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ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТИХ ІМЕН  

В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ 

 

Використання різноманітних графічних засобів є дуже 

популярним серед користувачів німецькомовної віртуальної комунікації, 

так як вони допомагають здійснити основну мету комуніканта: заявити 

про себе як про неповторну, неординарну особистість. На думку Т. 

Жеребило, «если графика определяет значения букв в их сочетаниях друг 

с другом вне зависимости от конкретных слов, то орфография 

формулирует правила написания букв в конкретных словах и морфемах» 

(Жеребило, 2010). Отже, графіка, тобто система знаків, що 

використовуються на письмі, тісно пов’язана із орфографією, що 

регулює правила для графічних знаків. Поряд із графічними 

особливостями особистих імен у німецькій Інтернет-комунікації ми 

розглянемо й орфографічні особливості як засіб графічного оформлення 

нікнеймів. Саме тому актуальність дослідження зумовлена 

необхідністю проаналізувати графічні особливості особистих імен в 

сучасній німецькій Інтернет-комунікації. Зрозуміло, що графічні 

особливості особистих імен в сучасній німецькій Інтернет-комунікації – 

це складна тема, яка не може бути розглянута в рамках однієї статті, тому 

мета дослідження – виділити графічні особливості особистих імен як 

важливою складової німецької  комунікації в Інтернеті, ознайомившись з 

науковою літературою по даній темі, Інтернет-джерелами та науковими 

працями сучасних дослідників. Досягнення мети цієї роботи потребує 

вирішення наступного завдання -проаналізувати графічні особливості 

особистих імен у німецькій  Інтернет-комунікації. 

Характерні особливості нікнеймів різняться залежно від сфери їх 

функціонування (Аникина, 2011, с. 23). Те саме стосується і графічних 

особливостей. Так, для ділових форумів взагалі не характерне незвичне 

графічне оформлення: користувачі надають перевагу традиційному 

оформленню і не додають до своїх особистих імен жодних символів. На 

пізнавальних, ігрових чи розважальних форумах, у блогах зустрічаються 

комбінації особистих імен із символами чи знаками. У чатах 

спостерігається найбільша схильність користувачів до виокремлення 

свого віртуального особистого імені за допомогою графічних символів 
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чи відходження від орфографічних норм. На нашу думку, цей факт 

пов'язаний  із однією суттєвою відмінністю чатів від інших сфер 

комунікації: на форумах, у блогах та соціальних мережах користувачі 

мають змогу додати до свого профілю (особистої сторінки на сайті, що 

містить приватну інформацію про власника) так званий «аватар, або 

юзерпік (від англ. «Userpicture» - зображення користувача) – невелике 

статичне або анімоване зображення, що використовується для 

персоналізації користувача. Аватар може бути як справжньою 

фотографією користувача, так і довільним зображенням. Мета 

використання аватара – відобразити будь-які специфічні риси характеру 

користувача і допомогти створити максимально правильне перше 

враження у співрозмовника» (Ермолович, 2001, с. 91). Таким чином, 

перше враження про себе користувач формує за допомогою свого 

аватару, незвичне графічне оформлення нікнейму відходить на другий 

план. Далеко не всі чати підтримують цю функцію, і як наслідок, 

користувачі змушені привертати до себе увагу своїм нікнеймом, зокрема 

його графічними особливостями. 

Таким чином, у даному підрозділі ми розглянемо особливості 

написання особистих імен у німецькій Інтернет-комунікації на яскравому 

прикладі нікнеймів користувачів чатів. 

Так як для чатів не є характерним зоровий контакт 

співрозмовників або наявність фотографій, головну увагу привертає 

написання нікнейма. Особливості його графічного написання є 

презентацією його власника, його відображенням. За написанням 

нікнейма можна зрозуміти, наскільки неординарна особистість постає 

перед вами. Для ефектної самопрезентації користувачі вдаються до усіх 

можливих способів написання: експериментують із вибором великих та 

малих літер, написанням разом, окремо або через дефіс, додають цифри, 

символи, емотикони, замість звичних літер із умлаутами «ä», «ö», «ü» 

використовують диграфи «ae», «oe», «ue» тощо.  

Графічні особливості німецьких особистих імен в Інтернет-

комунікації характеризуються використанням наступних категорій: 

1. Великі та малі літери. Німецькі сфери віртуальної комунікації 

дозволяють використовувати великі та малі літери в довільному порядку: 

нехтувати написанням іменників з великої літери, писати з великої літери 

будь-які інші частини мови, використовувати одночасно великі і малі літери 

в одному слові. Їх нетрадиційне використання привертає увагу інших 

користувачів, виокремлює нікнейм серед інших. Ми виявили декілька 

варіантів утворення нікнеймів за допомогою великих та малих літер: 

 усі малі літери: coyote,freitagder13te, abdelkrim, barmbeker, 

darkmargo, katze.lisa, anwesender, cobainkurt, die_carmen, engelchengirl, 

herbstding, dasphantom, kevin-nicole, vampier-tom. Як відомо, у німецькій 

мові з великої літери пишуть не тільки особисті імена, а й іменники. 

Написання з малої літери слів, що мають писатись із великої, є умисним 

відходженням від правил орфографії, яке призване привернути увагу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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інших комунікантів. Цей факт також може бути зумовлений швидкістю 

Інтернет-комунікації: як відомо, серед користувачів чатів швидке 

реагування на репліки співрозмовника цінуються, тому комуніканти 

часто не гають час на написання великих літер, розставлення знаків 

пунктуації тощо. Написання нікнейму з малої літери вказує на 

неформальний вид спілкування. 

 усі великі літери: FAIRYSPARK,ÄHM.JAA!', 

CHATTER0815,D3C3PT'3BLY, _.B0Y'S.N3XT-x.X'. Таким чином 

користувачі намагаються голосно заявити про себе, такі нікнейми ніби 

«кричать» про свого власника. Проте слід зазначити, що такі нікнейми не 

користуються особливою прихильністю німецькомовних користувачів. 

 велика перша літера: Alex, Obelix,Matthie,Toonii,Joachim, 

Diabolico,Coolskyper,Aequinoktium,Kaffeezombie,Frenchkiss,Birne,Dackemo

n,Zigeunerjunge,Stokesya. Такий вигляд зазвичай мають нікнейми, які 

виражені одним словом, найчастіше іменником. Як вже було зазаначено, 

іменники в німецькій мові пишуться з великої літери, отже, нікнейми 

даного виду не є незвичайними і не представляють особливого інтересу 

для комунікантів. 

 чергування великих та малих літер відбувається з різних причин. 

Часто користувачі пишуть з великої літери кожне складове слово 

композитів чи речень: BadManners, BananenHipster, DarkKiller, 

Blaues.GummibärCHen, A.New.Day.To.Change!,  NiceToAll, 

DerLangeAusTetris. Великою літерою також позначають першу літеру 

прізвища у поєднанні з особистим ім’ям: BenniF,  DennisB, Andy_LL, 

Der_ThomasD, annabellF. У складених нікнеймах окреме слово може бути 

виділене великими літерами: DampfBIERhammer, EinfachEVA, the-ICH.  

 Цікавим варіантом є хаотичне чергування великих та 

малих літер – походження такої графічної структури відоме тільки 

його власнику: STrengmann, -beAutiful-LoVE-, EinLustigEr, SoutherN-

EyeZ-B, MtB-FreaK, LacrImosA, IneRediBle!, wAssEr95LiliE, BoTiLEiN, 

MaTraZe. 

2. Злите написання. Користувачі німецькомовних чатів надають 

перевагу злитому написанню декількох слів, ніж умисному відокремленню 

частин слова. Так, нікнеймів типу Ka.tja чи T25eddy74 дуже мало, і розділені 

вони зазвичай знаками пунктуації, символами чи цифрами. Злитих нікнеймів, 

навпроти, велика кількість: BrokenhEArd.32, dasphantom, schönestimme, 

justlikethat, engelchengirl. Така тенденція може бути пояснена обмеженою 

максимально допустимою кількістю символів, що входять до нікнейму та 

характерною особливістю німецької мови утворювати композити – слова, що 

виникають внаслідок поєднання двох самостійних слів. 

3. Подвоєння. Умисне подвоєння літер особистого імені (зазвичай 

голосних) є одним із засобів самопрезентації, що обумовлений бажанням 

привернути увагу: ÄHM.JAA!',Blondiii_17,exxekutor, Angel Mooon, 

Anii..',mausiii,takkatukka,romyy, Zwergii, Waahoo, Riiaa, Toonii, flodorrrr.  
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4. Цифри. Додавання цифр до віртуального особистого імені є 

типовим для чатів явищем. Зрозуміло, що за великої кількості 

комунікантів існує велика ймовірність того, що декілька користувачів 

оберуть один і той самий нікнейм. Автоматичні системи перевірки 

зареєстрованих нікнеймів попереджують нових користувачів про те, що 

особа із таким особистим іменем вже зареєстрована і зазвичай пропонує 

інші варіанти написання. В першу чергу це нікнейми, що містять цифри. 

Ті в свою чергу також несуть певну інформацію про користувача: 

 дата народження: amigo89, andre_1973, biker84, 

DortmunderJung1909, Lodi251990; 

 вік: Cowboy28, Blondiii_17, Boy@23@, Gentleman29; 

 рік реєстрації нікнейму: Darkside2010, sweetangel2000, ille2013; 

 довільні числа: angenehm777, Daemon540, catwoman8, 

mysterymann666, pink136. 

Окрім того, цифри часто замінюють літери, які схожі за звучанням 

чи виглядом – скорочення, що, як правило, походять із англійського 

жаргону, яким користується молодь під час обміну СМС-

повідомленнями, спілкування в Інтернеті для економії часу. «1» може 

означати літеру «і», «2» - англійське «to», «3» – літеру «e», «4» – 

англійське «for» або літеру «a», «0», «9» – літеру «o», «u» – англійське 

«you» і т.д. Існують навіть спеціальні словники скорочень німецького та 

іншомовного походження, у яких в тому числі представлені й 

скорочення, характерні для Інтернет-комунікації. Користувачі, які 

застосовують скорочення при створенні своїх нікнеймів, спонукають 

інших розгадати його, а це не завжди легко. Так, Wh4tevRy0uLikE позачає 

«whateveryoulike», TheSomething2C4U – «thesomethingtoseeforyou», 

m4rkuz– «markuz», L3ck7_mich! – «leckemich», _.B0Y'S.N3XT-x.X' – 

«boysnext», techn9ne – «technоne», Hope4news – «hope for news». Таке 

графічне зображення нікнейму привертає увагу інших користувачів, воно 

говорить про сучасність власника, часто – про його молодий вік. 

5. Знаки пунктуації. Одним з часто використовуваних знаків є знак 

оклику: додаючи його до свого нікнейму, користувачі наголошують на 

особистому імені, і чим більше таких знаків, тим більш «голосним» є 

нікнейм: ÄHM.JAA!', Ansage!, prinz!!!. Інші знаки пунктуації (тире, крапка) 

відокремлюють частини складеного нікнейму, іноді використовуються 

замість пробілу: domi.nik, revolt.from.within,kein.plan, einmal.um.die.Welt, 

the-ICH,Dark-Council. Такі знаки також можуть служити для графічного 

оформлення, що не має інформаційного підґрунтя:  -eclipse-. 

6. Типографічні символи. Такі знаки використовуються для 

графічного оформлення особистого імені. Так, знак нижнього підкреслення 

використовується замість пробілів: highway_star, musik_is_my_life, 

die_carmen, Der_ThomasD, Ich_32; символ «@» - замість букви «а»: Juli@; 

комбінація символа «<» та цифри «3» схожа на серце, що лежить на боку та 

є досить популярним символом серед користувачів: @herzi_<3, 

xXParadigma<3, grilled_unicorn<3, The$freshmaker, Royal.Desire'<3, 
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Kleeneverückte<3, porsche…<3, 'His_Billie_Jean_<3. Зустрічаються також 

інші символи, які створюють оформлення віртуального особистого імені: 

Hugh_G_rection♂, l->Teresa<-l, ~süßerengel89~, **SIM**, $*Bling*LH*$, 

>>Skyline<<, >The>Spider>Silva<. 

7. Умлаут. У німецькій мови умлаут використовується із трьома 

літерами: «Ä», «Ö», «Ü». При неможливості написання умлауту 

вживають відповідні диграфи «ае», «ое», «ue».Використання диграфів 

замість умлаутів типове для особистих імен, наприклад «Goethe», де 

літера «ö» замінюється диграфом «ое». Таке ж явище спостерігається у 

віртуальних особистих іменах: Hofstaedter, Kuschelbaer, Kaetzchen, 

Loewenbaendiger, Traeumling, waschbaer.7711. Зустрічаються також 

зворотні ситуації, коли літери з умлаутом використовують замість 

звичайних, що позначають схожі звуки: Tulpä, zimt-stärn. Такі варіанти є 

умисним відходженням від правил орфографії. 

8. Емотикони. Ці графічні символи є частиною неформальної 

Інтернет-комунікації і супроводжують майже кожне висловлювання 

користувача. Проте іноді емотикони додають до нікнейму, і тоді 

очевидним стає емоційний стан його власника. Так, FantasyxD містить 

емотикон «xD», який позначає широку посмішку, голосний сміх. Це може 

характеризувати користувача як веселу особу, яка полюбляє розваги тощо. 

Слід звернути увагу на те, що нікнейми учасників німецькомовної 

Інтернет-комунікації часто включають декілька ознак одразу, тому межі 

розділення нікнеймів на категорії за графічними особливостями є 

умовними. У прагненні до самовираження користувачі намагаються 

усіма можливими засобами заявити про свою фантазію, і тому 

експериментують з графічним зображенням свого віртуального 

особистого імені. Встановимо співвідношення нікнеймів за їх 

графічними особливостями. 

 

Рис. 2.3 Співвідношення нікнеймів за графічними особливостями 
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Серед досліджених нами 400 нікнеймів 269 (67%) мають одну 

чітко виражену графічну особливість: лідерами серед них безумовно є 

перша велика літера нікнейму (16%) та злите написання декількох слів 

(15%), що входять до складу віртуального особистого імені. Ці 

особливості є найближчими до німецького правопису, і очевидно, що 

більшість користувачів німецькомовної Інтернет-комунікації його 

дотримується. За ними слідує написання малої літери на початку (9%) та 

використання цифр у нікнеймі (8%). Інші 131 (33%) поєднують у собі 

кілька ознак і можуть бути зачислені до декількох категорій. Отже, 

третина учасників німецької Інтернет-комунікації проявляє своє бажання 

до спілкування, використовуючи кілька засобів одночасно, наприклад 

поєднання великих та малих літер із знаками пунктуації чи цифрами 

тощо: IneRediBle!, >HoneyBunny<, -beAutiful-LoVE-, crazy_ILOve, 

BrokenhEArd.32. 

Аналіз графічних особливостей особистих імен у  німецькій 

Інтернет-комунікації демонструє різноманіття засобів написання 

нікнеймів, яке пов’язане із бажанням бути не схожим на інших, 

виокремити себе серед комунікантів. Навіть якщо походження нікнейму 

не зрозуміле, тим не менш він ідентифікує свого власника як 

неординарну особистість, що прагне до відходження від 

загальноприйнятих правил написання. 
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Бледнова О.Г.  Графічні особливості особистих імен в сучасній 

німецькій Інтернет-комунікації 

У статті проаналізовано графічні властивості використання 

німецьких особистих імен у процесі комунікації в Інтернет-просторі. В 

результаті аналізу було виокремлено декілька категорій графічних 

особливостей німецьких особистих імен в сучасній Інтернет-комунікації, 

розглянуто орфографічні особливості як засіб графічного оформлення 

нікнеймів, встановлено співвідношення нікнеймів у відсотках за їхніми 

графічними особливостями. Матеріалом дослідження було обрано 

нікнейми користувачів німецькомовних блогів, ігрових, пізнавальних та 

розважальних форумів як учасників Інтернет-комунікації у межах 

сучасного німецького мовленнєвого простору. На відміну від ділових 

форумів, користувачі зазначених онлайн-ресурсів часто використовують 

нікнейм як засіб самовираження з метою привернути до себе увагу. На 

графічне відображення формування нікнеймів впливають одразу декілька 

факторів, зокрема специфіка Інтернет-комунікації, індивідуальні 

особливості характеру власника нікнейму та свідоме недотримання 

орфографічних особливостей німецької мови.  

Ключові слова: нікнейм, Інтернет-комунікація, графіка, 

орфографія,форум, відображення індивідуальних особливостей.  

 

Бледнова О.Г. Графические особенности личных имен в 

современной немецкой Интернет-коммуникации 

В статье проанализированы графические свойства использования 

немецких личных имен в процессе коммуникации в Интернет-

пространстве. В результате анализа было выделено несколько категорий 

графических особенностей немецких личных имен в современной 

Интернет-коммуникации, рассмотрены орфографические особенности 

как средство графического оформления никнеймов, установлено 

соотношение никнеймов в процентах по их графическими 

особенностями. Материалом исследования были выбраны никнеймы 

пользователей немецкоязычных блогов, игровых, познавательных и 

развлекательных форумов участников Интернет-коммуникации в  

современном немецком речевом пространстве. В отличие от деловых 

форумов, пользователи указанных онлайн-ресурсов часто используют 

никнейм как средство самовыражения с целью привлечь к себе 
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внимание. На графическое отображение формирования никнеймов 

влияют сразу несколько факторов, в частности специфика Интернет-

коммуникации, индивидуальные особенности характера владельца 

никнейма и сознательное несоблюдение орфографических особенностей 

немецкого языка. 

Ключевые слова: никнейм, Интернет-коммуникация, графика, 

орфография, форум, отражение индивидуальных особенностей. 

 

Blednova O.H. Graphical features of first names in modern 

German Internet-communication 

        In the article graphical characteristics of using German first names in the 

course of communication in the Web space are analysed. As a result a few 

groups of graphic features of German first names in modern German Internet-

communication were distinguished; orthographical features as a means of 

graphic design of nicknames were examined; percentages of nicknames 

according to their graphical features were determined. As a material for 

analysis were chosen nicknames of German-speaking blogs, gaming, 

informative and entertainment forums users as Internet-communication 

participants within modern German communication area. The material 

selection is determined by availability of study perspectives of informal 

communication specialties of German-speaking representatives of Internet-

communication. In contrast with business forums users of the mentioned 

online-resources often use nickname for self-expression to attract attention 

which determines the use of original graphic techniques during the process of 

nickname creation. Graphical representation of nickname creation is 

influenced at the same time by several factors, particularly, by specificity of 

Internet-communication, individual peculiarities of the nickname owner’s 

character and deliberate violation of the German language orthographical 

characteristics.  

Key words: nickname, Internet-communication, graphics, orthography, 

forum.  
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