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КОЛЕКТИВНІ ПСЕВДОНІМИ СУЧАСНИХ ПИСЬМЕННИКІВ:
МОТИВАЦІЯ, ПОХОДЖЕННЯ, ФУНКЦІЇ
Статтю присвячено актуальній проблемі вивчення явища неофіційних антропонімів
на прикладі колективних псевдонімів сучасних українських письменників. Актуальність дослідження зумовлена відсутністю в сучасному мовознавстві окремих розвідок, де проаналізовано суто колективні неофіційні оніми культурно-мистецької
сфери. У роботі названо мотиви творення названих власних назв, подано декілька
класифікацій за різними критеріями, а також описано різні варіанти тлумачення
та функції колективних псевдонімів.
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The article deals with the detailed analysis of the collective pseudonyms of contemporary
Ukrainian writers. Urgency of the research is caused by the absence of detailed investigations
such unofficial collective anthroponyms from cultural and artistic sphere. There is characterized
the reasons for creating this proper names, the author of the article has given the several
classifications, which presented these onyms in different aspects.
Key words: Ukrainian anthroponymy, collective pseudonym, the unofficial anthroponymicon,
onimization, polyionym.
Псевдоніми — різновид неофіційних антропонімів, що перебувають у сфері
зацікавлень слов’янських ономастів. Наукові розвідки на цю тему писали В. Ка
пелюшний [8], М. Лесюк [10], Н. Павликівська [12], Ю. Собков [15], О. Суперан
ська [16], Р. Яцків [18], теоретично осмислювали та аналізували певні аспекти
В. Дмитрієв [5], В. Німчук [11], Н. Подольська [13], М. Торчинський [17] та інші.
До теми колективних псевдонімів побіжно зверталася Н. Павликівська (у дослі
дженні культурно-мистецької сфери ХХ століття), описували в словниках І. Дей
[4], В. Еппель [6].
Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сьогодні колективні псев
доніми сучасних письменників України не були предметом вивчення в україн
ському мовознавстві. Метою статті є опис колективних псевдонімів сучасних
письменників, класифікація їх за різними параметрами, прогнозування мотивів
створення та походження неофіційних антропонімів.
У сучасній українській літературі колективні псевдоніми письменників пред
ставлені не численно: Брати Капранови, Генрі Лайон Олді, Макс Фрай, Ярослав Верів,
Три графомани, Олександр Володимирович Зорич. Малопродуктивність колективних
псевдонімів можна пояснити тим, що поети рідко пишуть у творчому тандемі
й серед прозаїків таких об’єднань теж небагато.
Колективні псевдоніми можна класифікувати за різними критеріями. Так,
за формальними показниками вони поділяються на колективні псевдоніми, які
походять з апелятивної лексики (Три графомани), пропріальної (Олександр Володимирович Зорич) або комбінованого типу — апелятивно-пропріальні (Брати Капранови).
За ступенем приховування такі самоназви можна поділити на два типи:
1) псевдоніми, які підкреслюють колективність, указують, що авторів більше
одного;
2) псевдоніми, які маскують факт колективної творчості.
Усі названі оніми, окрім Брати Капранови та Три графомани, створюють образ
однієї особи, приховуючи за нею, як за ширмою, постаті інших. Псевдоніми, що
вказують на кількість людей, які створили твір, називають поліонімами (з грець.
poly — багато, onim — ім’я) [5: 239].
Власною назвою Брати Капранови підписують твори письменники, брати-близ
нюки Віталій та Дмитро [2]. За допомогою такого псевдоніма автори підкреслю
ють родинні зв’язки, сімейну спорідненість. Щоправда, це один з усіх колектив
них псевдонімів, що втрачає свою головну функцію — втаємничення особи. Адже
Віталій та Дмитро Капранови могли підписатися іншим прізвищем, чи вибрати
для підпису абревіатуру або тільки апелятивну лексику (наприклад, як це зро
били письменники з псевдонімом Три графомани). Тож у псевдонімі братів прева
люють інші функції: власна назва виступає як бренд, популяризує осіб, є їхньою
«візитною карткою».
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Псевдонім Три графомани має апелятивну лексичну генетику. Проте в цьому
разі відбувається процес онімізації, тобто перехід загальної назви у власну. Псев
донім передував появі антропоніма Ярослав Верів [3]. Його вибрали для свого твор
чого шляху три молоді науковці, які вирішили спробувати себе в письменниць
кій діяльності. Автори створили таке власне ім’я за аналогією до назв «Трьох
мушкетерів» О. Дюма, «Трьох богатирів» В. Васнецова, «Трьох товаришів»
Е. М. Ремарка. Числівник три мав указувати на кількість авторів (Гліб Гусаков,
Олександр Христов, Олексій Мухін), а іменник графоман позначав рід діяльнос
ті. Слово «графоман» означає особу, «що має потяг до писання, письменництва,
але не має відповідних здібностей». Припустімо, що автори цим словом хотіли
сказати, що вони ще початківці, або ж, як люди науки, вважають, що писання
художньої літератури це несерйозна забавка, а так зване «графоманство». Власна
назва Три графомани не проіснувала довго, бо не сподобалася видавцям, а згодом,
коли творче тріо покинув Олексій Мухін, письменники почали підписувати твори
псевдонімом Ярослав Верів.
Трикомпонентні колективні псевдоніми представлені антропонімами Генрі Лайон Олді та Олександр Володимирович Зорич. Псевдонім Генрі Лайон Олді має таку істо
рію: спершу він мав вигляд Г. Л. Олді. Автори вигадали прізвище, скомпонувавши
перші склади своїх особових імен Олді ← Олег + Дімон. Тобто способом творення
стала абревіація. До створеного прізвища за тричленною формулою (ім’я, по бать
кові, прізвище) додали ініціали Г. — перша літера від Громов, Л. — перша літе
ра від Ладиженський. Проте видавець вимагав повне ім’я та по батькові автора,
тому письменники вигадали імена Генрі й Лайон [14]. Можна припустити, що
автори взяли саме іншомовні, а не українські імена, щоб вони краще сполучалися
з вигаданим прізвищем Олді.
Під псевдонімом Олександр Володимирович Зорич пише подружжя: Дмитро Гор
девський та Яна Боцман. За словами авторів, коли вони розпочали письменниць
ку діяльність, то соромилися ставити під текстом справжні прізвища й підписува
лися онімом Зорич, який, на їх думку, має позитивні емотивно-оцінні конотації,
асоціюється із зорями. Також Дмитро та Яна наголошували, що ця власна назва
має сербське походження й в Україні не так багато людией з таким прізвищем,
а значить псевдонім буде індивідуальним. Ще одним мотивом у виборі оніма ста
ло існування історичної персони — Семена Зорича — фаворита імператриці Кате
рини ІІ. Семен Зорич був красенем, одним з улюбленців цариці, людиною, до якої
була прихильна доля, тому автори й вибрали собі за псевдонім таке прізвище,
щоб їхня творча кар’єра була вдалою [7].
Псевдонім Макс Фрай довгий час був літературною містифікацією, бо існували
версії, що це пише іноземець, а на сайті під цим іменем зринала фотографія бла
китноокого негра. Інші говорили, що це певна метафора, а твори пишуть «літера
турні негри». Проте пізніше виявилося, що під іменем Макса творять два митці —
Світлана Мартинчик та її чоловік Ігор Стьопін [1]. Макс Фрай — це й псевдонім
письменників, і водночас один із прописаних персонажів. Ідеєю для створення
прізвища Фрай, за словами авторів, послужив напис на наліпці пивного напою
«Alcohol frei», що перекладається з німецької мови «без алкоголю». Таким чи
ном, іменем «Max frei» автори натякали на відсутність, фіктивність названої осо
би — «без Макса». Є ще один варіант перекладу «Max frei», де max — скорочена
форма від maximal (максимально), а frei перекладається як прикметник «віль
ний», тобто «Max frei» — «максимально вільний, що не має ніяких перепон».
У такому тлумаченні автори означили свою творчу діяльність вільною від усяких
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письменницьких рамок, приписів та канонів. Тож способом творення імені Макс
Фрай є транскрибування німецьких слів, що репрезентують творчий задум авто
рів, омовлюють їх ідеї. Варто додати, що після смерті Ігоря Стьопіна, дружина
продовжила використовувати псевдонім одноосібно.
Зауважимо, що серед колективних псевдонімів превалюють слов’янські влас
ні назви, чужомовних мало (Генрі Лайон Олді, Макс Фрай). Цю чужомовність мож
на пояснити тим, що саме для письменників‑фантастів у 1990‑і роки актуальним
було створення псевдоніма на манер західноєвропейського імені, оскільки в той
час на книжковому ринку попит мали насамперед закордонні автори, які творили
в стилі фентезі.
Ще однією особливістю колективних псевдонімів є те, що їх зазвичай вико
ристовують тоді, коли твір пишуть кілька осіб. Якщо ж письменник з творчого
тандему паралельно пише ще якісь твори одноосібно, то він підписує їх або справ
жнім ім’ям, або вигадує індивідуальний псевдонім. Наприклад, Олег Ладижен
ський, що разом з Дмитром Громовим пише фантастику під псевдонімом Генрі Лайон Олді, підписує власні вірші іменем жіночого персонажа Ніру Бобовай [9].
Сучасні автори колективних псевдонімів створюють іншу власну назву з ме
тою:
1) Створити містифікацію й цим заінтригувати читача (Макс Фрай, Генрі Лайон
Олді).
2) Через сором’язливість, щоб бути непізнаним у разі невдачі (Олександр Володимирович Зорич).
3) Відокремити письменницьку діяльність від інших сфер свого життя (Три графомани).
4) На основі псевдоніма створити свій «бренд» і популяризувати творче надбан
ня (Брати Капранови).
За ще однією класифікацією колективні псевдоніми поділяють на власне ко
лективні та уявно колективні псевдоніми. У першому разі під псевдонімом дійсно
ховається два чи більше автори, а в другому псевдонім зазначає, що декілька осіб
писали твір, тоді як насправді це одна людина (наприклад, А. Чехов одну гумо
реску підписав іменем Астрономи «Будильника»). Зібраний нами матеріал не засвід
чив у сучасному українському псевдоніміконі колективні неофіційні антропоніми
другого типу.
Було помічено, що автори, які пишуть під колективним псевдонімом, на від
міну від митця, який творить під індивідуальним, не використовують паралельно
кілька псевдонімних назв. Так, наприклад, якщо Леся Воронина має та одночасно
використовує свої псевдоніми Гаврило Ґава, Ніна Ворон, Олена Вербна, то автори, які
пишуть разом, мають тільки один колективний псевдонім. Єдиний варіант — це
зміна авторами свого псевдоніму в діахронії через певні умови (Три графомани —
Ярослав Верів).
Можемо резюмувати, що в сучасному письменництві колективні псевдоніми
є доволі рідкісним явищем. Загалом авторами таких іменувань є письменникифантасти, які починали творчий шлях на початку ХХІ століття, коли видавництва
агітували створювати псевдоніми, щоб зацікавити потенційного читача. Мотиви
створення неофіційних самоназв доволі різні: від бажання приховати справжнє
ім’я до цілком комерційних цілей — створити ажіотаж навколо автора та його
творів. Перспективним видається дослідити колективні псевдоніми інших періо
дів (наприклад, радянського часу) в порівнянні з сучасністю, визначити їх спіль
ні риси та відмінності.
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