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Abstract 

The study reveals the peculiarities of the creation of secondary anthroponymic names of writers, analyzes the 

units of the descriptive type as one of the productive models of pseudonymous nomination, collected and charac-

terized pseudonyms-descriptions, classified descriptive nouns into defined / undefined, qualification / qualification 

(axiological). 

Анотація 

У дослідженні розкрито особливості творення вторинних антропонімних найменувань письменників, 

проаналізовано одиниці дескриптивного типу як одну з продуктивних моделей псевдонімного номіну-

вання, зібрано та схарактеризовано псевдоніми-дескрипції, класифіковано дескриптивні номени на визна-

чені / невизначені, квасифікаційні / кваліфікативні (аксіологічні). 
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Уведений у науковий обіг термін «псевдонімна 

номінація» вживається на позначення процесу й ре-

зультату творення псевдонімів. На відміну від пе-

реважної більшості апелятивних і пропріальних 

одиниць, які склалися природним шляхом, самона-

зви постають як результат штучного антропонім-

ного називання. Номінатор має на меті позначити 

певним чином власний авторський образ, денотації 

підлягає творча суб’єктність, творче «я» іменованої 

особи. 

Учені по-різному підходять до класифікації 

способів і засобів утворення псевдонімних оди-

ниць, залежно від того, який критерій береться за 

основу. Проаналізувавши класифікації способів 

творення псевдонімів, запропоновані вченими, мо-

жемо виокремити ряд найбільш продуктивних, за-

фіксованих в обраному для дослідження матеріалі: 

семантичне переосмислення лексем (лексико-сема-

нтичний спосіб) [3; 5]: Українка, Вартовий, Дже-

ждалик, Барвінок та ін., дериваційні (використання 

словотворчих афіксів) [5]: Основ’яненко, Карпенко, 

Саксаганський, видозміна справжнього іменування 

автора (Олександр – Олесь, Маркович – Марко). 

Услід за І. Ульянцевою, диференціюємо два 

способи творення псевдонімів [4]:  

1) пов’язані зі справжнім іменем автора (Іван 

Нечуй-Левицький – Іван Левицький, Г.Коваленко-

Коломацький – Григорій Коваленко); 

2) непов’язані зі справжнім іменем, асоціати-

вні (Малий Мирон, Джеджалик – Іван Франко, Па-

нас Мирний – Панас Рудченко, Даніела Андруш – 

Наталія Мафтин). Проте, на наш погляд, подана 

класифікація виявляє більшу спільність з семанти-

кою антропонімів, аніж зі словотвірними властиво-

стями. 

Основними принципами номінації українських 

псевдонімів є відантропонімний, відтопонімний та 
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відапелятивний. Здебільшого за основу творення 

псевдонімних одиниць взято власні назви, загальні 

та назви географічних об’єктів. Однак псевдоніми 

різних розрядів мають свої особливості. 

Семантико-структурні моделі літературних 

псевдонімів будуються, в основному, таким чином: 

аналітично (це модель зі структурою ім’я + прі-

звище, рідше – саме ім’я або модель, репрезенто-

вана цілим словосполученням (переважно дескрип-

тивні номени) або реченням) чи синтетично (част-

кова видозміна прізвища чи імені за допомогою 

формантів). 

Дескрипції – це синтетичні або аналітичні опи-

сові одиниці, що здійснюють номінативно-рефере-

нційну функцію власного імені й використову-

ються для кваліфікації денотата за певною (постій-

ною ситуативною, одиничною / комплексною) 

ознакою, виділяючи його з-поміж інших об’єктів 

[1, 296]. Матеріал нашого дослідження показує, що 

автори художніх творів часто звертається до такого 

типу самоназв. Найбільш продуктивними у цьому 

аспекті є письменницькі псевдоніми для означення 

сатирично-іронічного, комічного та глузливого 

спрямування. Наприклад: Віршороб Голопупенко, 

Редакційний Приблуда; Невідомець жіночого роду 

—Панас Мирний, «Не плазун, але і без трону» – 

К. Студинський та ін. 

У процесі створення номінацій автори викори-

стовують два шляхи: або намагаються змоделювати 

їх найбільш наближено до уже існуючих лексем, що 

забезпечує потенційно можливе входження таких 

новотворів до загальнорозмовного узусу (Малий 

Мирон – Іван Франко, баба Нона – С. Русова), або 

наділяють їх яскраво виразними ознаками, що 

сприяє контрасту лексеми з іншими («Дід Василь 

Недобитий» – С. Богданович, «Дон-Кіхот не Лама-

нський» – О. Андрієвський) [1, 297]. 
У процесі художнього задуму репродуцент-

креатор не завжди послуговується уже існуючим 
лексичним тезаурусом, якщо одиниці, наявні в 
ньому, з певних причин не влаштовують його (не-
достатньо точні емоційно чи семантично; невдалі 
формально; серед них немає відповідної лексеми 
для позначення об’єкта, відсутнього в екстралінгва-
льному світі, але наявного в тексті тощо) [2,234]. 

Як слушно зазначає Г. Віняр, «… оригінальне 
авторське словотворення демонструє читачеві пра-
гнення вийти за рамки стереотипу, який донедавна 
тяжів цензурою над головою письменника» [2, 
138]. 

Таким чином, бачимо, що одиниці дескрипти-
вного типу є однією з продуктивних моделей псев-
донімного номінування. Вслід за вченими, дескри-
пції диференціюємо на 2 типи [1, 296-297]: 

• визначені (виконують ідентифікаційну фу-
нкцію власного імені, використовуються для квалі-
фікації денотата за характеристикою, що одно-
значно виділяє його з класу відповідних об’єктів); у 
групі визначених виокремлюємо унікальні, що поз-
начають єдиний у своєму роді предмет не тільки ві-
дносно до художнього тексту, але й в екстралінгва-
льній дійсності. Унікальні дескрипції, як правило, 

мають латентний смисл і поза контекстом вимага-
ють пояснення. Наприклад: Гладкій штаб-лекарь – 
Пантелеймон Куліш, Любопитний Авер’ян – Григо-
рій Квітка, Мойко-Келеберда, Антон з Почаева па-
ламар Богородицької зводниці – Ізмаїл Срезневсь-
кий, Самотній Гриць – Григорій Коваленко, Си-
рота з України – Ф. Заревич, «Григорій вар Сава 
Сковорода, Даниїл Майнгард» – Григорій Сково-
рода. 

• невизначені (фіксують певну ознаку неко-
нкретизованого об’єкта). Особливість таких де-
скрипцій – функціонування у їх складі дейктичних 
слів як формальних показників невизначеності 
(Хтось, Ікс – Володимир Самійленко, Homo politicus 
– Рудницький Іван). 

Окремо виокремлюємо класифікаційні (таксо-
номічні (об’єктивні описові номінації, що мають 
статус загальної назви (Вівторок – М. Кононенко, 
Розмарин – Іван Белей, Мак – Остап Терлецький) та 
кваліфікативні (оцінні) (Гургурдядько – О. Цисс, Ві-
ршороб Голопупенко, Павлусь – Павло Чубинський) 
. 

Стосовно структурно-семантичних характери-
стик дескрипцій, зауважимо, що доцільно виділяти 
синтетичні однослівні, які непрямо номінують де-
нотат, характеризуючи його за релевантно-постій-
ною чи ситуативною ознакою) та аналітичні (полі-
лексемні), у складі яких виділяємо дво- та поліком-
понентні (це описові сполуки, що комплексно 
кваліфікують денотат [1, 295]. Проілюструємо при-
кладом багатокомпонентних дескриптивних спо-
лук: «В імені веча венской руской молодежи», «Від 
одної часті львівської молодіжі» – І. Франко, «Лю-
бопытный Аверьян, состоящий не у дел колежский 
протоколист, имеющий хождения по тяжебным 
делам и по денежным взысканиям». – Г. Квітка-Ос-
нов’яненко та ін.., та синтетичних однослівних: Па-
ула – І. Франко, Полярний – Іван Багряний, Перехо-
довець – О. Кониський. 

Таким чином, як показує матеріал дослі-
дження, псевдонімні номінації дескриптивного 
типу складають велику частину у системі самоназв 
письменників. 
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