концепту зведені до лінгвокультурного й 

лінгвокогнітивного. Подібну думку розвиває У. Карпенко-Іванова. Концепт 

кваліфікується О. Селівановою як «інформаційна структура свідомості, 

різносубстратна, певним чином організована одиниця пам’яті, яка містить 

сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих 

шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості й 


