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ТВОРЕННЯ БЕЗЛИЦЬОЇ ЛЮДИНИ В УРСР 
 

За нашими словниками «криптонім» — це літера чи літери, яких вживають замість імені та 
прізвища якоїсь особи, зокрема автора. Найчастіше це її ініціяли. Вживання криптонімів у 
публіцистиці та журналістиці — явище поширене і віддавна практиковане. Його мета: 
засекретити справжню особу автора. Наша стаття стосується практики вживання ініціялів 
імени та імени по батькові поруч прізвища, перед ним чи після нього. Такий вжиток ініціялів 
можна назвати «напівкриптонімом». У випадку напівкриптоніма «І. Я. Франко» можна лише 
догадуватися, що тут йдеться про нашого визначного письменника Івана Франка, але ми 
цього непевні, аж поки в якомусь довіднику не знайдемо інформації, як йому було «по 
батькові». Його ім’я тут засекречене. 

За підсовєтської влади в Україні, а зокрема від розгрому українського культурного 
відродження, що почався на початку 1930 років, вживання таких напівкриптонімів — 
ініціялів імени і «отецтва» (термін, запропонований В. Чапленком, зручніший від «ім’я по 
батькові»), разом з прізвищем — дуже поширився. Цей факт тісно пов’язаний з поширенням, 
а то й узаконенням, отецтва як невід’ємної частини повного найменування кожної людини в 
СССР. Тому слід нам розглянути справу імен по батькові насамперед. 

У діяспорній періодиці справа доцільності вживання імени по батькові є предметом 
дискусій і суперечних поглядів принаймні від яких 25 років. Тут зарисовується два табори — 
тих, що принципово проти вживання такого імени, бо уважають це за російський звичай, і 
тих, що, навпаки, вважають отецтво українською культурною спадщиною ще з княжих часів. 
Не можемо тут входити в аргументацію обох груп, але підкреслимо, що існує ще й 
посередній погляд про «обмежене вживання» отецтва, про його доцільність тільки в деяких 
суспільних функціях. Таке становище займає, наприклад, Василь Чапленко. Його . 
обмеження вжитку отецтва наведемо дослівно: «Не можна звертатися по батькові до 
незнайомих чи так . називати «третіх осіб» або давно померлих діячів, письменників тощо. 
Тим-то не по-українському звучить «Тарас Григорович Шевченко», тим більше не можна 
називати (по батькові) І. Франка чи інших давніших галицьких письменників (а це тепер з 
казенною наполегливістю роблять на Україні, вишукуючи імена батьків таких письменників, 
як Н. Кобринська, О. Маковей, В. Стефаник і ін.). Ніхто не може називати сам себе по 
батькові, наприклад, при знайомленні — це сприймається як «напівкультурність», коли, 
мовляв, людина від «народу» відірвалась, а до «панів» культурно не доросла» (В. Чапленко. 
Форми звертання і ввічливості в українській мові. — Торонто: «Нові дні», ч. 147, квітень 
1962). 

Цей погляд про небажаність вживати отецтво в називанні діячів культури теоретично 
є також частиною мовної норми в підсовєтській Україні. Відомий популяризатор мовної 
культури в УРСР Алла П. Коваль у виданій минулого року книжці пише: «А тепер 
пригадаємо те, що вчили в школі: звичайно ініціяли ставляться перед прізвищами, лише в 
списках, переліках, реєстрах — після прізвища... Лише на ім’я і прізвище (без по батькові) 
називають письменників, акторів, музикантів у писемній формі (газета), в усній офіційній 
формі (радіо, телебачення, прилюдний виступ)» (Коваль А. П. Життя і пригоди імен. — Київ. 
— 1988). 

Така є, отже, норма. Але як же у практиці? Єдиний в столиці України університет має 
офіційну назву Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Отже не Тараса 
Шевченка, ані Т. Шевченка, а напівкриптонімом — Т. Г. Шевченка. Інститут мовознавства 
Академії наук України є ім. О. О. Потебні, а не Олександра Потебні. Отже, норми в УРСР 
можна іґнорувати, зокрема, там, де вони відрізняють українську мовну практику від 
російської. Чи не найкращий того приклад є те, що сам голова названого Інституту 
мовознавства вже покійний Іван К. Білодід по-російському підписувався Белодед, тобто 
перекладав своє ім’я з української на російську мову (Див., наприклад, «Російсько-
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український словник». — Київ. — 1968). І це тоді, як посібник для учителів та робітників 
пера, укладений Євгенією Д. Чак, двічі на одній сторінці стверджує: «З української мови на 
російську і навпаки прізвища не перекладаються» і далі: «Перекладати прізвища не можна» 
(Чак Є. Д. Складні питання граматики та ортографії. — Київ: Радянська школа. — 1978. — 
С. 90). 

Треба відзначити, що інші українські мовознавці цього не робили, наприклад, 
Михайло А. Жовтобрюх не перекладає свого прізвища на «Желтобрюх». 

З України непошанування правила про невживання отецтва в називанні письменників 
поширюється і на діяспору. Оповістка про спільну Шевченкознавчу конференцію НТШ, 
УВАН та УНІГУ, що відбулася 25-го березня ц. p., сповіщала великим шрифтом про 
вшанування Тараса Григоровича Шевченка. Це, мабуть, перший раз, що наші наукові 
інституції діяспори вшанували нашого національного пророка отецтвом. Можливо, це було 
перебільшеною куртуазією стосовно присутніх на ній доповідачів з України. 

Треба відзначити, що не всі організації в Україні чіпляють цьому нашому поетові 
зайве ім’я по батькові. Новостворене Товариство української мови його імени, пишучи про 
свого патрона, вживає лише форми «імені Тараса Шевченка» чи скорочено 
«ім. Т. Шевченка», але ніколи «ім. Т. Г. Шевченка». Дякувати Богу, у правлінні товариства є 
ще особи, що відчувають чужість і зайвість отецтва в цій назві. 

Показово, що вищенаведена в цитаті з А. Коваль норма про те, коли вживати, а коли 
не вживати отецтво, веде до суспільного парадоксу: у безклясовому (принаймні в теорії) 
суспільстві існує офіціально санкціонована клясовість в антропонімі (найменуванні людей). 
Бо ж ця норма творить дві кляси людей. 

Одна з них — письменники, актори, музиканти — має право мати свої повні імена в 
друку, друга — всі інші — такого права не має і мусять задовольнятися тільки ініціялами. 
Іншими словами: хресні імена людей другої кляси — засекречені. В результаті такого 
клясового правила на сторінках підсовєтської преси тепер читаємо про Бориса Олійника, 
Івана Драча, Дмитра Павличка (письменники), Ніну Матвієнко (співачку), але зате лише про, 
наприклад, В. М. Русанівського, А. А. Бурячка, Л. Л. Гумецьку (мовознавців) . Це люди без 
імени, «безлиці», бо навіть маючи їхні наукові праці в руках, не завжди можна визначити 
їхні імена, а навіть, у випадку таких прізвищ як Бурячок, Чак, Єрмоленко, Коваль, Кулик — 
їхню стать. Чи ж це не свого роду дегуманізація людини? 

Пишемо «не завжди», бо у випадку книжок з не-белетристики повні імена автора чи 
авторів можна розшукати у зведенні видавничих даних, «метриці» книжки, яку можна знайти 
у підсовєтських виданнях (крім тих, що призначені в першу чергу на експорт). Це не 
стосується, одначе, книжок, опрацьованих редакційною колегією. У трьох частинах 
«Польсько-українського словника» (Київ, 1958—1960) ніде нема імен членів п’ятичленової 
його редакційної колегії, а тільки їхні напівкриптоніми. 

Можна знайти докази, що вживання «двоініціялу» замість імени сприймалося в 
Україні як виключно російська практика. Це підтверджує, наприклад, «Словарь української 
мови» за редакцією Б. Грінченка, надрукований в Києві в 1907—1909 роках. В ньому на 
українській титульній сторінці редактор названий як Борис Грінченко, а на аналогічній 
російськомовній як Б. Д. Грінченко. Отже, 80 років тому видавці цього українсько-
російського словника уважали, що в українській мові необхідно давати повне ім’я автора "чи 
редактора, тоді як в російській практиці його заступають ініціяли імени та отецтва. Ще 1931 
року визначний наш мовознавець і головний творець Харківського правопису на основній 
своїй праці «Норми української літературної мови» надрукував своє найменування як Олекса 
Синявський, без отецтва і без отецького ініціяла. 

Правда, чимало книжок від часів Грінченка надруковано, де ім’я автора подано одним 
лише ініціялом, але обов’язковий вжиток двоініціялу сходиться з розгромом українізації на 
початку 1930 років. Згодом «тричленна форма найменування» — прізвище, ім’я та по 
батькові — стала обов’язковою для кожної новонародженої дитини і пристала до кожного 
совєтського громадянина аж до смерти, чи то в розгорнутій формі, чи в скороченій 



двоініціяла і прізвища. 
Сотні книжок, видані українцями у вільному світі, засвідчують, що еміграція зберегла 

традиційне написання людського найменування — ім’я (або ініціял імені) і прізвище. Але 
останніми часами відчутний і тут вплив підсовєтських публікацій. Наприклад, у 
редакційному коментареві відомої української газети читаємо про М. С. Грушевського, тоді 
як досі ми знали цього найвизначнішого нашого історика тільки як Михайла Грушевського. 

Підсумовуючи сказане, уважаємо, що «двоініціял» замість хресного імени, це 
російський звичай і росіянам його залишімо. Українці від віків вживали повних хресних 
імен. Цю традицію усюди зберігаймо, не оглядаючись на настанову совєтської бюрократії 
про обов’язковість вживати ім’я по батькові чи його ініціял. 

Очевидно, вживання одного ініціяла з прізвищем — явище у нас дуже поширене і 
зовсім оправдане там, де хочемо заощадити місце. Все-таки, на нашу думку, в кожному 
тексті слід принаймні один раз назвати людину ім’ям і прізвищем. Дивно, наприклад, 
виглядала в «Свободі» стаття про гостину нашого правозахисника Лук’яненка в певній 
країні. У статті говориться 10 разів про Л. Лук’яненка, двічі про Лук’яненка, але ні разу в ній 
не згадане його ім’я — Левко. (Зате автор подав у статті повне своє ім’я і титул). 

Слід відзначити, що з двоініціялом у нас є ще одне ускладнення. У Центральній і 
Східній Україні діти дістають при хрещенні звичайно тільки одне ім’я. Тому там у 
двоініціялі другий ініціял стосується завжди отецтва, імени по батькові. У Західній Україні, 
як і в багатьох західноєвропейських країнах, дитині дають дуже часто два, а то й три хресні 
імена. Це саме стосується і більшої частини нашої еміграції у вільному світі. Західні 
українці, знову ж за західним звичаєм, чacтo вживали і вживають у підписі ініціял другого 
імени після повного першого. Таким чином, у прикладовому найменуванні Степан Ю. 
Костюк — ініціял Ю. буде стояти замість Юрійович, якщо він з Центральної або Східної 
України, але найбільш правдоподібно — Юрій, якщо він з Галичини та живе поза кордонами 
УРСР. Для прикладу відомий наш літературознавець і культурний діяч, що підписувався 
Є. Ю. Пеленський, був галичанин і мав на ім’я Євген Юлій, отже, не вживав отецтва в 
своєму двоініціялі. 

Очевидно, ми не збираємося нікому накидати як має писати своє ім’я і прізвище: з 
отецтвом чи без нього, з одним ініціялом чи з двома, повне ім’я чи скорочено, але ми є проти 
того, щоб усім живим і мертвим накидувати отецтво, хочуть вони того чи не хочуть (чи не 
хотіли за життя). Ми також проти напівкриптонімів (двоініціялу і прізвища) у подаванні 
авторства книжок і статей. Читач має право знати, і часто хоче знати, повне ім’я автора, але 
він не зацікавлений в імени авторового батька. Не має найменшого сумніву, що легше 
запам’ятати будь-яке ім’я як двоініціял. Людина, що багато читає, не хоче обтяжувати своєї 
пам’яті десятками двоініціялів без будь-якого для неї значення, але легко запам’ятає імена 
авторів, що їй подобалися. Образно кажучи, автор без імени — безлиций. Ініціяли — це 
лише шифр, код, криптонім, і вони імени не заступлять. Підсовєтську практику 
узалежнювати оформлення авторства книжки від того чи він письменник (поет, актор, 
музикант) чи ні, уважаємо дискримінаційною, застарілою і нелогічною. Всіх авторів треба 
трактувати однаково і всі вони, згідно з нашою традицією, мають право на хресне ім’я, 
подобається це режимним бюрократам чи ні. Отецтво, ім’я по батькові — це приватна справа 
кожної людини і в авторстві книжок, статті воно зайве, навіть у формі ініціялу. Так уважають 
навіть і найзавзятіші оборонці українськості імени по батькові. Наприклад, професор Петро 
Одарченко ніколи не вживає отецтва в книжках і статтях його пера. Не вживають його і 
найвизначніші наші мовознавці в діяспорі. 

Кінчаючи, варто відзначити, що справа писання найменування людей і вплив на неї 
«режимних регуляторів мови» (за висловом професора Ю. Шевельова), — це тільки частина 
багато ширшої проблеми: що слід нам прийняти, а що відкинути з сучасного мововжитку в 
УРСР. Тут маємо з одного боку практично схвалення цієї мовної і правописної системи, 
наприклад, у статтях «професійного мовного редактора» Віктора Поліщука, з другого ж боку 
наукові дані про її глибинне поросійщення у статтях діяспорних мовознавців. З недавніх 



статей тут можна назвати статті Юрія Шевельова, Богдана Перфецького та Богдана 
Струмінського, з давніших Василя Чапленка. А що вони надруковані у малодоступних 
загалові виданнях, їх варто б підсумувати для широкого читача у нашій пресі. 
 


