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ВСТУПНА ЧАСТИ Н А
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власних імен
людей
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... взагалі без імення ніхто між людей
не буває —
Х т о б не родився на світ — родовита
людина чи проста,
Кожного з них, породивши, іменням
батьки наділяють.
Гомер, Одіссея
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Як виникли наші імена? Які джерела живили і живлять їх
склад? Які процеси у найменуванні новонароджених спостері
гаємо нині? Де фіксуються імена? Що нового в дослідженні
імен? Відповіді на ці та інші питання читач знайде у пропоно
ваному Словнику-довіднику.
Система імен, що побутує в українського, російського і бі
лоруського народів, формувалася протягом багатьох століть.
Основу її складають імена християнського календаря.
Звичайно, були в людей імена і до прийняття християнства. їх
підказували здебільшого різні обставини родинного життя.
Наприклад, довгоочікуваного сина називали Ждеш*, небажано
го — Неждан, Нечай, перший син діставав ім’я Одинець, тре
тій у сім’ї — Третяк і т. п. В іменах відображалися певні риси
людей (.Буян), пора року, коли дитина з’ явилася на світ
(Зима), віра в магічну силу імені, спільного із назвою рослини,
тварини тощо ( Береза, Лев, Орел, Сокіл) та ін. Імена з
негативним емоційним забарвленням давалися як застережний
захід: за уявленням наших пращурів, погані імена (Горе, Захворай) оберігали дітей від дії злих сил. У дохристиянський
період поряд з одноосновними іменами функціонували і двооеновні з компонентами -слав, -мир, -волод, -гост, -бор: Милослав, Радослав, Володимир, Всеволод, Ратибор та ін.
У складі сучасних імен дослідники виділяють кілька
шарів:
1 Візантійські християнські імена, або імена христи
янського календаря, запозичені разом із введенням христи
янства на Русі у X ст. Ці канонізовані (узаконені) церквою і
зафіксовані у спеціальних книгах (святцях) імена давалися під
час хрещення. Візантійські імена, крім давньогрецьких, охоп
лювали давньоримські і давньоєврейські, а також незначну
частину імен тих народів, з якими греки візантійської епохи
підтримували торговельні і культурні зв’ язки. До візан
тійських імен належать, наприклад, популярні в Україні
імена Іван, Олексій, Михайло, Григорій, Петро, Федір, Ганна,
Олена, Катерина. На українському мовному ґрунті вони
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набули специфічного звукового оформлення, обросли різнома
нітними варіантами і вже давно не сприймаються як запозиче
ні.
Канонізовані церквою імена на території сучасної України
приживалися поступово. “ Незважаючи на поширеність цер
ковних імен у XIV — XV ст., — пише дослідниця словотвору
актової мови Л. Л. Гумецька, — слов’янські особові назви не
виходять з ужитку. Іноді одна й та сама особа є носієм церков
ного і слов’янського імені: на имя максима инако влада драгосиновича” Ч Паралельне вживання таких імен засвідчують
історики мови і в XVIII ст. 2
2. Давньоруські — Володимир, Всеволод, Ростислав,
Людмила та ін., у тому числі кальки з грецької мови типу Бог
дан, Віра, Надія, Любов, і окремі імена скандинавського поход
ження, що побутували в Давній Русі,— Ігор, Олег, Ольга.
3. Імена, запозичені із західнослов’ янських і південно
слов’ янських мов: Ванда, Ружена, Власта, Квітослава та ін.
4. Нові імена, які почали з’ являтися після революції 1917
року, коли церква була відокремлена від держави і батьки
здобули право давати дітям імена, що виходили за межі кано
нічних. Помітну групу складали імена, що відображали рево
люційну ідеологію, нові явища суспільного життя, реалії того
часної дійсності: Воля, Свобода, Слава, Октябрина, Кім,
Тракторина та ін. Імена-неологізми поповнювалися за раху
нок назв квітів: Лілія, Піонія тощо. Іменами ставали слова
типу Геній, Ідеал, Ідея, Новела, Іскра та под. Як показує
мовна практика, перевірку часом витримали далеко не всі
імена-неологізми 20-х років.
5. Імена, запозичені із західноєвропейських мов, типу
Альберт, Арнольд, Артур, Вільгельм, Франц, Жанна, Елеонора
та под. їх поширенню сприяли популярні твори зарубіжної ху
дожньої літератури, преса, радіо, кіно. Так, на честь героїнь
трагедій Вільяма Шекспіра дівчаток називали Дездемоною,
Джульеттою, Офелією, на честь героїні опери Джузеппе Верді
“ Травіата” — Віолеттою та ін. Надмірне захоплення іншо
мовними іменами, характерне для 20 — 30-х років, уже'в 40-х
роках різко спадає.
6. Індивідуальні імена-новотвори, які виникають у колі
тієї чи іншої родини. До таких, наприклад, можна віднести
ім’ я Вальжанна9 згадане у творі І. Григурка “ Ватерлінія” :

1 Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи української актової
мови XIV — XV ст. — К., 1958. — С. 28.
2 Худаш М. Л. З історії української антропонімії. — К., 1977. —
236 с. Див. також рецензію М. А. Жовтобрюха на цю працю / /
Мовознавство. — 1978. — № 3. — С. 77 — 81.
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А Вальжанна — це хто з таким чудним ім’ ям? — Донь
ка. Ім’ я... — подвійне. Жінка хотіла Жанною назвати, а я Ва
лентиною. Вирішили піти на компроміс.
У наші дні переважна більшість імен, якими називають но
вонароджених, належить до системи традиційних імен, успад
кованої від попередніх поколінь, але естетично відшліфованої.
Спільна для всієї України система імен має на окремих
територіях свої особливості. В силу ряду історичних, полі
тичних та географічних факторів деяка специфіка імен поміт
на на західноукраїнських землях. До складу імен, які функці
онують серед корінного українського населення, особливо на
межі з іншими етнічними регіонами Закарпаття, увійшли
угорські запозичення (Йовшка, Пішта, Фері, Імрі, Тібор, Гіза,
Жужа), чеські (Вожена, Властпа), польські (Юзик, Броня,
Кася), румунські (Даць, Флорій, Думіка, Никора, Ляна, Нуця),
німецькі (Вілі, Руді, Герміна, Гертпа, Йоганка) та ін. На Буко
вині виділяється група імен, не властивих іншим територіям
України: Теофій,Дністрян,Донекій, Філомена, Арманія, Фонета та ін. У середовищі українців зустрічаються молдавські
імена: Віоріка, Лівія, Родіка, Філінія, Манолія і под.4 У пропо
нованому Словнику-довіднику вони не фіксуються.
У вживанні загальнонаціональних імен на території різних
діалектів відображаються відповідні місцеві фонетичні та мор
фологічні риси. Наприклад, у деяких говірках південно-західної групи ім’ я Дмитро звучить як Ґмитро, Марися як Маришя; Ілько, Омелько, Антін — як Гилько, Гомелько, Гантін.
Орудний відмінок чоловічих імен типу Микита, Кузьма,
Минула має в середньокарпатських говорах закінчення -ом
(Микитом, Кузьмом, Микулом) замість -ою (Микитою,
Кузьмою, Микулою); у східнокарпатських і покутсько-буковинських говорах зустрічаються усічені форми кличного від
мінка Марі, Гафі, Мико (замість Маріє, Гафіє, Миколо) та ін.
Існують також деякі діалектні відмінності і в творенні варіан
тів імен (див. далі).
Зростання культурного рівня народу, посилення зв’ язків
міста й села сприяють нівеляції діалектних особливостей у
сфері найменування, унормуванню загальнонаціонального
репертуару імен.
Імена в залежності від ситуації мовлення можуть виступа
ти у найрізноманітніших видозмінах. Поряд з офіційними
повними документальними іменами існують розмовно-побуто
о

Див. ширше: Чучка П. Я.
Ужгород, 1970. —-103 с.

Антропонімія

Закарпаття.

—

4 Кракалия Л. В . Антропонимия Советской Буковины: Автореф.
Дис. ... канд. филол. наук. — Черновцы, 1974. — 36 с.
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ві (скорочені, чи усічені, здрібніло-пестливі та згрубілозневажливі) їх варіанти.
Явище варіантності властиве і документальним іменам. За
гальнонаціональні варіанти документальних імен виникли у
процесі освоєння давніх запозичень і відображають взаємодію
літературно-книжної та усно-розмовної традицій у розвитку
української мови. З основних фонетико-морфологічних явищ,
що створюють варіанти цього типу, можна назвати:
а) чергування голосних звуків (Антон — Антін, Никон —
Никін; Єремія — Ярема; Євсей — Овсій, Єфрем — Охрім;
Аверкій — Оверкій, Оверко; Уліян — Юліан; Влас — Улас;
Мойсей — Мусій);
б) чергування приголосних звуків (Амвросій — Амбросій;
Устин — Устим, Панфіл — Памфіл; Парфен — Пархом,
Пархім; Фадей — Тадей, Феодосія — Теодозія; Стпефан —
Степані Фотинія — Хотина);
в) скорочення початку чи кінцівки імені (іноді — і почат
кової і кінцевої частин): Ігнатій — Ігнат — Гнат, Іларіон —
Ларіон, Гликерія — Ликера9 Анастасій — Анастас, Арсеній
— Арсен9 Прокопій — Прокіп та ін.
Число варіантів чоловічих імен (частина з них належить до
розмовного фонду) поповнюють типові для української мови
утворення на -а, -о, -ко, -аш (-яш), -ош: Олексій — Олекса9
Лавр — Лавро, Лев — Левко, Григорій — Грицько, Зіновій —
Зінько9 Ілля — Ілько — Ілаш, Лука — Луцько — Лукаиі9
Дорофій — Дорош, Єрофій — Ярош та ін.
У жіночих документальних іменах найпоширеніше варію
вання закінчень -ія, -а (-я): Арсенія — Арсена, Євгенія — Євге
на, Лукерія — Лукера9 Наталія — Наталя, Парасковія —
Параска тощо.
Великою фонетичною і словотвірною різноманітністю від
значаються розмовно-побутові варіанти імен. На різних тери
торіях України, крім спільного фонду цих варіантів, якими
користуються усі представники нації (вони фіксуються і в про
понованому Словнику-довіднику), існує також свій набір ско
рочених, здрібніло-пестливих та згрубіло-зневажливих найме
нувань.
Дослідник імен сучасних говорів Закарпаття П. П. Чучка
констатує, що 270 імен, які функціонують серед українського
населення цього краю, реалізуються у 2200 варіантах. На
приклад, 70 варіантів має ім’ я Ганна, серед них і місцеві типу
Аннуца9Анда,Анцина,Аньча, Ганизя, Ганіиіка9 Ганьча, Низя,
Онизя, Онуиіа та ін. Понад сто розмовно-побутових варіантів
імені Іван засвідчила Л. В. Кракалія в буковинських говорах.
Деякі з них виникли в процесі багатовікових контактів
українського народу з молдавським, як-от: Івануца, Івон, Іво-
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ніка, Івонел. Пор. ще варіанти імені Марія: Маріука, Марікуца, Маріуца, Маріца, Маріучка, Марійора, Марцьола тощо.
Місцеві риси мають розмовно-побутові імена й інших регіонів
України б.
На здатність імен варіюватися не завжди зважають при
оформленні документів, що викликає ряд небажаних явищ: у
документи потрапляють повні імена у місцевій звуковій обо
лонці, замість повних імен фіксуються розмовно-побутові усі
чені варіанти, у документах тієї самої особи трапляються різні
варіанти імені тощо. Це неминуче призводить до юридичних
ускладнень (див. далі).
Дослідження, проведені на території України, повідомлен
ня з багатьох місць дають уявлення про ті процеси, що відбу
ваються у найменуванні новонароджених нині.
Є підстави констатувати повну відсутність соціальної дифе
ренціації особових імен в Україні (однаковим набором імен
користуються в родинах робітників, селян та інтелігенції),
інтенсивне зближення міського і сільського іменного репертуа
ру. Очевидне прагнення батьків до збагачення, оновлення
сучасного складу імен, що значно звузився у порівнянні з
попередніми поколіннями. І в містах, і в селах чітко окрес
люється група панівних імен, окремі з яких можуть у той чи
інший рік відрізнятися частотою реєстрації, заступатися інши
ми, але сама група імен-улюбленців різко вирізняється на тлі
імен обмеженого чи поодинокого вжитку. Лідерство по всій
Україні тривалий час тримають імена Андрій» Віктор, Віта
лій, Володимир, Дмитро, Євген, Ігор, Олег, Олександр, Сергій,
Юрій; Ірина, Людмила, Марина, Наталія (Наталя), Олена,
Ольга, Світлана, Тетяна. Останнім часом др імен масового
поширення долучилися Максим, Роман, Руслйн; Алла, Вален
тина, Вікторія, Ганна (Анна), Інна, Оксана, Юлія. Не обійде
ні увагою батьків, хоч використовуються рідше, ніж вищезга
дані, імена Анатолій, Антін, Богдан, Вадим, Валерій, Василь,
Владислав, В9ячеслав, Геннадій, Григорій, Костянтин, Леонід,
Микола, Мирослав, Назар, Павло, Петро, Станіслав, Тарас,
Ярослав; Галина, Віра, Катерина, Любов, Лариса, Лідія, Лілія,
Марія, Надія, Яніна.
Помітно, що основною тенденцією розширення сучасного
іменного репертуару є активізація вживання імен традиційно
го вітчизняного фонду. Молоді батьки відновили у своїх пра
вах призабуті імена Арсен, Артем, Гліб, Данило, Денис, Єгор,

Варіанти імен сучасних наддніпрянських говорів широко
відображені у працях І. Д. Сухомлина, зокрема: Сухомлин /. Д.
Питання антропоніміки в українській мові. — Дніпропетровськ,
1975. — ПО с.
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Іван, /ллл, Інокентій, Кирило, Микита, Остап, Платон, Родіон, Тимофій; Анастасія, Антоніна, Дарина, Євдокія, Єлиза
вета, Марія, Соломія, Уляна, Ярина, хоч такі традиційні
імена, як Георгій, Клим, Лев (Левко), Марко, Степан, Федір,
Яків; Зінагда, Зіновія, Зоя, Марта, Мар'яна, Поліна, Рагса,
Софія, Тсйса, Таміла, Тамара, новонароджені дістають порів
няно рідко.
У пошуках свіжих імен, які б вирізнялися на тлі масових,
подружні пари звертаються також до імен з виразним поетич
ним забарвленням типу жіночих Зорина, Зоряна, Калина,
Маіна, Раїна, Сніжана, Юнія, Розалія. Рідкими вкрапленнями
є зарубіжні імена Альберт, Едуард, Еміль, Ернест; Анжела,
Анжеліка, Елеонора, Еліна, Ельвіра, Ельза, Емма, Еріка,
Жанна, Жанетта, Іоланта, Сабіна тощо.
Основними мотивами, які в наш час визначають обрання
імені для немовлят, є:
1. Родинна традиція, за якою сина чи доньку називають
іменем батька, дідуся, матері, бабусі чи когось із близьких
родичів.
2. Вшанування іменем дитини видатних осіб, літературних
персонажів, кіногероїв, спортсменів тощо. У свій час, зокрема,
були поширеними імена піонерів космосу: Юрій, Герман,
Павло, Андріан, Валентина та ін.
3. Милозвучність імені, його легкість у вимові. Більшість
із популярних жіночих імен, наприклад, має “ лелійні” сонор
ні звуки л, н: Алла, Аліна, Ганна {Анна), Наталія (Наталя),
Олена, Ольга, Світлана, Юлія, Яніна.
На тлі спільних тенденцій сучасного найменування
людей, властивих трьом східнослов’янським народам, прояв
ляється деяка своєрідність у функціонуванні імен в Україні.
Вона найбільш очевидна у сфері жіночих імен: подружні
пари досить часто звертаються до жіночих імен, утворених
від чоловічих {Адріана, Богдана, Василина, Віталіна,
Володимира, І ванна, Леоніда, Михайлина, Павла, Романа,
Руслана та ін.); активізується вибір давньоруських і сло
в’ янських складних імен з компонентами -мир, -слав: Дзвенимира, Дзвенислава, Златослава, Зореслава, Квітослава,
Мирослава, Ярослава та под.
В український іменний репертуар широко входять імена,
пов’ язані з конкретними історичними особами, з видатними
діячами української культури. Багато юних громадян дістає
ім’ я Богдан на честь гетьмана Богдана Хмельницького. Пере
важно в Україні побутує ім’ я Роксолана (Роксоляна), яким
було названо у XVI ст. українську дівчину Настю Лісовську
(вважають, що воно буквально означає “ русинка” ), захоплену
в рабство кримськими татарами і продану в гарем турецькому

13

Вступ

султанові. Ставши дружиною Сулеймана І, Роксолана відігра
вала значну роль у політичному житті Туреччини6.
Широко побутує в Україні як документальне ім’ я Леся,
яке батьки дають дівчаткам на честь видатної поетеси Лесі
Українки. Під впливом літературних найменувань Лесь Мартович, Лесь Курбас, Олесь Гончар та ін. з’ являються також
документальні імена Лесь і Олесь.
Набули значного поширення чоловіче ім’ я Тарас — осяяне
славою і генієм Тараса Шевченка, жіночі імена Оксана і Соло
мія, що увічнюють пам’ять про українських чарівниць
співу — Оксану Петрусенко і Соломію Крушельницьку.
Характерно, що ці імена привертають увагу і представ
ників інших народів, засвідчуючи одну із яскравих особли
востей тривалого дружнього співжиття націй — взаємопро
никнення і взаємозбагачення культур. Ось як пояснює народ
ний поет Киргизії Аала Токомбаєв появу в його сина імені
Тарасі “ Тарас Шевченко — поет і патріот України. Але його
гуманізм не обмежується національними рамками. Кобзар
мріяв про той час, коли всі знедолені будуть щасливі і вільні.
Я, будучи ще поетом-початківцем, ознайомився з біогра
фією і творчістю цієї світлої людини. Вона вразила мене. А як
від улюбленої людини хочеш дістати на пам’ ять щось таке, що
б завжди нагадувало про неї, так і мені здавалося, мати своїм
супутником і порадником томик Тараса — недостатньо. І тодіто, ЗО років тому, я дав своєму новонародженому синові ім’ я
Тарас” .
Спеціальний кореспондент газети “ Молодь України” якось
розповів про зустріч із молодим подружжям із Зоряного (на
трасі БАМу), в якого народилася донька: “ — Назвали як? —
Оксанкою. — Українці? — Ні, естонці” .
Слід звернути увагу на деякі небажані тенденції, що спо
стерігаються нині у найменуванні новонароджених. На сторін
ках вітчизняної преси часто з’ являються публікації, авторів
яких бентежить звуження кола сучасних імен, захоплення
“ модними” іменами, а це породжує численних тезок, забуття
традиційних імен, улюблених колись в Україні. Не менше
хвилює неувага батьків до естетики імені, що передбачає не
лише розмаїття імен, красу їх звукової оболонки, багатство
о
Популяризації цього імені, яке донедавна не реєструвалося у
словниках, сприяє українська художня література, зокрема романи
О. Ільченка “ Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа
Молодиця” , П. Загребельного “ Роксолана” та ін.
Г9

Цит. за працею: Бутенко Н . П., Мамбеталиева К. Киргизские
имена сегодня. — В кн.: Личные имена в прошлом, настоящем,
будущем. — М., 1970. — С. 151.
о

Людина і магістраль 11 Молодь України. — 1976. — 27 січ.
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похідних варіантів, якими можна висловити ніжність до своїх
дітей, а й те, як поєднується обране ім’ я з батьківським, як
пасує до прізвища. Важко, зокрема, припасувати іншомовне
чи виразно “ поетичне” ім’ я до вітчизняних форм по батькові
та колоритних прізвищ, і це стає об’єктом дошкульного глузу
вання. Можна згадати героїнь гуморески Остапа Вишні “ Сумні
веселощі” М узу Сидорівну Непідтикану і Немезиду Кіндра
тівну Полудрабок 9 чи слушне зауваження Федора Маківчука:
“ Часом декотрі палаші з мамашами як підберуть уже своєму
нащадкові ім’ячко, то тільки держись. Скажімо, прізвище в
нащадка типове українське Макітра, а ім’я йому притулили
чисто англосакське — Джон. От і виходить такий собі чудер
нацький гібрид “ Джон Євлампійович Макітра” 10.
Даючи ім’ я, варто приглядатися, чи не викликає якихось
небажаних асоціацій поєднання ініціальних літер і, звичайно
ж , слід пильно стежити за тим, щоб під час реєстрації у доку
менти не потрапляли імена, по батькові та прізвища, написані
без дотримання правил правопису (Валентіна Іллінішна Деріземля замість Валентина Іллівна Дериземля, Пьотир Андрее
вич замість Петро Андрійович і под.)*
Досить часті прояви батьківського суб’ єктивізму, що дохо
дить до бездумної примхливості (“ Запишіть дочку Вікою. Моя
дитина! Як хочу, так і назву!” ), випадки байдужості, а то й
простої безграмотності осіб, які оформляють документи, зму
шують звернути особливу увагу читачів на юридичні вимоги
до найменування людей, на питання, яке має назву “ ім’ я і
право” .
Особове ім’ я — це юридично зафіксоване слово, за допомо
гою якого (разом із формою по батькові та прізвищем) здійс
нюється індивідуалізація, чи, як кажуть фахівці, легалізація
особи. За існуючими в нашій країні законами, батьки
зобов’ язані зареєструвати дитину протягом трьох місяців після
її народження. Зафіксована в актовій книзі і в свідоцтві про
народження тричленна формула має бути т о ч н о відтворена в
наступних документах особи. Порядок присвоєння імені ново
народженому визначається законодавством України (див. “ До
датки” ).
До вибору імені батькам слід ставитися з усією відпові
дальністю, щоб не довелося їх дітям у майбутньому порушу
вати питання про зміну імені в юридичному порядку.
Практика свідчить, що під час реєстрування дітей іноді
виникають конфлікти між батьками і працівниками загсів,
зокрема тоді, коли батьки безпідставно пропонують фіксувати
9 Вишня Остап. Твори: В 7 т. — К., 1963 — 1964. — Т. 5. —
С. 63 — 64.
10 Маківчук Ф. Любов і параграф. — К., 1966. — С. 47.
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недокументальні варіанти імен. Мають рацію ті працівники за
гсів, які відмовляють батьків від реєстрації замість повного
імені його скороченого чи пестливого варіантів на зразок Алик,
ЯСора, Вітя, Віка, Надя, Шура. Хоч деякі із скорочених імен
стверджені словниками-довідниками як документальні (Діна,
Ліля, Неля і под.), носії таких імен, особливо дорослі, відчува
ють незручність у багатьох життєвих обставинах. По-перше, їм
досить часто доводиться відповідати на запитання: “ А яке ж
Ваше повне ім’ я?” , по-друге, скорочені чоловічі імена не
завжди придатні для того, щоб ними називали по батькові.
Для маленького хлопчика, наприклад, ім’ я Алик, яке так
подобається нині батькам, цілком годиться, воно на місці у
колі сім’ї і серед друзів. Дорослого ж чоловіка називати Алик
Володимирович не дуже зручно, а величати його дітей (стане ж
він колись батьком!) Миколою Аликовичем чи Ольгою Аликівною вже зовсім незвично. У побуті в Україні Аликами нази
вають Олексіїв, Олегів і Олександрів, одним із цих імен і слід
реєструвати хлопчиків у документах, залишаючи ім’ я Алик
для неофіційного вжитку. На непередбачені ускладнення нара
жають своїх синів батьки, які вимагають реєстрації імені
Жора замість Георгій.
Особливої уваги потребує також реєстрація прізвищ. Під
міна навіть однієї літери викликає серйозні юридичні усклад
нення. Небажане варіювання прізвищ на зразок Касяненко,
Касьяненко, Кас’яненко, Касіяненко у документах тієї самої
особи.
Процесові нормалізації вживання імен в Україні, станов
ленню єдиної системи імен сприяють словники особових імен,
які співвідносять загальномовні документальні (паспортні) і
розмовно-побутові варіанти імен. У дореволюційний час
важливу роль відіграв словник “ Крестньїе имена людей” , що
вийшов у 1909 році як додаток до четвертого тому “ Словаря
української мови” за редакцією Б. Д. Грінченка. У 1954 році в
Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР було ство
рено (укладачі Н. П. Дзятківська, С. П. Левченко,
Л. Г. Скрипник) і надруковано за редакцією членакореспондента АН УРСР І. М. Кириченка “ Українськоросійський і російсько-український словник власних імен
людей” , який став основою для наступних чотирьох
доповнених і уточнених видань (1961, 1967, 1972, 1976).
У 1986 р. побачила світ праця Л. Г. Скрипник і
Н. П. Дзятківської “ Власні імена людей” за редакцією акад.
НАН України В. М. Русанівського, яка помітно відрізняється
від п’ ятого видання “ Словника власних імен людей” (1976) на
звою, типом видання (словник-довідник), структурою (введено
нові розділи), обсягом інформації про імена і прізвища та ін.,
що стало підставою вважати цю працю не повторенням попе
реднього видання, а новим. Пропонований нині Словник — його
друге, виправлене і доповнене видання. Автори зберегли основ
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ні принципи опису імен у всіх розділах. Зокрема, збережено
ілюстративний матеріал з художньої літератури, (рідше з
публіцистики) та фольклору. З багатьох міркувань надано
перевагу поетичним текстам, зокрема фольклорним.
Народна пісня увібрала в себе коло імен, які освоювалися,
узвичаювалися і шліфувалися протягом багатьох століть.
Деякі з народних пісень, побудованих на грі іменами, нагаду
ють собою своєрідні словнички, як-от пісня “ По тім боці на то
лоці” :
По тім боці на толоці два камені меле.
Питається козак дівки: “ Чи підеш за мене?”
— Ой не хочу я за тебе, піду я за Гриця, —
А у Гриця все пшениця, буду калашниця.
Ой не хочу я за Гриця, піду я за Йвана, —
А в Івана жита яма..
Ой не хочу я за Йвана, піду за Пилипа, —
А в Пилипа в саду липа, буду щодня бита.
Ой не хочу за Пилипа, піду я за Власа, —
А у Власа — гора м’ яса, буду щодня ласа.
Ой не хочу я за Власа, піду я за Гната, —
А в Ігната нова хата, буду я багата.
Ой не хочу за Ігната, піду я за Марка, —
А у Марка — срібна чарка, буду я шинкарка.
Порадь мене, бабусенько, порадь мене, мати!
Чи йти мені за нелюба, чи милого ждати? 11
У народній пісні виявляється гідна подиву винахідливість у
варіюванні імен, у створенні цілих гнізд емоційних наймену
вань. Недаремно серед багатьох позитивних рис людської вдачі
народ вирізняє й уміння гарно називати близьких:
Гарная молодиця,
Гарнії в неї лиця,
Гарного мужа має,
Гарно його називає 12.
Велике розмаїття іменних пестливих
розкриватися в тексті однієї пісні:
— Чи є дома Голюся,
Чи немає?
Нехай вийде на улицю,
Гей, погуляє!
— Вже немає та Галочки
І не буде,
11 Українські народні пісні
Бодянських. — К., 1978. — С. 92.
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12 Весільні пісні. — К., 1982. — Т. 2. — С. 355.
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Десь забрали та Галюню
Гей, чужи люде 13
Нема льоду, нема льоду, нема переходу,
Що Павлусько до Оксани бреде через воду.
Постав же ти, Оксаночко, да воскову свічку,
Щоб перейшов да Павлусенько сюю бистру річку.
Ой постав же, Оксаночко, да ще найяснішу,
Щоб перебрів Павлусичок сю річку бистрішу 14.
Ім’ я у народній пісні нерідко супроводиться ніжними
прикладками-епітетами, сповненими глибокої симпатії до його
носія: “ Іванко-золото” , “ Ничипорко-колосочок” , “ Ой Янку
мій, Янку, Хрещатий барвінку” 1бта ін.
Не менше значення для вивчення репертуару імен, їх варі
антів, деяких тенденцій найменування, а також для попу
ляризації уже призабутих імен має художня література, зокре
ма поезія. Поет Терень Масенко у заспіві до другої книги рома
ну “ Степ” , густо населеного образами поетових сучасників,
пише:
Книга часу — це щастя й трагедія,
Пам’ ять друзів — як чистий ромен,
Мого серця енциклопедія
Із любові і рідних імен.
Можна, справді, говорити про поетичну енциклопедію
імен, створену зусиллями багатьох майстрів слова. “ Імен
чимало Дзвенить по світу дзвоном золотим” (М. Рильський), і
кожен з поетів оспівує особливо дорогі народові чи особисто
йому.
Прагнучи зображувати не лише сучасників, а й “ людей,
давно померлих, воскресити У простоті і красоті людській”
(М. Рильський), поети воскрешають також імена, які можуть
привернути увагу подружніх пар, допомогти розімкнути
досить вузьке коло масових імен нашого сьогодення.
У творах майстрів поетичного слова імена — не тільки
звичайне найменування конкретних осіб, у них часто відчу
ваються особливе
семантичне наповнення і
виразне
стилістичне забарвлення. Поезія, як і фольклорні жанри типу
прислів’ їв, приказок, підносить окремі імена до рівня
символів. Таким символом героя-велетня — представника
східнослов’ янських народів стало ім’ я Івані

13 Весільні пісні. — К., 1982. — Т. 1. — С. 106.
14 Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. — К.,
1983. — С. 90.
16 Там само. — С. 91, 115.
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Я — воїн, Великий Іван..
Я житиму в стягах,
в сказаннях билинних!. •(І. Нехода);
І здалось жінкам — як через ріки,
Крізь важкий пороховий туман
У бою ідуть їх чоловіки
З грізним, гордим іменем — Іван (А. Малишко).
Імена Іван та Марія набули узагальненого значення —
чесні, віддані трудівники:
У труді коло землі
Ми тому і вершим плани,
Що у місті і в селі
Є у нас такі ІваниХ (С. Олійник);
Ми — світлотворці, вороги пітьми,
і, доки сонце живить наші мрії,
на рідній ниві будемо людьми —
ми. Хліборобський рід. Івани і Марії (В. Корж).
У тканині поетичного твору імена можуть стати зручним
засобом вирізнення представників різних народів:
Це ж новочасні миру голуби —
Оці лункі, стрімкі аероплани,
Які на дужих раменах несуть
Не атомну а чи водневу зброю,
А мирних, працьовитих, невсипущих
Іванів, Янів, Жанів, Гансів, Джонів,
Марій і Мері, Катерин, Катрін9 —
І в грудях розливається тепло,
І прагнуть руки рідної роботи! (М. Рильський);
І пускали дівчата вінки
На прозоре, задумливе плесо,
Білоруські біляві Олесі
І Оксани в моїй стороні (Л. Забашта).
Художня література, як і народна лірична пісня, надає
іменам особливого звучання:
Зелена нічка промчала на конях,
Землю туманами вкрила...
Спи, моє щастя,
Спи, моя доню,
Спи, моя Ларонько мила (Д. Луценко).
Письменники немовби заохочують нас замислитися над
змістом слова, що стало основою імені, фіксують багатство
його похідних, як-от у рядках, присвячених носіям імен
Роксолана, Андрій, Борис, Михайло*.

Вступ

Султан:
Роксолана — то, значить, русинка...
Твоя мова і мудра й проста (Л. Забашта);
—
Ставлять одну з маловідомих п’ єс Горького, мені дору
чено головну роль. Чуєш? Ох, Андрію, Андрійку, Андрійчикуі Я
божеволію від щастя (Л. Дмитерко); Той хлопець у кепці і в
сірім пальтечку — то був син Гордія Отави — Борис, Борисик,
Боря (П. Загребельний); Чому його називали Мишунею! Та
тому, що ніяке інше ім’ я до нього не пасувало — ні Михайло,
ні Мишко, ні М ихась. Лише — Мишуня (Ю. Яновський).
Художня література може бути одним із джерел вивчення
динаміки найменування людей у певні історичні періоди. Саме
в художніх творах знаходимо контексти, які допомагають
розв’ язувати складні питання відмінювання чи наголошення
імен.
Сподіваємося, що ілюстративний матеріал, наведений у
першому розділі Словника-довідника, зацікавить широкі кола
читачів, стане помічником і порадником у виборі імен,
приверне увагу мовознавців до особливостей функціонування
цих особових назв у тканині художнього твору.
Лариса Скрипник

20

У світі
власних імен людей

Завдання
та будова
Словника-довідника
Пропоноване видання Словника-довідника має на меті
дати читачам якнайповніші відомості про власні імена людей.
Він, безсумнівно, стане у пригоді батькам, які обирають ім’ я
для своїх немовлят, реєстраторам загсів, працівникам паспор
тних апаратів органів внутрішніх справ, виконкомів сільських
і селищних Рад народних депутатів, навчальних та інших
закладів, що мають справу з оформленням найрізноманітні
ших документів. Корисний він і для мовознавців — дослідни
ків імен, учителів-словесників та ін.
Словник-довідник не дає вичерпного опису всіх імен
людей. У ньому подані насамперед найбільш поширені тепер в
офіційному вжитку імена, незалежно від їх походження.
До реєстру Словника (зокрема у другому розділі) включено
і ті документальні імена, які не використовуються у наш час
для найменування новонароджених, але ще трапляються у
представників старшого покоління, особливо у формах по бать
кові, стали основою багатьох прізвищ. Знайшов відображення
у Словнику і розмовно-побутовий фонд українських імен. З
огляду на нормативне спрямування Словника не наводяться ді
алектні варіанти, що побутують у різних місцевостях України,
та зневажливо-згрубілі варіанти імен. Не знайшли тут відобра
ження і питання, пов’ язані з прізвиськами людей. Лише
принагідно (у зв’ язку з правописом та відмінюванням) згаду
ються псевдоніми.
Словник-довідник складається із вступу, трьох основних
розділів і додатків. Перших два розділи побудовані як словни
ки, третій являє собою зведення найважливіших правописних
правил.
Реєстрові імена розміщені за алфавітом.
П е р ш и й р о з д і л — “ Найпоширеніші імена, їх поход
ження та варіанти” — дає відомості про офіційні імена та їх
рівноправні нормативні варіанти, а також про варіанти обме
женого вжитку — розмовно-побутові (усічені та здрібнілопестливі). У цьому розділі дві частини: перша — ’’Чоловічі
імена” і друга — “ Жіночі імена? Реєстр імен, різні позначки і
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тлумачення подаються українською мовою. Імена в реєстрі
обох частин розташовуються за алфавітом.
На перше місце у кожній статті виноситься повне офіційне
ім’ я і через кому — його нормативні рівноправні варіанти, далі
у дужках подаються через кому варіанти імені, що також
можуть трапитися як документальні, хоч мають певні
функціонально-стилістичні обмеження16:
ібН А , ЙбНА (ібН , ІВбН)...
На своєму місці за алфавітом кожний із варіантів відси
лається до першого імені цієї статті:
ІВбН див. ібН А .
ЙбНА див. ібН А .
Далі у статті відповідною ремаркою визначається моваджерело, з якої запозичено ім’я: гр. (грецьке), лат. (латин
ське), д.-євр. (давньоєврейське) та ін. У тих випадках, коли у
визначенні мови-джерела погляди вчених розходяться, ремар
ка подається із зірочкою (*), що вказує на неточність визначен
ня, а коментар дається із застереженням “ можливо” . У корот
кому коментарі наводяться відомості про те, яке значення
мають слово чи словосполучення, що лягли в основу імені.
Іншомовні слова, за винятком деяких слов’ янських, подають
ся латинською графікою:
ібН А , ЙбНА (ІЙН, ІВбН) д,-євр.2 уопа — голуб; гр. Ionas.
МАРіАМНА д.-євр.*; ім’ я Maryam; можливо, від шага —
чинити опір, відмовлятися, заперечувати або від шагаг — бути
гірким чи від m-r-y-m — кохана, бажана.
Етимологічний коментар супроводить реєстрові імена
лише у тих випадках, коли їх походження висвітлено у науко
вій літературі та в попередніх словниках (перелік праць, що
стали джерелом з’ ясування етимології імен, подано у “ Додат
ках” )1'.
Варіанти імен, які з часом стали самостійними докумен
тальними іменами, подаються таким чином:
ЕГЙР гр.; те саме, що ГЕОРГІЙ.
16 Граматична та функціонально-стилістична характеристика
імені, від чоловічих імен — форми по батькові подаються в розділі
“ Українсько-російський та російсько-український словник імен".
17 У пропонованому виданні Словника-довідника етимологічні
коментарі не зазнали особливих змін. Деякі нові версії щодо
походження імен зацікавлений читач може знайти в працях:
Справочник личных имен народов РСФСР. — 3-є изд., испр. — М.,

1987. — Приложение 1:
Происхождение и значение
некоторых имен. — С. 411 — 615; Етимологічний словник
української мови. — К., 1983. — Т. 1. — 631 с.; 1985. — Т. 2.
560 с.; 1989. — Т. 3. — 549 с. та в розвідках про окремі
імена, наведені у “ Списку літератури” .
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І0РІЙ, Ю РКб, ер4 те саме» що ГЕ0РГІЙ.
Коли різні документальні» але етимологічно споріднені
імена стоять у реєстрі поруч, вони можуть об’ єднуватися через
крапку з комою в одній статті:
ЗОТ; ЗОТИК гр.; zotikos — життєдайний.
Жіночі імена, співвідносні з чоловічими, окремо не комен
туються, а супроводяться на своєму реєстровому місці вказів
кою “ жін. до...” :
ВШТОРЙНА жін. до ВІКТОРЙН.
ІЛАРІЯ ж і н д о ІЛАРІЙ.
При суфіксальному способі словотворення жіночого імені
вживається формула “ утв. від чол. імені” :
ВАСИЛИНА утв. від чол. імені ВАСЙЛЬ.
У більшості випадків іншомовні слова, від яких походять
імена, наводяться у вихідних формах (називний відмінок
однини, інфінітив18 тощо), але тоді, коли ім’ я пов’ язане з
похідними граматичними формами, наводяться й вони:
АНДРбНИК, АНДР0Н гр.; anêr (pod. andros) — чоловік і
nikê — перемога (буквально: переможець чоловіків).
КАСлН лат.; Cassianus — присв. прикм. до Cassius (рим.
родове ім’ я, що походить від cassus — пустий, порожній)...
МИР0Н г р myron (дієприкм. від дієслова т у г о —
плачу)...
Часом наводиться церковна форма імені (коли вона допо
магає відновити оболонку слова мови-джерела):
ДЕНИС гр.; особове ім’ я Dionysios; від Dionysos — Діоніс...
Церк. Діонисій.
Якщо те чи інше ім’ я пов’ язане з географічною назвою або
з власним ім’ ям певної особи, то це відображається у такий
спосіб:
_
ДЕМІІНТІЙ лат.; рим. родове ім’ я Domitius; від domô
(domui, domitum, domare) — приборкую...
ІЛЛЙ, ІЛБК0 d.-євр.; ім’ я ’Eliyâh, ’ Eliyâhu — мій Бог —
Ягве.
Спільнослов’ янські імена позначаються ремаркою слов.;
при них подаються корені слів, від яких утворене ім’ я, і слова
сучасної, старослов'янської чи давньоруської мов, у яких ці
корені зберігаються:
ВСЕСЛАВ слов.; від все- (д.рус. вьсь — весь) і слав-(слава).
ЛЮБОМЙР слов.; від люб- (любов) і мир (мирний, мир).
Запозичені слов’ янські імена, що вживаються на україн
ському мовному ґрунті спорадично, передаються графікою
мови-джерела:
ВАЦЛАВ слов.; ч~ Vaclav...

.

18
Грецькі та латинські дієслова за традицією подаються у формі
першої особи однини теперішнього часу.
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Імена, що виникли й увійшли до широкого вжитку після
революції 1917 року, позначені ремаркою нов. (нове); при них
наводяться слова чи словосполучення, від яких ім’я утворене:
РАДІЙ нов.; від іменника радій — назви хімічного
елемента.
ЁРА нов.; від загального іменника ера.
Імена, засвоєні із західних мов, супроводяться ремаркою
запозичене:
АЛЬБЁРТ запозичене; ніж. Albert; скороч. варіант імені
Адельберт; ніж. Adalbert; ден. adal — шляхетний, благородний
і ден. beraht — знаменитий.
Далі в статті світлим прописним шрифтом подаються
скорочені та здрібніло-пестливі розмовно-побутові варіанти
імені, що не увійшли до реєстрового ряду:

ГРИГбРШ, ГРЙГЕР, ГРИЦЬКб (ГРИГбР, ГРИЛЬ, РЙПР,
РИІ'ЙР) гр.; gregoreo — не сплю, пильную (буквально: той, хто
не спить, пильнує). ГРИГЙРКО, ГРЙНИК, ГРИНЬ,ГРИНЬКб,
ГРЙНЬО, ГРЙНЯ, ГРИЦХЙ, ГРЙЦИК, ГРИЦ^НЬ, ГРИЦ^НЯ, ГРИЦ^НЕНЫСО, ГРИЦ^НЬО, ГРУНЬ, ГРУНЬКЙ,
ГРЙША, ГРИШКб; РЙПРКО, РИГбРКО.
Слід мати на увазі, що у статтях до реєстрового імені пода
но лише найпоширеніші загальновживані скорочені (усічені)
та здрібніло-пестливі варіанти імен. Не наводяться, як вказу
валося вище, діалектні варіанти цього типу, притаманні окре
мим місцевостям (як-от: Тонні — Антоній; Панні — Пантелей
мон; Віруца — Віра та ін.), суто індивідуальні, узвичаєні лише
в окремих родинах (Дая — Данило; Зізі — Зінаїда) чи в моло
діжному товариському середовищі (Віт — Віталій, Ів — Іван,
Ген — Євгеній), а також варіанти жіночих імен, що мають
граматичні ознаки чоловічого чи середнього роду, як-от:
Івасик, Нінок, НЇнчик (від Іванна, Ніна), Іринятко, Явдонятко (від Ірина, Євдокія), хоч вони й засвідчені деякими
творами художньої літератури. Не введені до статей і згрубілозневажливі варіанти імен типу Василйще, Василйсъко, Данилюка, Даниляра, Данилйще, Петрйло, Василйнда і под.
Застерігаємо читачів, що наведені подекуди в Словнику без
обмежувальних позначок розмовно-побутові варіанти на -ка
типу ВІтька, Вовка, Ромка, Любка, Славка та под. у залежнос
ті від місцевості, ситуації мовлення, від інтонації тощо можуть
сприйматися як пестливі, дружньо-фамільярні чи зневажливі.
Отже, вживати їх у спілкуванні слід з особливим тактом.
Скорочені (усічені) та здрібніло-пестливі варіанти відобра
жені найповніше при традиційних, улюблених у народі іменах
типу Андрій, Василь, Григорій, Іван, t Михайло, Олександр,
Павло, Петро, Федір; Анастасія, Ганна (Анна), Євдокія,
Марія, Оксана, Олександра, Олена, Уляна, Оляна та под.
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Здрібніло-пестливі варіанти від скорочених імен подають
ся обмежено. У випадках, коли якесь документальне ім’ я є
разом із тим і скороченим варіантом іншого документального
імені, здрібніло-пестливі варіанти подаються лише при скоро
ченому варіанті:
ДОРА... ДбРОНЬКА, ДбРОЧКА, ДбРКА, ДЙРЦЯ, ДОР^НЯ, ДОР^НЕНЬКА, ДОРУНЬКА, ДОР^СЯ, ДОРУСЕНЬКА,
ДОРУСЬКА, ДбРЯ. ,
,
,
При іменах Далина, Одарина, Одарка; Дорофея, Доротея;
Ісидора; Митродора;г Нимидора, Минодора; Німфодора,
Теодора; Федора (Тодора) подано лише скорочений варіант
Дора. Див. ще: Ада, Аза, Аліса, Ася, Віра, БІіта, £ва, їя, Леся,
Ліна, НІла, Рада, Йна.
Не розгортаються, як правило, ряди здрібніло-пестливих
варіантів ві^ скорочених ^імен н а зразок Ала^ Аля, Ёла,Ёля,
Іна, Іра, Лена, Лана, Ляна, Лара, Лора, Лера, Ліза, ЛІля,
Люда, Люся, МІла, бля, Рая, Тала, Таля, Тася, Тая, Тіна та
под., що творяться від багатьох документальних імен. Перелік
їх здрібніло-пестливих варіантів подано при іменах, яким ці
скорочені варіанти притаманні найбільше.
Іноді подається скорочений ряд з відсиланням від одного
імені до іншого, близького за звуковою оболонкою, як-от:
л ю б Ав а ... л ю б А в о н ь к а , л ю б Ав о ч к а , л ю б Ав к а ,
ЛКІБА... (див. ще ЛЮБбВ).
ЛЮБОВ (ЛЮБЙНА)... ЛКІБА, ЛКІБОНЬКА, ЛКІБОЧКА,
ЛЮБЙНКА- ЛЮБЙНОНЬКА, ЛЮБЙНОЧКА, л к і б к а , ЛКІБЦЯ, ЛЮБУНЯ, ЛЮБ^НЕНЬКА, ЛЮБУНЕЧКА, ЛЮБИСЯ,
ЛЮБЕСЕНЬКА, ЛЮБ^СЕЧКА.
До окремих імен через брак відповідних даних розмовнопобутових варіантів не наведено.
Після переліку розмовно-побутових варіантів імен (вони
групуються за словотвірними моделями) з абзаца наводяться
цитати — ілюстрації з народних пісень і творів художньої літе
ратури у послідовності, визначеній реєстровим рядом імен та
рядом розмовно-побутових варіантів: спершу подаються ілюс
трації до офіційних документальних імен та їх можливих варі
антів, а далі — до розмовно-побутових. Така послідовність
порушується, коли цитований уривок має кілька варіантів
імені.
При цитатах з художньої літератури подано прізвище
автора, фольклорні тексти позначено: Народна пісня. В остан
ніх зберігаються граматичні та лексичні діалектизми.
У кінці першого розділу дається “ Покажчик скорочених
та здрібніло-пестливих варіантів імен” (окремо чоловічих і
жіночих), де співвіднесено розмовно-побутові варіанти імен з
офіційними документальними іменами і їх нормативними чи
функціональногстилістично обмеженими варіантами. Потребу
введення до Словника-довідника такого підрозділу підказало
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саме життя — нерідко неофіційні варіанти імен потрапляють у
свідоцтва про народження дітей. Несхожість зовнішньої звуко
вої оболонки цих похідних і повних імен (Женя, Геня. ївга,
Югйна і Євгенія; Жора і Георгій; Нюра, Нюся і Ганна (Анна);
Мура і Марія тощо) викликає юридичні ускладнення при
оформленні різноманітних документів дорослої людини.
Цей підрозділ не лише допомагає визначити, від яких
повних імен утворено той чи інший варіант, але наочно знайо
мить читачів з багатством емоційно забарвлених похідних
утворень, розкриває цікаве явище — збіг варіантів різних за
походженням імен. Необхідні відомості може здобути тут
перекладач українського фольклору та творів художньої літе
ратури, які увібрали велике розмаїття імен.
Скорочені та здрібніло-пестливі варіанти імен, винесені у
заголовні й виділені напівжирним шрифтом, через тире
співвідносяться із документальними відповідниками, подани
ми світлим шрифтом.
Варіанти того самого імені, що починаються на різні літе
ри, наводяться на своїх реєстрових місцях. Ряди варіантів
будуються за алфавітом (не завжди перший варіант є найужи
ванішим), їх документальні відповідники розташовуються так,
як у реєстрі першого розділу. Різні імена-відповідники (вони
теж подані за алфавітом) відокремлюються крапкою з комою:
Дана, Данка, Данонька, Даночка, Данусенька, Данусечка,
Дануська, Дануся — Богдана; Даниїла.
Такий своєрідний словничок має стати в пригоді тим, хто
щиро прагне подолати одну із небажаних сучасних тенденцій у
вживанні здрібніло-пестливих імен як у родинному колі, у
спілкуванні друзів, так і в художній літературі, особливо дитя
чій. “ Стандартизація охопила не лише повні форми імен, а й
пестливі, на які здавна був багатий наш народ, — пише про цю
тенденцію мовознавець Л. Т. Масенко. — Петра кличемо лише
Петею, наче не взивали його наші матері Петриком, Петрусем,
Петрунею; Юрка, Юрася, Юрасика називаємо лише Юрою;
Мишка, Михайлика, Михася — Мишею. Забули й Наталку,
Оленку, Ганнусю, Василька, як і загалом більшість таких
природних для української мови здрібнілих форм на -ко:
Андрійко, Вітько, Сашко, Сергійко, Володько і под. А здавало
ся б мали поважати цей суфікс, адже саме він утворив найпо
ширеніший тип прізвищ на -ко і -енко, який став своєрідною
візитною карткою українця” (Л. Т. Масенко. Українські імена
і прізвища. — К., 1990. — С. 14).
Д р у г и й р о з д і л — “ Українсько-російський та російсь
ко-український словник імен” — складається з двох основних
частин: першої — українсько-російської і другої — російськоукраїнської. Реєстрові імена подані напівжирним шрифтом, а
відповідники іншої мови — світлим. Для зручності користу
вання Словником у кожній частині теж подані окремо чоловічі
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й жіночі імена. Всі вони розташовані в алфавітному порядку, і
тільки зрідка, при об’єднанні двох і більше різних варіантів
того самого імені, допускалися відступи від цього принципу*
Поряд з основним іменем, більш уживаним, вміщені менш
поширені, розмовні. Ці варіанти знаходяться і на своїх алфа
вітних місцях з відсиланням на імена, які вважаються основ
ними і при яких ці варіанти показані й схарактеризовані. Так,
наприклад, в українському реєстрі імена Овсій і Євсевій
об'єднані при першому з них, хоч друге стоїть не за алфавітом.
Ім’ я Євсевій є і на своєму місці в реєстрі, тільки без російсько
го відповідника, а з позначкою див. Овсій. Ім’ я Євтйм також
наведене у реєстрі на своєму місці з позначкою див. Юхим.
Позначка див. (у російській частині см.) не подається у тих
випадках, коли різні варіанти того самого імені розташовані у
реєстрі поруч. Паралельно вживані рівноправні нормативні
варіанти імені об’єднуються у статті сполучником і (у російсь
кій частині и). Наприклад, в українському реєстрі Олексій і
Олекса або в російському — Тереза и Терезия.
Коли можливі три паралельних варіанти, то при об’єднан
ні їх два перших подаються через кому, а третій приєднується
сполучником і (у російській частині відповідно — и). Напри
клад, Свирид, Свиридов і Спиридон — в українському реєстрі,
Синклитикия, Синклития и Синклита — в російському.
В українському реєстрі і в українських відповідниках до
російського реєстру імен поруч з іменами офіційного вживан
ня вміщені також варіанти імен, найбільш поширені в розмов
ній мові. Це зроблено тому, що деякі розмовні варіанти імен
вживаються іноді як офіційні. Наприклад, в українському
реєстрі поряд з Домна вміщено розмовне Домаха, до реєстрово
го російського Никодим подано першим український відповід
ник офіційного вжитку Никодим і далі з позначкою розмовне
— Микодйм. Російські імена, за рідкими винятками, наведено
тільки з фонду офіційного вжитку.
У Словнику зафіксовані також розмовно-народні застарілі
форми імен, які ще побутують в усній мові й трапляються в
художній літературі, як-от: Варивон, Махтей і под. Щоб запо
бігти поширенню таких варіантів в офіційній документації, ці
імена лише названі в реєстрі і без перекладу відсилаються до
відповідних імен офіційного вживання. Наприклад:
Варивон розм. заст. див. І л а р і о'н.
Махтей розм. заст. див. М а т в і'й.
При вказаних основних нормативних іменах такі застарілі
розмовні варіанти не повторюються. З ними не слід
ототожнювати імена, які включено до окремого реєстру в кінці
другого розділу.
Етимологічно споріднені імена, що в сучасному вживанні
відокремилися одне від одного, у цьому розділі не
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об’єднуються, а наводяться кожне на своєму місці за алфаві
том. Так, наприклад, у різних місцях реєстру стоять Агата і
Агафія; Марта і Марфа; Борис і Борислав; Георгій, ібрій і
Єгор; Теодор, Тодор і Федір; Лків і Йкуб і под.
В окремих випадках подається старовинна форма імені.
Наприклад, у російській частині Словника при Иван вміщено і
старовинне Иоанн.
Такі ненормативні форми імен, що використовуються
тепер тільки з певною стилістичною метою, позначено ремар
кою стар. — старовинний варіант імені.
У випадках, коли те чи інше повне документальне ім’ я є
разом з тим і скороченим чи здрібніло-пестливим варіантом від
іншого повного імені, словникові статті оформляються за
таким зразком:
Віта... — Вита
Віта 1) від В і к т о р и на; 2) від В і к т о р і я; 3) від
В і о л е'т т а і под.
НІла... — Нила
НІла 1) від Л е о н і л а ; 2) від М а р і о н і л а; 3) від
Н е о н і л а.
В українській і російській частинах Словника від
чоловічих імен подано форми чоловічих і жіночих по батькові,
наприклад: Сергій ... (Сергійович, Сергіївна), Сергей (Сергее
вич, Сергеевна).
При деяких скорочених розмовних варіантах імені форми
по батькові не показані. Це означає, що від них такі форми в
офіційному вжитку автори цього Словника не засвідчили,
наприклад: Станіслав ... (Станиславович, Станіславівна) і
Стасій ... (Огасійович, Стасіївна), розм. Стась.
У цьому розділі розширено граматичну характеристику
імен українського реєстру. До імен (переважно документаль
них) додано відмінкові закінчення. Послідовно наведено
форми родового та кличного відмінків чоловічих і жіночих
імен, вибірково давального (зокрема, коли є чергування
звуків) та орудного відмінків (обов’ язково при всіх іменах з
кінцевим р). Відмінкові закінчення подаються відразу після
реєстрового імені світлим шрифтом скорочено — з останнього
приголосного (Іван, -на, -нові (-ну), -не!; Марія, -рії, -рією,
-ріє!). Якщо в оболонці імен при відмінюванні відбуваються
певні зміни (чергування звуків, перехід наголосу тощо), до
відмінкового закінчення додається ще один склад або ім’я в
потрібному відмінку наводиться повністю, як і в коротких іме
нах, що не скорочуються:
Антін, -тона, -тонові (-ну), -тоне!
Кузьма, -ми, -мі, -мою, Кузьмо!
Лазар, -ря, -реві (-рю), -рем, -рю! і -ре!
Лука, Луки, Лущ, Лукою, Луко!
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Вероніка, -ніки, -ніці, -нікою, -ніко!
Домаха, -махи, -масі, -махою, -махо!
бльга, Ольги, Йльзі, бльгою, бльго!
Ян, Йна, Йнові (Йну), Йне!
Ія, її, Ією, 1є!
У випадках, коли в кінцевій частині імені збігаються два
приголосні і другий з них при відмінюванні змінюється, в
закінченні зберігається і попередній приголосний:
Наталка, -лки, -лці, -лкою, -лко!
Ониська, -ськи, -сьці, -ською, -сько!
У статтях, де об’ єднується кілька варіантів імені з однако
вим типом відмінювання, закінчення подаються при першому
з них:
Ав]>ам, -ма, -мові (-му), -ме! ..., Оврам ... і Абрам ...
Уляна, -ни, -ні, -ною, -но! і Оляна ...
Відсутність знака наголосу на скороченій відмінковій
формі імені свідчить про те, що її наголос не відрізняється від
наголосу називного відмінка.
Запозичені імена типу Едіт, Неллі позначені ремаркою
невідм. (невідмінюване).
Уся словникова стаття в українській частині має такий
вигляд:
Артем, -ма, -мові (-му), -ме! (Артемович, Артемівна) і
Артемій, -мія, -мієві (-мію), -мію! (Артемійович, Артеміївна) —
Артемий, Артём.
Олена, -ни, -ні, -ною, -но! — Елена, розм. Алёна.
У кінці першої частини другого розділу виділено в окре
мий реєстр “ Застарілі та рідковживані імена” . Тут вміщено
документальні імена, які вийшли з ужитку, а також деякі
новотвори та запозичені імена, що трапляються у поодиноких
випадках сучасного найменування.
До українських реєстрових імен тут подані російські відпо
відники, що дозволяє у разі потреби знайти довідку про право
пис цих імен обома мовами. Форми по батькові від чоловічих
імен не наводяться.
Т р е т і й р о з д і л — “ Правописний довідник” — окре
мими підрозділами висвітлює ряд важливих правил: подвоєн
ня та подовження приголосних в українських іменах; право
пис йотованих в іменах; правопис присвійних прикметників,
утворених від імен, особливості творення та відмінювання
форм по батькові; подає відомості про способи творення
українських прізвищ та особливості їх відмінювання, про
основні правила правопису українських прізвищ по-російському і російських прізвищ — по-українському.
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У “Додатках” вміщено короткий список літератури, який
знайомить читачів із працями з питань ономастики 19, вуж
че — антропоніміки 20.
Третє видання Словника-довідника “ Власні імена людей”
виходить у нових суспільно-політичних умовах — Україна
стала самостійною державою, а мова українського народу на
була статусу державної. Це зумовило розвиток нових тенден
цій. Особливо актуальною стала теза Закону про мови: “ Укра
їнська мова є одним з вирішальних чинників національної са
мобутності українського народу” .
Останнім часом у наукових іменознавчих дослідженнях, у
численних газетних та журнальних публікаціях висловлено
цілий ряд пропозицій щодо увиразнення національної само
бутності власних імен українців. Основні з них: розширення
складу офіційних документальних імен за рахунок тих варіан
тів, що кваліфікуються сучасними словниками як розмовні,
послідовне збереження української звукової оболонки при
відтворенні імен і прізвищ українців іншими мовами та ін.
Особливо вимогливими є заклики до перегляду правопис
них норм у сфері імен і прізвищ, зокрема про доцільність подво
єння приголосних у ряді імен, про апостроф, про відновлення
т замість ф у ряді імен грецького походження тощо. Дещо із
запропонованого враховано в “Українському правопису” (1993)
та в пропонованому Словнику. Але робота над удосконален
ням правопису триває, дискусія продовжується. Ось чому ав
тори 3-го видання Словника-довідника “Власні імена людей”
вважають, що поки не буде створений і офіційно схвалений
стабільний правопис української мови, поки не будуть вироб
лені науково обґрунтовані правила транскрипції українських
найменувань людей іншими мовами, вносити корінні зміни у
рекомендації, зафіксовані чинним правописом, словниками і
довідниками останніх десятиліть, передчасно 21.
19 Ономастика (від гр. опошаБІікоз — який стосується імені, най
менування або опотавикб — мистецтво давати імена; опота — ім’я) —
галузь мовознавства, що вивчає власні назви.
20 Антропоніміка (від гр. аійЬгброз — людина і опота — ім’я) —
розділ ономастики, що вивчає антропоніми (власні імена людей):
особові імена, форми по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми.
21 Постановою Кабінету Міністрів України № 402 від 15 червня
1994 р. “Про підготовку і видання «Українського правопису* у новій
редакції” створено Українську національну комісію з питань правопи
су при Кабінеті Міністрів України, яка з 1994 р. разом з Інститутом
української мови Національної академії наук України здійснює нау
ково-методичне забезпечення підготовки зазначеного Правопису.
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У пропонованому виданні, потреба в якому особливо
зросла у зв’ язку з початком обміну паспортів громадян
України, за браком необхідних наукових даних (у тому числі з
різних місцевостей України) автори не змогли дати виважених
рекомендацій щодо вживання літери ґ в іменах і прізвищах.
Вивчення цього питання потребує тривалого часу і зусиль
багатьох дослідників.
Слід пам’ ятати і про юридичні ускладнення, які можуть
виникнути у конкретних носіїв імен, по батькові та прізвищ
через часті зміни в правописному кодексі щодо правопису
власних імен.
*

*

*

Автори щиро вдячні рецензентам — членові-кореспондентові НАН України О. Б. Ткаченку, який уточнив і
доповнив ряд етимологічних коментарів, докторам філологіч
них наук І. М. Железняк, О. Д. Пономареву, кандидатові
філологічних наук Л. Т. Масенко за цінні зауваження до
тексту рукопису Словника, усім кореспондентам, які надісла
ли повідомлення з місць.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
англ. — англійське
англосакс. — англосаксонсь
ке
араб'. — арабське
арам. — арамейське
баск. — баскське
болг. — болгарське
бр. — білоруське
вірм. — вірменське
герм. — германське
гот. — готське
гр. — грецьке
грузин. — грузинське
д.-англ. — давньоанглійське
ден. — давньоверхньонімець
ке
д.-герм. — давньогерманське
д.-євр. — давньоєврейське
див. — дивись
дієприкм. — дієприкметник
дієприсл. — дієприслівник
д.-інд. — давньоіндійське
днн. — давньонижньонімецьке
д.-рус. — давньоруське
єгити — єгипетське
жін. — жіночий рід, жіноче
(ім’ я)
заст. — застарілий варіант
імені
ісп. — іспанське
італ. — італійське
кельт. — кельтське
кл. — кличний відмінок
лат. — латинське
лиш. — литовське
лем. — множина
молд. — молдавське
монг. — монгольське
невідм. — невідмінюване
нім. — німецьке
нн. — нижньонімецьке
нов. — нове
п. — польське

перен. — переносне (о)
перс. — перське
пор. — порівняй
прикм. — прикметник
присв. — присвійний
псл. — праслов’ янське
рим. — римське
род. — родовий відмінок
р о з м разг. — ім’ я, вживане
в розмовній мові
рос. — російське
рум. — румунське
серб. — сербське
сканд. — скандинавське
скороч. — скорочений, скоро
чення
слот. — середньовічнолатинське
слов. — слов’ янське
слц. — словацьке
см. — смотри
сокр. — сокращённый, сокра
щение
сполуч. — сполучення
стар. — старовинний варіант
імені
ст.-п. — старопольське
ст.-сканд. — старосканд инавське
ст.'сл . — старослов’ янське
тур. — турецьке
тюрк. — тюркське
у гор. — угорське
укр. — українське
уст. — устаревший вариант
имени
утв. — утворене
фр. — французьке
фрак. — фракійське
церк. — церковне
ч. — чеське
чол. — чоловічий рід, чолові
че ім’ я
чув. — чуваське
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УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ
Аа, Бб, Вв, Гг, Гґ, Дд, Ее, Єє, Жж, Зз, Ии,
Іі, її, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс,
Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ьь,
Юю, Яя.
РОСІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ
Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее (Ёё), Жж, Зз, Ии, Йй,
Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф,
Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ,
Юю, Яя.

РОЗДІЛ ПЕРШ ИЙ

Найпоширеніші
імена
їх походження
та варіанти

,

Найпоширеніші імена,
їх походження та варіанти

З а нашим садом три місяці рядом:
Переий місяць

—

молодий Степанко,

Другий місяць

—

молодий Михалко,

Третій місяць

—

молодий Іванко .
Народна пісня
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АБАКАМ, АВАКЗ^М_Л-ебр.; Châbhaqquq — ім’я
біблійного пророка; від châbhaqquq — обійми (Божі).
ABAKVm KO, AEAKÿMOHbKO, АБАК ЯМОЧКО,
ABAKVMKO, ABAKÿMOHbKO, АВАКЕМОЧКО, b a k Vm .
На сіні згорблений Бакум
похмуро нюхав м’ яти дух... (Т. Осьмачка).
ABPÂM див. ABPÂM.
АВАК^М див. АБАКАМ.
АЙГУСТ; АВГУСГЙН лат.; augustus — величний,
священний. АВГУСТИК; Г^СТА, Г^СТИК.
— Його не хотіли брати в експедицію, але він домігся
свого хитрістю. Його ім’ я — Август (Є. Гуцало).
АВЕгіїР д.-£вр.\ ім’ я ’Abhnër — отець (Бог) —
світоч. в & ш .
ABÉPKIÛ, АВЕР’ЙН див. OBËPKIÜ.
АВЙЛО див. ВАВЙЛО.____
ABKCÉHTlfi див. OKCÉHTffl.
ABPÂM, OBPÀM, ÆPÂMJ).-eep.; ім’я ’Abhram —
отець піднесений; пізніше ’Abhrahâm — батько багатьох
[народів]. ABPÀMKO, АВРАМОНЬКО, ABPÀM04K0; OBPÀM-

ко,
ко,

о в р Х м о н ь к о , о вр Ам о ч к о ; а б р А м к о , а б р Ам о н ь а б р Ам о ч к о .

І я злетів з трояндами в кабінку,
Де усміхався приязно ліфтер
Аврам Денисович (М. Рильський);
Сніг лежить золотими буграми,
Білі зорі і місяць поблід.
Перша хата — це дядька Оврама,
Починати із родичів слід (Т. Масенко).
ABTOHÔM гр.; autos — сам і nomos — закон
(буквально: “ самозакониик” , самостійний). ABTOHÔMKO,
ABTOHÔMOHLKO, АВТОН0МОЧКО.

Найпоширеніші імена,
їх походження та варіанти
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Це було, здається, в листопаді —
Крига затяглась під берегами...
А тепер найперший у бригаді
Автоном Григорович — той самий
(М. Рильський).
АГАШЙ гр.; agapao — люблю.
АГАПІТ гр.; agapetos — улюблений, улюбленець.
Прийшов покликаний брат Агапіт (І. Франко).
АГАП0Н див. АГАФ0Н.
АГАТАНГЕЛ, АГАФАНГЕЛ гр.; agathos — добрий
і angelos — вісник. ФАНЯ, ФАНБК0.
Важко переоцінити значення Агатангела Кримського в
історії української, та й не тільки української культури.
Він був ученим із світовим ім’ ям (С. Шаховський).
АГАФ0Н, АГАП0Н (ГАП0Н) гр.; agathon —
добро, благо.
А хлопці злякались та назад у село. Прибігли, захова
лись у повітку до Гапона та сидять нишком (Б. Грінченко).
АГАФ0НИК гр.; agathos — добрий і піке — пере
мога.

АДАМ д.-євр.; ’ adam — людина; чоловік. У д.-євр.
мові це слово мало також значення “ глина” , “ земля” , “ черво
ний колір” . За біблійною легендою, Бог зліпив першу людину
Адама
з
червоної
глини.
АдАМКО, АДАМОНЬКО,
а д А м о ч к о , а д А м и к , а д Ам ч и к ,
а д А с ьк о , а д Ас ьо .

а д а м ц ь о , а д Ас ь ,

Ти не як пам’ ятник над нами
У голубій височині, —
Ти з нами поруч, наш Адаме [Міцкевич],
Ідеш в безсмертні наші дні (М. Рильський);
Адам Адамович зупиняється: — Запрошую вас сьогодні
на свято, сусіде (Ю. Яновський);
Але “ скинуть ветхого Адама” —
Річ не проста, хоч там що кажіть!
Де ходив юнацькими ногами, —
Думкою ж бо можна походить? (М. Рильський).
АД0ЛБФ запозичене; нім. Adolf; ден. adal —
шляхетний, благородний і ден. wolf — вовк. АД0ЛБКО;
ДОЛЬКО.
Адольф Карлович підхоплювався і будив учнів (Вале
рій Шевчук).
АДРіАН, АНДРіАН, АНДРІЙН лат.; Adrianus —
житель Адрії — держави венетів; той, хто походить із Адрії
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(пор. Ддріатичве море). АДРі АНКО, АДР іАНОНЬКО, АДРІ-

А н очко,

а н д р і Ан к о , а н д р і Ан о н ь к о , а н д р і А н о ч к о ,

АНДРІЙНКО, АНДРІЙНОНЬКО, АНДРІЙНОЧКО, АНДРі АНч и к , а н д р ій н ч и к , а д р і Ан о ч о к , а н д р і Ан о ч о к , а н ДРІЯНОЧОК, АДРІАН^СИК, АНДРІАН^СИК, АНДРІЯН^СИК,
АДРІАНУСЬО,
АНДРІАН^СЬО,
АНДРІЯН^СЬО,
а д Ан ч и к , а д Ан ц ь о ; д а н ^ с и к , д а н ^ с ь о , д а н ^ с ь к о .
Словесник Адріан Петрович одного разу прийшов на
урок якось особливо збуджений і піднесений (Ю. Смолич); Андріян підбігає до Кирила і рукою показує, щоб
той нахилився (А. Хижняк).
A3 ÄP, A3 АРІЙ д.-євр.; ім’я ‘Äzaryä — допоміг
Ягве (Бог).
АЛФІЙ, АЛФЁЙ гр.; особове ім’ я Alpheios, що
походить від назви головної річки Пелопоннесу — Алфей.
АЛЬБЁРТ запозичене; нім. Albert; скороч. варіант
імені Адельберт; нім. Adalbert; ден. adal — шляхетний, благо
родний і ден. beraht — знаменитий. БЕРТ, БЁРТИК.
АЛЬБЇН лат.; albus — білий.
АЛЬФРЁД запозичене; англ. Alfred (д.-англ. Aelfred); д.-англ, aelf, alf — ельф (у герм, міфології лісовий або
водяний дух) і д.-англ. raed, red — рада, мудрість. ФРЕД.
Альфред дивився допитливими очима на Лялю (І. Вільде).
АМВР0СІЙ, АМБР0СІЙ, АМБР0СБ г р ambrosios — належний безсмертним, божественний. AMBPÖC,
АМБР0С, AMPÖC, AMPÖCb.
Повіки хай живе в серцях людських
Амвросій Бучма, славний між чудових,
Що найживішим був серед живих —
На сцені, в дружбі, у сім’ї, на ловах!
(М. Рильський);
— Амбросію Пилиповичу! — привітно махає йому рукою
Степан Васильович (М. Стельмах);
— Простежте, красиво як: листя зелене
На цеглі червоній! То ж двох кольорів
Єднання!.. — Ми ахнули: — Справді, ой, нене,
Красиво!.. — Мов очі Амбрось вам відкрив
(С. Мушник).
AMÖC д.-евр.; ім’ я ‘Amos; ’amos — навантажений;
той, що несе тягар. AMÖCKO, AMÖCOHbKO, АМ0СОЧКО.
АНАНІЙ, АНАНЬ д.-евр.; ім’ я — Chänanya — був
милосердним Ягве (Бог). АНАН, АНАНЕНЬКО, AHÄHE4KO,
а н А н ц ь о , а н А н ь о , а н Ан ь к о .
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Зовнішність у Ананія Горба була значуща (Ю. Яновський); Ананько ще дужче разгубився.. — Не тушуйсь,
ти ж боєць! Як тебе? — казав і підморгував йому голо
ва. — Ананъ... (Б. Харчук); Ананько кинувся за ним.
“ Тату! Тату!” Де там! Повернувшись, Ананько мало не
заплакав. — Голодні пішли (В. Земляк).
АНАСТАС, АНАСТХСІЙ (НАСТХС) гр.; апагіавІБ — воскресіння. АНАСТАСИК, АНАСТАСЫ); СТАСЬКО,
стАсьо, с т а с к З н ь о , стАсик.
АНАТОЛІЙ, АНАТбЛЬ гр.; апаїюіе — схід. Первіс
но — житель Анатолії (давня назва Малої Азії), розташованої
на схід від Греції. АНАТСІЛЬКО, АНАТбЛИК, АНАТбЛЬЧИК, АНАТбЛЬЦЬО; НАТбЛЬКО, НАТбЛИК, НАТ&ЛЬЧИК,
НАТбЛЬЦЬО, НАТбЛЬО; ТбЛЯ, ТбЛЬКО, Т&ПИК, Т&ЛЬ-

ч и к , т о ш б с ь , т о л к іс ь о .
Він ще недавно вчився в школі...
І каже дід: — Не доберу,
Коли це виріс Анатолій (П. Біба);
— Анатоль іде! — шепнула вона мені (Леся Українка);
На тому кріслі там Толя сидить,
Там Толя сидить, стрілочку струже
(Народна пісня).
АНДРіХН див. а д р іА н .
АНДРІЙ гр.; апсігеіоз — мужній, хоробрий.
АНДРІЙКО, АНДРІЄНЬКО, АНДРІЄЧКО, а н д р і й ч и к , а н ДРІЄЦЬ, АДЦРІЙЦЬО, АНДРІЙШ, АНДР^НЬ, АНДР^СЬ,
АНДР^СИК, АНДР^СЕНЬКО, а н д р у с е ч к о , а н д р У х ,
андрУ ш ко.
Читав життя я, а не книжку —
І світлі речі, і сумні.
Андрій Самійлович Малишко
Сидів, як батько, при мені (І. Дробний);
Обійми знову Вам
Сьогодні я розкрию,
З новим вітаючи життям,
З новим життям, Андріюі (М. Рильський);
У Андрійка кінь вороненький
Перескочив хмиз зелененький.
— Ой їдь, Андрієчку, да й не становись,
А щоб твоя потрава пилом не впала,
Щоб твоя Мариночка з іншим не стала
(Народна пісня);
— Ставлять одну з маловідомих п’ єс Горького, мені
доручено головну роль. Чуєш? Ох, Андрію, Андрійку,
Андрійчикуі Я божеволію від щастя (Л. Дмитерко);
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Зеленая рутонька жовто зацвіла,
Ой десь мого Андрійця довго нема
(Народна пісня);
Як заїде Андрійцьо з боярами,
То вцтовче сад-виноград, гей! (Народна пісня);
Ой із гори високої летить біле гуся,
Нікого так не люблю, як того Андруся
(Народна пісня);
Андрусик встав і кинувся до дяді,
І почоломкався старий Лука (А* Малишко);
Молодий Андрусенько поклін б’є (Народна пісня);
Ой мала я хлопця, хлопця Андруха, Андруха
(Народна пісня).
АНДРІЙН див. АДРіАН.
АНДРОНИК, АНДР0Н гр.; aner (pod. andros) —
чоловік і піке — перемога (буквально: переможець чоловіків).
АНДР0НКО, АНДР0НОНБКО, АНДРОНОЧКО, АНДР0НЧИК.
— Я буду вашим лікарем. Зовіть мене Андроником
Федотовичем (А. Дімаров); — Знайомся, Марку, з моїм
гостем. Це Андрон Потапович Кисіль (М. Стельмах);
— Чом ти зблід, Андрончикуі — кидає Сорокіна
(О. Донченко).
АНИКЙТА гр.; aniketos — непереможний.
АНЙКІЙ див. ОНЙКІЙ.
АНТЙП гр.; ім’ я Antipas; від anti — замість і
pas — увесь, усякий. АНТЙПКО, АНТЙПОНЬКО, АНТЙПОЧКО.
Ніж Антипові замовить з ресори (Григір Тютюнник).
АНТІН, AHTÖH (АНТ0ШЙ) лат.*; рим. родове
ім’я Antonius; можливо, з гр. anteo, antao — вступаю в бій.
АНТІНКО, AHTÖHKO, AHTÖHE4KO, AHTÖHbO, AHTÖCb,
AHTÖCbKO, AHTÖCbO, AHTÖIIIKO, AHTÖIIIA; Т0СИК,
TÖCbKO, TÖCbO, TÖHbKO, ТОНЬО, Т0НЬЧИК.
Смеркалось. Антін в’ яло минав квартал за кварталом
(М. Коцюбинський);
І мовить напутнє слово
Комбайнер Порохня Антон (Н. Тихий);
— Ходи, ходи, Маринонько, із нами,
Да дамо тобі квіточку з перами!
— Я ж тієї квіточки не зношу,
Полюбила Антонечка, як душу! (Народна пісня);
Як твоя у річці тоне мати
І кричить: “ Рятуй мене, Антоиікуі” —
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Будеш ти на гарний човен ждати
Чи їй кинеш першу-ліпшу дошку? (І. Франко);
Було чути, як у кулеметі клекотів окріп. — Давай,
Антошо, бо повзуть! — гукнув до помічника (А. М’ ястківський); Ми були добрі друзі, Тоську... (І. Вільде);
— А я тобі кажу, що та мала стежить за тобою! — по
сміхнулась до доктора Антона Забейка його приятель
ка.. — Не забувайся, Тоньку, і пам’ ятай, що ми в пуб
лічному місці (І. Вільде).
АНТОНІНtла т .; ім’ я Antoninus; присв. прикм. до
Antonius (див. АНТІН). AHTÖHKO, AHTÖCb... (див. ще
АНТІН).
АПОЛЛШАРІЙ; АПОЛЛОН, АПОЛЛ0НІЙ гр.*; в
античній міфології Аполлон — бог Сонця, мудрості, мистецтв
(можливо, від apollymi — нищити; Apollon — бог Сонця, який
палить, нищить); Apollonios — присв. прикм. до Apollon
(Аполлонів); лапи Apollinarius — який стосується Аполлона
(Аполлонів). АП0ЛЯ; П0ЛЯ.
Аполлон Кузьмич з’ явився знову, тягнучи свого чемода
на (Ю. Смолич).
АРДАЛІ0Н лат.*; можливо, від ardalio (род. ardalionis) — метушлива людина.
АРЁФА, АРЁФ1Й див. ОРЁФА.
APHCTÄPX гр.; aristos — найкращий і archo —
керую, владарюю (буквально: найвищий начальник, головний
серед найкращих).
Аристарх повертається до хати зачудований і втихоми
рений (В. Земляк).
АРИСТЙД гр.; aristos — найкращий.
— Хочеш, я познайомлю тебе з Аристидом Киндзею,
нашим мірошником? — зупинився Сашко на повороті до
млина. — Це мій друг (В. Земляк).
АРКАДІЙ гр.; Arkas (род. Arkados) — житель Ар
каді! (області Стародавньої Греції: буквально: пастух). АРкАдь, а р к А д и к , а р к А д и ч о к , А д и к , Адичок.
А р к а д і й: Я не можу бути без тебе... Не можу...
Я люблю тебе... Лідо... Л і д а: Аркадію... (О. Корнійчук).
АРН0ЛБД запозичене; нім. Arnold; ден. аго, am —
орел і ден. waltan — правити. АРНбЛЬДИК, АРН0ЛБДИЧОК.
Мовчки сотник Арнольд Божич вийшов з хати (Р. Чу
мак); — Не сумуй, Арнольдик, я можу тебе потішити
(Л. Письменна).
АРСЁН, АРСЁШЙ (АРСЁНЬ, АРСЁНПЙ) гр.;
arsen — мужній. APCÉHKO, APCÉHE4KO, АРСЁНЧИК,
APCÉHbKO, APCÉHbO; CEHBKÖ, СЁНЯ, СЕНЬ, СЁНЬО.
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В травах залігши, чекала піхота
наступу. Швидше б настав той момент!
Бачить Арсені підморгнув йому ротний —
хлопець безвусий, вчорашній студент
(JI. Ковальчук);
Арсень Батура мав свої сорок шість років і йцшався
товстим сивіючим вусом (І. Ле); — До супу можна
зробити пиріжки з мозками, наш Арсентій їх дуже
добре робить (О. Пчілка); Вона хутко впустила його в
сіни.. — Арсенчику, дитино моя! (В. Малик);
Регіт луна біля клубу.
— Дивнющий дядько Арсенької — кричать
дітлахи
(Л. Ковальчук).
АРТЁМ, АРТЁМЗЙ; АРТЕМбН гр.; artemes —
здоровий,
неушкоджений.
АРТЁМКО,
АРТЁМОНЬКО,
АРТЁМОЧКО, АРТЁМИК, АРТЁМЧИК, АРТЁМЦЬО.
— Та цить, Артеме, — озвавсь дід Степан (Б. Грінченко);
Артемон
побачив
у
батьковій
руці
барвінок
(М. Стельмах); — Артемчику, візьми, — незнайома
жінка дає йому мандарин (Ю. ІЦербак).
АРТ#Р запозичене; кельт. Artur (Arthur); можли
во, від кельт. — art(h) — ведмідь. АРТ^РКО, APTVPOHbKO,
АРТУРОЧКО, АРТУРЧИК; Т^РИК.
— Бабулько, а ти знаєш, чому він Артурі Його батьки
читали книжку про Овода саме в той час, коли він наро
дився. От тому він і Артур (Ю. Збанацький);
— Здоров, Турикуі Так мене зустрічають і вітають біля
школи щоденно (Ю. Збанацький).
АРХЙП гр.; archo — керую, правлю і hippos —
кінь; вершник. АРХЙПКО, АРХЙПОНЬКО, АРХЙПОЧКО,
АРХЙПЧИК, АРХЙПЦЬО.
Час
страшний то був, пустельний, чорний, дикий.
І вільне слово під “ опіку” взяв
царизм проклятий. Це ж тоді загинув
Архип Тесленко (П. Тичина);
На хвилину розмова перервалася. З печі ковзнув чоти
рирічний Архипко (Ю. Збанацький).
ACKdЛЬД запозичене; ст.-сканд. Hjskuldr. Це ім’ я
мав один із перших київських князів. Можливо, пов’ язане з
ден. ask — спис і ден. waltan — правити. АСКбЛЬДИК,

Асик.

І прийшли під київськії гори,
І дізнався Олег, що князюють
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Тут Аскольд і Дір, його знайомі,
Рюрика покійного бояри (І. Франко);
— Що нового, Асикі — запитав, сідаючи на ліжко.
Аскольд неохоче затягнувся і, недбало кинувши газету,
сказав: — ..В кінці дня другий режисер повинен
доповідати
своєму
шефові,
а
не
навпаки...
(В. Луговський).
АТАНАс. АТАНАСІЙ, АФАНАсіЙ див. п а н А с .
АФШОГЕН гр.; Athena — Афіна (у грецькій міфо
логії — спочатку богиня війни, родючості, згодом — богиня
мудрості, покровителька наук) і genos — рід, нащадок.
АФ0Н, АФ0НІИ гр.; aphthonos — щедрий; бага
тий.
АХІЛЛЇЙ, АХІЛА гр.; Achilleus — ім’ я героя
Троянської війни.

БАРТОЛОМІЙ див. ВАРФОЛОМІЙ.
БЕНЕЦЙКТ, БЕНЇДЬО, БЕНЙДЬ див. ВЕНЕДЙКТ.
ББРНАРД запозичене; ніж Bernhard; ден. Ьего,
bern — ведмідь і ден. hart — сильний. БЕРНАРДИК, БЙНЕК.
БОГДАН слое.; калька з гр. імені Theodotos; від
theodotos — даний богами. БОГДАНКО, БОГДАНОНЬКО,
б о г д А н о ч к о , б о г д Ан ч и к , б о г д А н ц ь о , б о г д А н ь о ,
БОГДАСЬ, БОГДАСИК, Б0ДБО; ДАЙКО, ДАН.
І підніс Богдан Хмельницький,
і підніс він булаву:
— Чую, всі ви звеселились,
радістю ж і я живу! (П. Тичина);
Ось Богдан знов підходить до чорнявої дівчини запрошу
вати на танець (Леся Українка);
Я у садку
З Богданчиком вовтузився; садили
Під тином ми акації колючі (М. Рильський);
Пан Богдась устав, лучком забряжчав
(Народна пісня);
Дарка взяла Богдана під руку. — Перепрошую, я маю
тобі щось сказати... Ми вже їдемо додому, Дан. Данко
не рушався з місця (І. Вільде); Хоч би все було гаразд у
Богдасика й Миті!.. (О. Іваненко).
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бог^ си к;

БОГУСЛАВ слое.; від Бог і слав- (слава). БОГ^СЬ,
сл А ва ,
сллвкб, слАвцьо, слАвик,

слАвчик.

БОЛЕСЛАВ слое.; від д.-рус. болі ( більше) і слав(слава). СЛАВА, СЛАВКб, СЛАВЦЬО, СЛАВИК, СЛАВЧИК.
— Здоров, Болеславе! — Здрастуй, Платоне. — Як
життя? — Як у казці (В. Дрозд).
б о ш ф Ап й , б о ш ф Ат див. в о ш ф Ап й .
БОРЙС слое.; скороч. від БОРИСЛАВ; деякі до
слідники виводять це ім’ я від Богорис — так звали болг. царя,
який хрестився в 864 р. і запровадив християнство в Болгарії;
монг. Ьо£огі — малий. БОРЙСКО, БОРЙСОНЬКО, БОРЙСОЧКО, БОРЙСЬО, БОРЙСИК, БбРЯ, БбРЧИК.
— Коли в тебе, Борисе, весілля?
— У суботу, бояри, в суботу (Народна пісня);
Той хлопець у кепці і в сірім пальтечку — то був син
Гордія Отави — Борис, Борисик, Боря (П. Загребельний).

БОРИСЛАВ слое.; від бор- (боротися^ боротьба) і
слав- (слава). БОРЙС, БбРЯ; СЛАВА, СЛАВКО, СЛАВЦЬО,

слАвик, слАвчик.

БОЙН слов.; від тюрк. Ьаіап — багатий; у болг.
мові це ім’ я здавна пов’ язують із дієсловом боя се — боюся.
Красномовного мудреця Бояна в хуртовину промайнула
тінь (М. Хвильовий).

БРОНЮлАВ слов.; від п. Ьгопі[с]- (захищати, обері
гати) і вк^Чслава). БРОНЬКО, БРбНЯ, БРбНЬО, БРбНКО,
БРбНИК, БРбНЧИК; СЛАВА, СЛАВКб, СЛАВЦЬО, СЛАВИК, слАвчик.
Бротслав у гімназії був старший від Юриного брата на
два класи (Ю. Смолич).
БУДИМЙР слое.; від д.-рус. буди- (будити) і мир( мирний, мир). МИРКб.

ВАВЙЛО, ВАБЙЛ (АВЙЛО) гр.;
ім’ я ВаЬуІа;
вважають, що це сирійсько-єврейське запозичення — від
слова, що означає “ повстанець” , “ замішання” . Пов’ язують
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також це ім’ я з Babel — Вавилон і Bab Bel — ворота і двір
Бела —
головного
бога
Вавилона.
ВАВЙЛОНЬКО,
ВАВЙЛОЧКО.
М и к и т а : Гей, Вавилої
Перебігай
їй
дорогу
(М. Старицький).
ВАДЙМ слов.; значення цього імені не знайшло
одностайного витлумачення. Дехто вважає його перським,
більшість же дослідників схильна виводити від д.-рус. дієслова
вадити — сперечатися, викликати незгоди. Можливо, це
скороч. форма слов’ янського імені Вадимиръ. ВАДЙМКО,
ВАДЙМОНЬКО,
ВАДЙМОЧКО,
ВАДИМЧИК;
ВАДКО,

вАдько, вАдик.

Почув народ велику правду слів Вадима (І. Франко);
Наука Вадима Ксенофонтовича їй дуже й дуже стала в
пригоді (Ю. Збанацький); Туфлі Вадима були в такому
стані, коли ні зубний порошок, ні крейда вже не допо
магали.. — Не хочуть бути білими, будуть чорними.
Знаєш що, Вадької Ми їх гуталіном (М. Білкун); По
довгих роках Ігорків та ВЇадиків раптом зазвучали
Денис, Тарас, Микита (А. Мороз).
BAKÿJIA , гр.; bukolos — пастух.
ВАКйЛОНЬКО, ВАК^ЛОЧКО, ВАК^ЛИК.
Ой стали його будити: — Вакуло!
Уставай! Уставай! (П. Куліш).

BAKVJIKO,

ВАЛЕНТЙН; ВАЛЁНТ1Й, ВАЛЁНТ лат.; valens
(род. valentis) — с и л ь н и й , здоровий, міцний. ВАЛЕНТЙНОНЬКО, ВАЛЕНТЙНОЧКО, BAJIbKÖ, ВАЛЯ, ВАЛЕЧКО,

вАлик.

Валя так побачити хотів
нас — завчасно строгих і змужнілих!..
Де ти зараз, Валентине кучерявий?
(Л. Ковальчук);
З спокійним, ясним, ласкавим лицем
І з чистим серцем працював Валентій,
Робив свою роботу благодатну (І. Франко);
— Марія Євдокимівна довго жила в них, доглядала за
Валею,
Валиком,
ще
маленьким
хлопчиком
(Ю. Щербак).
ВАЛЕРІАН див. ВАЛЕР’ЙН.
_
ВАЛЕРІЙ лат.; рим. родове ім’ я Valerius; від
valeo — я сильний, здоровий, міцний. ВАЛЙРКО, ВАЛЙРА,
BAJIÉPKA, ВАЛЁРИК, ВАЛЯ; ЛЁРА, ЛЁРИК.
Найперші в дальній переліт
навкруг землі літали
у казці — килим-самоліт,
а в нас — Валерій Чкалов (Н. Забіла);
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— А ти візьми і Валерку у Високе. Там є річка — от він
і нарибалиться досхочу (Ю. Збанацький);
Сонце у вікна й двері,
І в сонці, в ясних зірках
Онуки — Іринка й Валерик, —
Як мир, на моїх руках (П. Біба);
Валерій Гаврилович тюпав назустріч Ніні.. — Агов,
Jlepol Рада бачити вас! — Лера ще швидше закліпав
очима (JI. Дмитерко).
ВАЛЕР'ЙН, ВАЛЕРІАН лат.; Valerianus — присв.
прикм. до Valerius — Валеріїв (див. ВАЛЁР1Й). ВАЛЕРіАНКО, ВАЛЕРіАНЧИК, ВАЛЙРКО, ВАЛЁРА, ВАЛЁРКА,
ВАЛЁРИК, ВАЛЯ; ЛЁРА, ЛЁРИК.
— Чому досі віконниці не одчинені?.. — Валер’яне,
милий, нехай так буде... То я звеліла (М. Коцюбин
ський); Може, зайти до брата Валерка?.. Валер*ян зуст
рів здивовано, якось звисока-поблажливо (О. Іваненко);
Повільно відчинилися двері кабінету, на порозі стояв
Валеріан Миколайович, той самий Валя, що не сплив
ще
з
мрій,
як
прозорий,
мінливий
міраж
(О. Копиленко).
ВАРЛАМ (ОРЛАМ) гр.; ім|я Barlaam; можливо, від
грузин. Balavari із д.-інд. Bhagavan — шановний (епітет
Будди).
ВАРФОЛОМІЙ (БАРТОЛОМІЙ) гр.; Bartholamais — від арам, імені Bar-Talmay — син Толмая (з арам.
bar — син і Talmay — ім’ я); за іншим тлумаченням — “ син
бородатого” , “ син зораного лану” , “ син ріллі” .
Варфоломій Панасович Хавдій часто бував на заводі
(І. Григурко).
ВАСЙЛЬ гр.; basileus — цар. ВАСЙЛЬКО, ВАСЙЛЕНЬКО, ВАСЙЛЕЧКО, ВАСИЛЙН, ВАСШПША, ВАСЬКб,
ВАСЙЛИК, ВАСЙЛЬЧИК, ВАСЙЛЬЦЬО, ВАСИЛЬбК, ВАСИл У н ь , ВАСШіУНЬО, в А с я , в Х с ь о , ВАСібНЬО, ВАСКІТА.
Це батько мій,
це наш Василь,
мій тато (М. Бажан);
Йшов біля річеньки радий Василько,
Йшов із сестрою на ниву, під ліс (О. Ющенко);
Ой Василю, Василечкуу серденько Василю,
Купи мені намистечко на білую шию!
(Народна пісня);
Ой жила вдова на край села
Та мала сина Василина (Народна пісня);
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Дещо од свого талану Василин уділив і дочці (М. Рудь);
Ой Василю, Василино,
Моя вірная дружино! (Народна пісня);
Тануть останні зимові кусні —
Сині крижинки на скреслій ріці,
Ну, а Васько у кар’єр від кузні
Каменотесам підвозить різці (В. Забалканський);
— Так тебе звуть Василь? — Так. — Василь, Василик, а
я Олеся (О. Довженко);
— Ой синочку Васильчику,
Де ж твій товар сивий лежить? (Народна пісня);
Там на горі, на високій, зацвіла татарка,
А Васильцьо і Касуня, то сі єдна парка
(Народна пісня);
Васильок, Васильок-.
В нього — русий чубок,
синьо очі цвітуть,
як весною льонок (В. Малик);
Зачиняй ворітечка-ворітця,
А не пускай Василуня-молодця.
Як наїде Василуньо з боярами,
То витопче сад-виноград кониками
(Народна пісня);
Пішов Васюньо та й найшов,
Взяв за ручку та й прийшов:
— Галюню моя, молодесенька,
Ти ж мені суджена! (Народна пісня);
Мій дядько Вас юта, людина проста,
Любив не долини, а там, де круто...
(А. Малишко).
ВАСЙЛЬКО слое.; болг. Василко (здрібнілопестливе від Василий). ВАСЬКб, ВАСЯ... (див. ще ВАСЙЛЬ).
Князь Василько заснув. А вона ще при ньому сиділа
(Г. Косинка).
в Ац л ав слов.; ч. Vaclav із давнього Vgceslav:
vece — більше і slava — слава. Див. В’ЯЧЕСЛАВ. ВАЦИК,
в А ц у с ь , ВАЦ^НЬО, вАцьо.

— До речі, тебе Вацлавом звати чи як? — Вацлав...
(Ю. Смолич); — Вацикі Треба виходити із становища
(Ю. Смолич).
ВЕНЕДЙКТ, БЕНЕДЙКТ (БЕНЁДЬО,
лат.; benedictus — благословенний. ВЁНЯ.

БЕНЁДЬ)
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Венедикт Венедиктович... помітивши незнайомку, одір
вав склянку від губів (Є. Гуцало).
ВЕШАМІН д.-євр.; Bin-yamin; від binyamin — син
правої руки, що, очевидно, означає — “ син коханої дружини” ,
“ улюблений син” . ВЁНЯ.
ВЕРЕМІЙ див. ЯРЕМА.
ВПСЁНТ, ВПСЕНТІЙ лапи; vinco — перемагаю
(буквально: той, хто перемагає).
— Поглядайте, поглядайте за ним, — стишує голос [піп].
— Маленьких книжок він людям не дає? — дихає на
Вікентія
Петровича
ладаном
і
оселедцями
(М. Стельмах).
ВІКТОР; ВІКТОРІЙ, ВІКТОРЙН лат .; victor —
переможець. ВІКТОРКО, ВІКТОРОНЬКО, ВІКТОРОЧКО,
ВІКТОРЧИК, ВІТЯ, ВГГЬКб, ВҐГЬКА, ВІТЬбК, ВІТГЧКА.
Ми підемо в далекий пошук
Земель незнаних! Знайдем ми
Початок річки! Ти візьми
У руку, Вікторе, цей кошик.
А ти, Сашко, оцей мішок (С. Мушник);
Оцей кораблик — Віті9
А той кораблик — Борі (М. Пригара);
Ой як Вітька да й до бережечка —
Ой є човен, є веселечко (Народна пісня);
С а ш а: Що ж то було там, у садку? Віктор... Вітічка
мій!.. Він сказав, сказав прямо, що любить мене!
(О. Пчілка).
В1ЛЁН;
ВІЛЕНІН
нов.;
скороч.
від
В о л о д и м и р І л л і ч Л е н і н . ВІЛЯ, ВІЛЬОК.
ВІЛЬ нов.; скороч. від В о л о д и м и р І л л і ч
Л е н і н . ВІЛЯ, ВІЛЬбК.
ВДООСЛАВ слов.; від вір- (віра) і слав (слава).
в ір к о , в ір ч и к , в ір ^ сь ; сл Ав а , слАВКб, сл А в ц ь о ,

сл А в и к , сл А в ч и к .
ВІССАРібН гр.; bessa — лісиста долица (букваль
но: лісовий). ВІСАРИК.
Російський письменник Віссаріон Саянов згадує про свої
зустрічі з Галаном у Нюрнберзі (Р. Федорів).
ВІТАЛІЙ лат.; vitalis — життєвий (це слово має
той самий корінь, що й вітамін — речовина, необхідна для
життя). вггАль, ВІТАЛЬНО. вггАлик, вітАльчик,
вггАсик, вггАсьо, ВГГЬКб, ВГГЯ; тАля, тАлик, тАсик.
— Дома ж Віталій Стратонович? — Дома (М. Стельмах);
— Віталію, — почав він, беручи мене за руку..
— Вітасикуі — радісно сказала вона, — нарешті! (Ю. Щер
бак).
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ВГГ0ЛБД слов.; п. Witold; від липи Vytautas; tauta

штЬльдик, вітик.
ВЛАДИЛЁН нов.; скороч. від рос.
Л е н и н .
ВЛАД, влАдко, ВЛАДИК,
влАдочко.
— народ.

Владимир
ВЛАДОНЬКО,

ВЛАДИСЛАВ, ВОЛОДИСЛАВ слов.; від влад- (ст.сл. владіти — володіти) і слав- (слава). Д.-рус. форма імені
Володиславъ. ВЛАДИСЛХВЧИК, ВОЛОДИСЛАВЧИК, ВЛАД,
влАдко, влАдик, влАдонько, влАдочко; с л А в а ,
СЛАВК0, слАвцьо, слАвик, слАвчик.
— Привіт великим і мудрим! — сказав співчутливо
Владислав. Владик поклав свій жовтий портфель на ка
напу (А. Боженко); — А це бачиш хто? Це боярина Юрія
син, теж Володиславом називається (А. Хижняк);
— Володиславчикуі Володиславчикуі — захоплено вигу
кувала Парася (Г. Епік); — Як називаєшся? — запитав
дід. — Владко Калинович. — Владко... Владко... Владно
Калинович, — звільна повторював дід (І. Франко); — Як
я щаслива з тобою, Владочко (І. Франко).
ВЛАДЛЁН нов.; скороч. від рос. В л а д и м и р
Л е н и н . ВЛАД, ВЛАДКО,
ВЛАДИК,
ВЛАДОНЬКО,
ВЛАДОЧКО.
Син Данилів, Сашко, офіцер, загинув на фронті. Лиши
лися діти Владлен і Марія, хороші, роботящі
(В. Большак).
ВЛАС, УЛАС (ВЛАСІЙ) гр.; ім’ я Blasios; від blaisos
скривлений назовні, кривоногий; простий, грубий.
влАсик, УЛАСИК.
Ой не хочу за Пилипа, піду я за Власа
(Народна пісня);
Сивий Вовкогін Улас.. стоїть з двома круторогими вола
ми на скіфській могилі (О. Довженко); Уласик перший
пізнав батька (Ю. Яновський).
—

ВОЛОДЙМИР слое.; д.-рус. Володим£ръ. Дослідни
ки виводять це ім’ я від псл. *Voldimerb, де *voldb — влада і
-гпегь — великий (буквально: силою великий). З часом елемент
-шегь зблизився із словом мир (світ), ім’ я переосмислилося і
стало означати “ володар світу” . За іншим тлумаченням — це
гот. запозичення: Waldemar (ден. waltan — правити і ден. mari
— знаменитий; нн. Woldemar). ВОЛОДЙМИРКО, ВОЛОДАР,
ВОЛОДАСЬ, ВОЛОДАСИК, ВОЛ0ДЯ, ВОЛбДЬКА, ВОЛОДЬKÖ, ВОЛ0ДИК, ВОЛ0ДИЧОК, ВОЛ0ДЕНБКА, ВОЛ0ДЕЧКА,
ВОЛОДК0, ВЛ0ДКО, BÖBA, BÖBKA, BÖBOHbKA, В0ВОЧКА,
ВОВ^ЛЯ,
ВОВ^НЯ,
ВОВ^СЯ,
В0ВЧИК;
ЛАДЙМИР,
ЛАДЙМИРКО, ЛАДИМ, ЛАДЙМКО, ЛАДКО.
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Князь Володимир за Дніпром
на вловах запізнився.
І сам незчувся, як в бору
самотній опинився (Леся Українка);
— Чого це ти сидиш, Володю? — м’ яко спитала вона
(Валерій Шевчук);
Наплива на зіниці туман...
Мамо, мамо... не плач, не треба!..
Твій Володька, Комуни боян,
Не забув Донеччини неба (В. Сосюра);
Шестилітній чорноголовий Володько заявляв претензію
за неуважність до його особи (Б. Грінченко); — Я поїду з
Володенькою до Марковичів.. Володечка9 мерщій, з
нами їде тато! (О. Іваненко); Хлопці почали запрошу
вати до гурту. Особливо Володимира, бо без гармоністів
і весельчаків не обійтися на весіллі. — Заходь, Влодку,
заграєш веселої (М. Петренко);
В лісі йде маленький Вова
В теплій шубі хутряній (В. Сосюра);
Бригада спить під шепіт верховіть
Після роботи, мов після походу...
А Вовка над каганчиком сидить,
Складаючи якусь химерну оду (С. Тельнюк);
— Лист адресований не тобі, Вовочко (Г. Ігнатенко);
— Чого ж ти, Вовусю9 не розповідаєш, якого паровоза
вигадав? (О. Донченко); Вона питає: “ Ладимку, ти пора
нений?” (А. М’ ястківський); — Ладку9 та заграй ще...
Ладимире9 та не цієї ж бо! (Григір Тютюнник).
ВОЛОДИСЛАВ див. ВЛАДИСЛАВ.
ВОНІФАТІЙ, БОНІфАтіЙ (БОШФАТ) лат.-,
bonum — благо і fatum — доля, фатум.
ВСЁВОЛОД слов.; від д.-рус. есе- (вьсь — весь) і
волод- (іволодіти — володіти). ВСЕВОЛ0ДКО, ВСЕВОЛ0ДШС;
CÉBA.
Всеволод несподівано став великим київським князем, не
маючи суперників (П. Загребельний); Самієв увесь зася
яв. — Ваш батько інженер-геолог? Всеволод Юрійович?
— Так точно, Всеволод Юрійович (О. Гончар).
ВСЕСЛАВ слов.; від все- (д.-рус. вьсь — весь) і слав(слава). СЛАВА, СЛАВК0, СЛАВЦЬО, СЛАВИК, СЛАВЧИК.
Пішов Володар Глібович
На Полоцьк воювати;
Пішов Всеслав Василькович
Із мужами полоцькими
Супроти нього стати (І. Франко).

so

Найпоширеніші імена,
їх походження та варіанти

В ЯЧЕСЛАВ слов.; від вяче- (д.-рус. вяче — більше)
і слав- (слава). СЛАВА, СЛАВКб, СЛАВЦЬО, СЛАВИК,
СЛАВЧИК; В’ЯЧКО.
В'ячеслав, радіючи, посміхався — буря минула й
забудеться (А. Хижняк); В 9 я ч к о: А що треба, щоб
бути інженером? М а т и :
Багато, В'ячку, треба
(О. Вишня).

ГАВРЙЛО d.-євр.; ім’ я Gabrril — моя міць — Бог.
ГАВРЙЛКО, ГАВРЙЛИК, ГАВРЙЛОНЬКО, ГАВРИЛЕЧКО,
ГАВРЙЛОЧКО, ГАВРЙЛЦЬО, ГАВРб, ГАВРИК, ГАВРКІША,
ГАБРб.
Явтух Каленикович лишається удвох з Гаврилом
(Ю. Яновський); О, той Гаврилко розумний і сильний,
страх який сильний!.. (М. Коцюбинський);
Клин-дерево ізрубано
Да на Дунай покладено,
Туда йшов да Гавриленко,
За ним ішла да Матронечка (Народна пісня);
Гаврик любив розмовляти з Карімом (О. Донченко); Мати
хапала старшого сина за руку, примовляючи: “ Гаврюшої
Що-бо ти робиш? Гаврюшої” Але Гаврило не слухав її
(Григорій Тютюнник).
ГАЛАКТібН (ЛАХТІЙН) гр.; gala (род. galactos) —
молоко (буквально: молочний).
І сині коні навісні зривалися з припон,
коли покинув їх пастух — сідий Галактіон
(С. Жолоб).

ГАПбН див. АГАФбН.
ГАРАСЙМ, ГЕРАСЙМ гр.% gerasmios — поважний,
шановний. ГАРАСЙМКО, ГАРАСЙМОНЬКО, ГАРАСЙМОЧк о , г а р А с ь , г а р Ас ьк о , г а р А с и к , ГЕРАСЙМКО, ГЕРАс й м о н ь к о , ге ра с й м о ч к о , ге р А с ь , г е р А с ьк о , г е р А-

СИК, ГЕРА.
Кликав мене Гарасим, Гарасим,
Щоб я пошла грати з ним (Народна пісня);
Герасима наші люди
Прозивають патрулем,
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Бо під вікнами у Люди
Патрулює день за днем (В. Лагода);
Зустрів [Тимко] на мосту Гараська Сича (Григорій
Тютюнник);
Гарасимочку, Гарасимочку,
Звав мене в долиночку, в долиночку
(Народна пісня);
Ілько і друг його Гарась
Щасливі з простої причини:
їм рибна ловля удалась (М. Рильський);
Вів Тарасика Гарасик,
А Гарасика Тарасик (П. Усенко);
Що зірочка по хмароньці як бродить, дак
бродить,
Що Герасимко до Галочки як ходить, дак ходить
(Народна пісня);
Молодою, ой, молодою
полишив мене
мій неутішний Герасько,
поліг головою, сердешний,
ще на тій на германській (В. Корж).
ГЁЛ1Й гр.; helios — сонце; 1) заст. варіант імені
Й л і й; 2) нов.; походить від назви хімічного елемента.
— Який парашут витримає нашого Гелія Микитовича?
— І то правда. Для нього і два парашути мало (В. Зем
ляк).
ГЕННАДІЙ гр.; gennadas — благородний, шля
хетний; родовитий (пор. генеалогія — родовід та ін.). ГЁНА,
ГЙЕПСА, ГЕНИК, ГЁНЯ, ГЁНЬО.
— Батьки мої колгоспники. А Батько Гени — завмаг у
селі. Познайомились ми з Геннадієм рік тому на
концерті (А. Ьцук);
В той вечір Генці і мені здалось,
Що у обличчі Вишні — риси наших
Батьків відбились (С. Тельнюк).
ГЁНР1Х запозичене; нім. Heinrich; ден. heim —
дім, домівка і ден. richi — могутній; князь, володар. ГЁНА,
ГЁНИК, ГАРИК.
Генріх Генріхович нещодавно приїхав до нашого театру з
Києва (Ю. Смолич).
ГЕ0РГІЙ гр.; geörgos — хлібороб, плугатар; від ge
— земля (пор. географія) і ergon — робота (пор. енергія). ГОРЯ;
ЖОРЖ, ЖОРА, Ж0РИК; ГАРИК.
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Став пригадувати [дід] — не пригадується, то сказав сек
ретареві. “ Пиши Грицьком. Воно мо’ й не так, як
казали, зате просто, по-нашому!” і став Георгій
Тютюнник, якого навіть мати не розучилася â досі
називати Горею, — Григорієм (Григір Тютюнник); — А
де Жорж? — спитала Раїса про малого брата (О. Пчілка);
Богдась і Жора — хлопці вже нівроку
(JI. Забашта).
ГБРХКЛІЙ, ГЕРАКЛ гр.; від імені Нега — Гера (в
античній міфології — богиня шлюбу та подружньої любові) і
kleos — слава. В античній міфології Геракл — популярний
герой, якому приписують багато подвигів (буквально: той, хто
здійснює подвиги за повелінням Гери).
ГЕРАСЙМ див. ГАРАСЙМ.
ГЕРВХСІЙ л а т ім’ я Gervasius;_ можливо, з
д.-герм.: ім’ я Gervas — той, хто володіє списом; ger — спис або
з гр.: géras — почесний дарунок, найкраща частина здобичі.
Дивиться дід Дунай на Гервасія і спочатку не може
збагнути: чи це сніжинка, чи пелюсточок вишневого
цвіту прилип до його щоки (М. Стельмах).
ГЁРМАН лат.; germanus — рідний, одноутробний,
одноматерній. ГЁРА.

Герою Герману Титову
Життя вклоняється живе (Т. Масенко).
ГЛИКЁР1Й гр.; glykeros — солодкий.
ГЛЇБ вважають, що це раннє запозичення із
сканд.; Guôleifr — з guô — Бог і leifr (lefr) — нащадок
(буквально: нащадок Бога); нім. Gottlieb. Д.-рус. форма імені
Гъл£бъ. Дехто гадає, що це ім’ я слов’ янське. ГЛІБКО,
ГЛІБОНЬКО, ГЛІБОЧКО, ГЛІБЦЬО.
Уже дитя знайшлось, хлопчик, звати Глібом (Є. Гуцало).
ГНАТ, ігнАт, ігнАпй лат..; igneus — вогне
нний. ГНАТК0, ГНАТИСЬ. гнАтик, гнАтонько, ГНАточко; ггнАтко, іг н А т е ч к о , ІГНАСЬ, ІГНАШКО;

нАчко.

Гнат перейшов греблю і подавсь у вуличку (М. Ко
цюбинський);
Ой не хочу я за Власа, піду я за Гната, —
А в Ігната нова хата, буду я багата
(Народна пісня);
Натерпівся лиха на заводі
Молоденький Гнатко-слюсарчук (С. Мушник);
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Сиділа квочка коло кілочка
Да вивела бабі четверо діток:
Що перве дитятко — молодий Петрусик,
А друге дитятко — молодий Ігнатко
(Народна пісня);
— А не могли би ви мені сказати, де я міг би знайти пана
Гната Калиновича? — Але ж бо я є він, — сказав Начко
(І. Франко).
ГОРДІЙ гр.; ОогсНаз — ім’ я фрігійського царя,
дане за географічною назвою (тогсііоп — Гордій (столиця
Фрігії). Церк. Гордій. ГОРДІЙКО, ГОРДІЄНЬКО, ГОРДІЄНКО.
І хай він характером дядько крутий,
І хай проти шерсті дошкульні слова,
Та всі формувальники тільки об тім
І мріють, і дня лиш чекають того,
Щоб в зміну потрапить одну із ним,
Щоб руку потис їм Гордій Чорногор (С. Мушник).
ГОСТОМЙСЛ слов.; від гост- (д.-рус. гость) і мисл(,мислити, мисль).
____
ГРИГСІРІЙ,ГРЙГІР, ГРИЦЬКб (ГРИГбР, ГРИЦЬ,
РЙГІР, РШЧІР) гр.', ^ге^огео — не сплю, пильную (буквально:
той, хто не спить, пильнує). ГРИГЙРКО, ГРЙНИК, ГРИНЬ,
ГРИНЬКб, ГРЙНЬО, ГРЙНЯ, ГРИЦАЙ, ГРЙЦИК, ГРИЦУНЬ, ГРИЦУНЯ, ГРИЦУНЕНЬКО, г р и ц У н ь о , ГРУНЬ,
ГРУНЬКб, ГРЙПІА, ГРИІПКб; РЙПРК0, РИГбРКО.
Це вам, Григорію й Сергію, —
Лиш тільки з поїзда зійшли, —
А вже село в долині мріє,
В якім три роки не були (Б. Степанюк);
В словах Григора прозвучав жаль (Григорій Тютюнник);
У братській школі на старім Подолі
Себе ліпив Грицько Сковорода (Б. Олійник);
Моє шанування, Грицьку Степановичу! (Г. Ігнатенко);
Григорій не селом ішов,
А лугом, навпрямки.
— Здоров, косарю!
— Гриць? Здоров!
І обнялись дружки (О. Підсуха);
Ригор був селянин-бідняк (О. Донченко); Григорко побіг
до станційної криниці по свіжу воду (Ю. Яновський);
Дай до стайні знати,
Там до стаєнного Гриня,

Найпоширеніші імена,
їх походження та варіанти

54

Щоб комісарського коня
Казав негайно осідлати! (І. Франко);
Кувала зозуленька під городом
Та давала Оксана ручку двом:
— На тобі, Павлусю, ручку мою,
А ти, Грицику, не подивуй,
Піди свою Ганусю поцілуй (Народна пісня);
От і спімнула: того ж таки року
Ти народився, Грицуню (Д. Павличко);
А в новій стайні огонь сіяє,
Там Грицуненько коника сідлає (Народна пісня);
Поплив коровай на Дунай,
За ним Грицуньо, щоб пій няв (Народна пісня);
Хлопчик,
синок
господині,
Гриша,
вродливий,
дотепний, всюди б він устряв, все б він хотів узнати
(О. Пчілка);
— Оце тобі, Ригорку, барвінок,
Буде твоїй Мотруні на вінок (Народна пісня).
Г^РІЙ д.-евр.\ gur — левеня, молодий лев. Г^РКО,

г^ рк а,

rtfpmc.

Обійняв за плечі Гурій жінку,
взяв на руки хлопця: — Здрастуй, синку!
(І. Муратов).
rtfCTÄB сканд.; ім’ я Gustav; можливо, д.-скапд.
gunnr (guör) — битва і stafr — жезл. Г^СТА, ГНОТИК.

ДАВЙД д.-євр.; ім’ я Баиісі — коханий, улюблений.
ДАВЙДКО, ДАВВДОНЬКО, ДАВЙДОЧКО.
Був у Давида брат Роман,
І був він князь Смоленський (І. Франко);
Уже кращого бочкаря, як Давид Каневський, що живе в
Опішні, немає (Григорій Тютюнник);
Отворю я кватирочку, аж калину видко:
— Де ж я тебе заховаю, серденько Давид ко?
(Народна пісня).
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ДАНЙЛО д.-€вр.; ім’я Dani’il — мій суддя — Бог
(буквально:
Божий суд). ДАНЙЛКО, ДАНЙЛОНЬКО,
ДАНЙЛОЧКО, ДАНЯ, ДАНЬКО, ДАНЦЬО, ДАН^СИК.
Огорнутий багрянцем опанчі,
Тримаючи десницю на мечі,
Данило їхав. Гримотів за ним
Кінноти тисячокопитий грім (М. Бажан);
Прийшов Данилко до річки рибу ловити (М. Коцюбин
ський);
Чорноволосий із туману
в дискусій і полемік гарті
встає сусіда мій по парті —
далекий Даня... (В. Сосюра);
— Даниле... звідки? — Вгадайте, — дратував їх Данько
(О. Гончар).
ДАРІЙ гр.; Dareios — ім’ я трьох царів стародавньої
Персії VI — IV ст. до н. е.; можливо, від перс. dara — той, хто
володіє. ДАРКО, ДАРЧИК, ДАР^СИК.
_
ДЕМЁНПЙ лат.; рим. родове ім’ я Domitius; від
domô (domui, domitum, domare) — приборкую (буквально:
приборкувач). Церк. Дометій, ДЕМК0, ДЁМО, ДЁМЧИК.
— Дементій, по давній пам’ яті, заїздив (О. Пчілка);
— Здрастуйте, Дементію Хомичу, здрастуйте, дорогий
(П. Загребельний).
ДЕМЙД гр.; ім’ я Diomedes; від dios — божествен
ний і medô — піклуюся, опікую. Церк. Діомид. ДЕМЙДКО,
ДЕМЙДОНЬКО, ДЕМЙДОЧКО, ДЕМИД0К.
Да не люблю я ні Давида, ні Демида
(Народна пісня);
Всі обернулись до Демида й притихли (О. Довженко);
Парасчин білоголовий Демидок — за діда-сторожа (Г. Ко
синка).
ДЕЗУГЙН гр.*; можливо, від damazô — приборкую,
підкоряю. ДЕМ’ЙНКО, ДЕМ’ЙНОНЬКО, ДЕМ’ ЙНОЧКО,
ДЕМК0, ДЁМО, ДЁМЧИК.
Це ти, Олексо?!
О, і ти, Дем*яне\ (В. Юр’єв);
З Демком Павло вже печерують раки, —
Летять з води клешнаті небораки! (Б. Грінченко);
Демко заснув тільки перед світанком (О. Донченко).
ДЕНЙС гр.; особове ім’я Dionysios; від Dionysos —
Діоніс; у грецькій міфології — бог життєвих сил природи,
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вина і веселощів (буквально: присвячений Діонісові). Церк. Діонисій. ДЕНЙСКО, ДЕНЙСОНЬКО, ДЕНЙСОЧКО, ДЕНЙСКА.
Брат і Денис дають поради збоку
Розважні й мудрі: старших поколінь
Одвічне право... (М. Рильський).
ДМИТРб; ДИМИТРіАН гр.; Бетеігіоз (присв.
прикм. до Ветеіег) — стосовний до Деметри, належний їй; у
грецькій міфології Деметра — богиня родючості та хліборобства. ДМЙТРИК, ДМЙТРОНЬКО, ДМЙТРОЧКО, ДМИТРУСЬ,
ДМИТРУНЬО, ДІМА; митькб, мгітя.
Його могутній та яскравий талант належить людям, і
Дмитро Гнатюк щедро віддає весь вогонь свого
полум’ яного серця рідному народові (Ю. Станішевський);
Дмитрик чує дитячим серцем, що так погано чинити
(М. Коцюбинський); — Допомагай, Дмитруню,
—
просить Ганя. — Дмитро складає стебельце до стебельця
(С. Пушик); — Ми з Митьком — філософи. Правда,
Митю, філософи? (П. Загребельний).
ДОБРОМЙСЛ слое.; від добр- (добрий, добро) і
мисл- (мислити, мисль).
ДОБРОСЛАВ слов.; від добр- (добрий, добро) і слав(слава). СЛАВА, СЛАВКб, СЛАВЦЬО, СЛАВИК, СЛАВЧИК.
ДОМЁТ1Й лат.; те саме, що ДЕМЁНТ1Й.
ДОНАТ лат.; ^паіив — дарований.
Донат Озерний., сів коло нас (Є. Гуцало).
ДОРОФІЙ, ДЙРОШ (ДОРОХТЁЙ) гр.; сіогоп — дар,
дарунок і іЬєоб — Бог (буквально: дар Божий). ДОРОФШКО,
ДОРОФІЄНЬКО, ДОРОФІЄЧКО.
Одного разу послав його батько на поле в пасіку до діда
Дороиіа Колодія (Б. Грінченко); В усьому Дорохтей був
обережніший і скупіший за батька (М. Стельмах).
ДОСИФІЙ, ДОСИФЁЙ гр.; гіовІБ — дар, дарунок і
іЬєоб — Бог (буквально: дар Божий).

ЕДВАРД див. е д у А р д .
ЕДМ^НД запозичене; англ. Edmund; англосакс.
Edmund: ead — власність, mund — захист.
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Гімназичний мундир зберігся лише в першого учня Едмунда Хавчака (Ю. Смолич).
ЕДУХРД, ЕДВХРД запозичене; нім. Eduard: англ.
Edward; д.-герм. ead — власність і weard — охоронець. ЕДИК.
Тут привітав мене Багрицький,
як потім не один вітав...
0 Едуарде, о мій брате!
Я за тобою ж так ридав... (В. Сосюра);
Вже буде літ п’ ятсот тому, —
На край шотландський вільний
Війною йшов король Едвард,
Англійський владар сильний (Леся Українка);
Очікувально подивився [Сергій] на Едика (А. Чешко).
ЕШ ЛіХН лат.; те саме, що ОМЕЛЙН.
ЕМІЛЬ запозичене; нім. Emil; від рим. родового
імені Aemilius; можливо, від aemulus — послідовник; ревни
тель.
л
___
ЕММАНУЇЛ д.-євр.; ім’ я ‘ Immanu’el — з нами Бог.
MAHtfЛЬКО, MAHtfЛЬЦЬО, МУН^ЛЬЧИК.
ЕНЁЙ лат.; Aeneas — ім’ я легендарного родона
чальника римлян; лат. aeneus — міцний, непорушний, не
зламний.
Еней був парубок моторний
1 хлопець хоть куди козак (І. Котляревський).
EPÄ3M гр.; erasmios — чарівний, милий; коханий.
EPÄCT гр.; erastes — палко закоханий; шану
вальник.
ЕРНСТ, ЕРНЁСТ запозичене; нім. Ernst; ден.
ernust — серйозність, старанність, боротьба.
— Пожди, брате, пожди! — кричав Ернест
(І. Франко).

СВГЁН (ЄВГЙНІЙ) гр.; eugenes — благородний,
шляхетний. ЄВГЙНКО, ЄВГЙНОНЬКО, ЄВГЙНОЧКО, ЄВК0,
еВГЁНЦЬО, ЄВГЙНЬО; ЖЁНЯ, ЖЕНЬКб, ЖЁНЬКА; ГЙНЯ,
ГЕНК0; ЮГЙН.
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Один із професорів Київського політехнічного інституту
Євген Оскарович Патон взявся за відбудову Ланцюгового
моста, склав своєрідний проект (Ю. Збанацький);
Євген — веселий хлопець,
в очах у нього степ,
Усе він гарно робить —
І те, і те, і те (В. Сосюра);
JJ і к а р: Слухайте, Євгеній!
Востаннє слухайте ще моїх рад!
Є в г е н і й : Що ж, радьте! Ви ж до рад
правдивий геній (1. Франко);
— АхГеню ї.. Розумієш ти? Тепер уже зовсім не те!.. Зов
сім!.. І вона сіпала Євгена за руку і все розказувала й роз
казувала (Б. Грінченко); — Спасибі, Євгеночку, — зітхає
Люба (М. Стельмах); Жені було весело. Він розмахував
стареньким портфелем (Є. Гуцало); Женько придивився й
побачив під високим дощатим парканом кілька тіней
(Ю. Мушкетик); То це ж Байдак! От їй-богу, він — Жень
ка Байдак! (Л. Письменна); На дорозі забовваніла висока
постать Югина Холоденка (М. Стельмах).
ЄВГРАф гр.; eu — добре і graphô — пишу, зобра
жую (буквально: добре написаний, добре зображений).
ГРАНЯ.
ЄВДОКЙМ (ЯВДОКЙМ) гр.; eudokimos — славет
ний; шанований. ЄВДОКЙМОНЬКО, ЄВДОКЙМОЧКО, ЄВК0.
— Марія! Ти диви? Ти до мене? — А до кого ж,
Євдокиме? — посміхається жінка (М. Стельмах).
ЄВД0КСІЙ гр.; eudoxos — який зажив доброї
слави. ЄВК0.
ЄВЛАМШЙ гр.; eu — добре і lampe — світло.
CBKÔ.
Євлампій непомітним легким рухом стягнув на палубу
трап (Ю. Мушкетик).
ЄВЛ0ПЙ гр.; eulogeô — добре відзиваюся про ко
гось, хвалю (буквально: доброзичливець). CBKÔ.
CBMÉH гр.; eumenès — прихильний, ласкавий, до
брозичливий. ЄВК0.
Будить мене вночі дід Євмен. Добрий такий, гарний був
дідок (Г. Хоткевич); — Мовчи, Євмене, мовчи та диш, —
болісно попросила Євмениха (М. Стельмах).
6ВСЁВ1Й, СВСЁЙ див. ОВСІЙ.
ЄВСТАХДЙ, ЄВСТАФІЙ див. ОСТАП.
ЄВСТИГНІЙ гр.; eu — добре, добрий і syggenes —
родич. ГЁНЯ; ЄВКб.
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ЄВСТРАТ гр.; е и — добре і stratiotes — воїн
(буквально: добрий воїн). ЄВКО.
Аж вуса затремтіли в Гната.
Чуб, приголомшений, сидів,
Згадав батьків,
згадав дідів,
Згадав і прадіда Євстрата (О. Під суха).

євтйм айв. юхйм.
ЄВТЙХІЙ (ЄВТ^Х, ЯВТ^Х) гр.; eutyches — щасли
вий.
На подвір’ї коло стані порається над чимсь Явтух
(М. Коцюбинський); — Драстуйте, Явтуше Калениковичу, — одказує жінка з привітною посмішкою (Ю. Яновський).
є в ф р А с ій гр.; еи — добре і phrazo — говорю
(буквально: красномовний).
ЄГ0Р гр.; те саме, що ГЕ0РГТЙ. ЄГ0РКО,
ЄГ0РОНБКО, ЄГ0РОЧКО; Г0РЯ; ЖОРЖ, Ж 0РА, Ж0РИК.
Єгор глянув на Мічуріна і з виразу його обличчя збагнув
раптом, що говорить невірно, нерозумно (О. Довженко);
Був серед нас Єгор Хомич Мовчан —
Ну хто його не знає на Вкраїні?
Хто не чував, як, наладнавши кобзу
З вимогливістю справжнього митця,
Він покладе на струни пальці віщі,
І струни зарокочуть — і озветься
Гіркий, глибокий голос (М. Рильський).
ЄЛИЗАР, ЄЛЕАЗАР д.-євр.; ім’ я ’El’ äzar — Бог
допоміг (буквально: Божа допомога); лат. Eleazar.
СЛИСЁЙ (ЯЛИСЁЙ) д.-євр.; ім’ я ’ £lTsä‘ — Бог —
порятунок (буквально: врятований Богом); лат. Eliseus.

єлисййко, є л и сй є н ь к о , єлисйєчко, єлисййчик.

Замислився дід Єлисей. Мружить око й мовчить
(Н. Тихий); — Єлисейчику, — лагідно мовила Параска
Кусюк. — Хіба ж можна так людину лякати? (І. Со
чиве ць).
&ПЙ гр.; helios — сонце (буквально: сонячний).

ЄШФАн гр.; epiphanes — відомий, знатний.
ЄРЕМІЯ див. ЯРЁМА
ЄРМАК див. ЄРМОЛАЙ.
ЄРМЙЛ гр.; ім’ я Hermes — Гермес і hyle — ліс.
ЄРМОЛАЙ (ЯРМОЛАЙ, ЄРМАК) гр.; ім’я Hermes —
Гермес і laos — народ.
ЄРОФІЙ, СРОФЁЙ (ЙРОШ) гр.; hieros — священ
ний і theos — Бог (буквально: освячений Богом).
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До Платона Єрофей Пимонович ставився з величезною
повагою (М. Зарудний); Роман та Ярош зареготались
(Б. Грінченко).
ЄФЙМ див. юхгім.
СФРЁМ див. ОХРІМ.
ЄФРОСЙН гр.' еирЬгозупе — радість, веселощі.

3AXÄP, ЗАХАріЙ, 3AXÄPKO д.євр.; Zakharyi —
згадав Ягве (Бог) (буквально: Божа пам’ ять); лат. Zacharias.
з а х А р о н ь к о , з а х Х р о ч к о , з а х Ар ч и к , з а х Х р ц ь о .
Захар Беркут — се був с и в и й , я к голуб, звиш 90-літній
старець, найстарший віком у цілій тухольській громаді
(І. Франко);
Ой у лісі кирниця,
А поза лісом травиця.
Ой там Захарко коня пас,
В теї кирниці напував (Народна пісня).
3EHÖH гр.; від Zeus (род. Zenos) — Зевс. ЗЁНЬО,
ЗЁНИК.
З любов’ ю глянула [Соломія] на свого брата і раптом так
жалісно сказала: — Зенон не любить співів...
(В. Врублевська).
ЗІН0ВІЙ, ЗШЬК0 гр.; Zeus (род. Zenos) — Зевс і
bios — життя (буквально: який живе, догоджаючи богові).
ЗІНЬ, ЗЁНЬО, ЗЁНИК.
Першим на порозі з’ явився сивий, мов голуб, пасічник
Зіновій Петрович Гордієнко (М. Стельмах);
Отак його пам’ ятаю: вуличкою ішов він,
І босі ноги збивали зарошений еспарцет,
А ружі цвіли рожеві, як кажуть у нас, ружові,
А мати глип у віконце: “ Зінько лаву несе!”
(І. Драч).
ЗОРЙН слов.', від загального іменника зоря.
ЗОРЙНКО, ЗОРЙНЧИК, 30РИК, 30РЧИК.
30СИМ гр.; zoos — живий, той, хто живе; zosimos
— спроможний жити або підперізуватися, збираючись у доро
гу, в бій і т. ін.
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Дружину його я залишив на хуторі покійного Зосима
Казки (Р. Чумак).
ЗОТ; ЗбТИК гр.; гоМкоБ — життєдайний.
— Дивіться сюди, Зоте ОПанасовичу (О. Донченко);
Зот Микитович провів його поглядом (Григорій
Тютюнник).

ІВАН д.-євр.; ім’ я УосЬапап, УдЬосЬапап — Ягве
(Бог) змилосердився, Ягве (Бог) помилував (буквально: Божа
благодать; дар богів). ІВАНКО, ІВАНОНЬКО, ІВАНОЧКО,
ів А н е н ь к о , ів А н е ч к о , ГОАНЁЦЬ, ІВАНЙНА, ів А н и к ,
ів А н ч и к , івАночок, івАнцьо, івАнько, і в а н ь о , ів а н^нь, і в а н ^ н ь о , гвАсь, і в а с ь к о , ів А с е н ь к о , ів А с е ч КО, ГВАСИК, ІВАСЬО, ІВАСібНЬ, ІВАСКІНЕНЬКО, ГВАСКІНЕЧКО, ІВАСКІНЬО, ІВАїПКО, ЮАі ПЕНЬКО, ю А і НЕЧКО;
ВАНЯ, ВАНЬКб, ВАНЦЬО, вАНЬО, ВАНібСЬО, ВАНібША,
ВАНЮШКО, ВАНКЗШКА.
Колись до хвилі дніпрової,
Що грає перебором струн,
Ішов там по кривавім бої
Богданів друг — Іван Богун (М. Рильський);
Співайся, пісне полум’ яна, —
нехай почує вся земля
про мужнього Франка Івана,
сина коваля! (П. Тичина);
Ми — світлотворці, вороги пітьми,
і, доки сонце живить наші мрії,
на рідній ниві будемо людьми —
ми. Хліборобський рід. Івани і Марії (В. Корж);
Зелений дубок, зелененький
Та й на явір похилився.
Молодий Іван, молоденький
До дівки спорядився (Народна пісня);
Кучерявий та Іванко,
Кучерявий,
Хто ж тобі кучері
Завивав? (Народна пісня);
— Іван, Іван повернувся?! Іваночкуі (О. Довженко);
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А в нашого Іваненька хата на помості,
Як заграють музиченьки — рухаються кості
(Народна пісня);
Що будемо, Іванику, без тебе робити?
(Народна пісня);
Поклали Іванчика на білу подушку
(Народна пісня);
Ось послухайте, Іванцюі
я'Ж добра вам жичу,
я надумав видавати
часопись мужичу... (Лебя Українка);
З молодим Іваньом
Шлюб взяло [дівча] (Народна пісня);
Не буду ся віддавати, бо не маю волів,
Та чень мене посватає Івануньо Громів
(Народна пісня);
— Це ти, Івасю, сину мій?
— Це я, — говорить, — мамо! (А. Малишко);
Взяла на руки, підвелась:
— Що? Будеш льотчиком, /вась! (І. Муратов);
Хотів мати [учитель] в оркестрі кларнетиста не будьякого, а, як він казав, від Бога. Саме таким виявився
Івасько, найстарший Явтушків син (В. Земляк);
Ой поїхав Івасенько
До поля орати,
Лишив жінку Катеринку
Дома ґаздувати (Народна пісня);
Слала Марусечка да до Івасечка:
— Ой І васе, мій сужений!
Не сідай на посаду раній мене (Народна пісня);
Вибіг Івасик босий,
Холодно як у світі!
Трави у сивих росах
Наче морозом вкриті (М. Пригара);
Ой за гаєм зелененьким
Там Івасьо молоденький
На конику виграває,
Соколонька намовляє (Народна пісня);
Хвалився Івасюненько
У свого батенька:
— Як ви мене не ожените,
Так ви мене не удержите (Народна пісня);
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Озоветься молодий Івашко:
— Не журися, молода Марусю (Народна пісня);
— Мій любий! Дорогий мій Ванюі — шепочуть гарячі
уста (П. Мирний);
— Добрий вечір!
— Це ти, Васильку?
— Ні, я — Ванько (Г. Кривда);
— Го-го, Ванцюі — раптом почув збоку чийсь радісний,
ніби знайомий оклик (Д. Бедзик);
Ой у лузі, у лужечку
Стоять хлопці у кружечку.
Стоять вони, кудрі в’ ються»
А в Ванюші сльози ллються (Народна пісня);
От вам і Ванюшка як Ванюшка9
Сам стрункий, чуприна золота (Я. Шпорта).
IBÖH див. IÖHA.
ІГНАТ, ІГНАТТЙ див. ГНАТ.
ІГОР раннє запозичення із сканд.; ім’ я Ingvarr;
Ingvio — сканд. бог достатку і varr — охороняти, захищати
(буквально: охоронець, захисник Інгве). Д.-рус. 1н(ъ)гварь.
ITOPÖK, ІГОР0ЧОК, irOPbÖK, ГГОРЬ0ЧОК; Г0РИК, Г0РЯ,
г Ар и к .
Що гомонить отам, зичить
Удосвіта? То повертає
Той Ігор військо на пригоду
Тому буй-туру Всеволоду (Т. Шевченко);
Це звідси відважний Ігор
У дальній рушав похід (К. Журба);
Ігор глянув на Марата поверх окулярів і мовчки пішов до
кімнати (С. Журахович); — А Ігорьок ще гуляє?
(А. Іщук).
ІЄРОНІМ гр.; hieros — священний і опуша — ім’ я;
лат. Hieronymos.
ІЗМАЇЛ д.-евр.; ім’ я Yisma’el —
(буквально: почуте прохання).
___
I3ÖT гр.; те саме, що ЭОТ; 30ТИК.

почує

Бог

Ізот Карпович розгонисто хряснув дверцятами світлої
“ Волги” (Р. Федорів).
ІЛХРІЙ гр.; hilaros — веселий, радісний; лат.
Hilarius.
ІЛАРІ0Н, ЛДРІ0Н гр.; hilaria — веселощі, радощі,
ЛАРК0, л А р и к , ЛАРІОСИК.
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— Ай, молодець Іларіоні — посміхнувся машиніст,
пильнуючи за дорогою (В. Земляк); Хазяїна звати Ларіоном Батюгом (В. Земляк).
ІЛіАН гр.; Ьеііоз — сонце; можливо, болг. Илиан,
Илиян.
ІШОДбР гр.; Ьеііоз — сонце і сіогоп — дар, дарунок.
ІЛІРИК гр.; ІНугікоз — іллірієць, з Іллірії (країни
на заході від Македонії).
_
ІЛЛЙ, ІЛЬКЙ д.-євр.; ім’ я ’ЕІіуаЬ, ’ЕІіуаЬи — мій
Бог — Ягве. ІЛАШ, ШАШКО, ІЛЛІЙША, ІЛЛЕбіПКА.
Тут Шевченка вітали поля.
Й, побратавшись крізь час з козаками,
Січ наслухував Рєпін /ллл,
Де могили Сіркової камінь (П. Біба);
Він був районним агрономом,
Тут назвати слід його нам:
Ілько Петрович Семенюк (М. Рильський);
— Ілаїикуі — почув він знайомий дівочий голос
(Р. Іваничук); — Хто там? — прискіпуюся. — Та це я,
Іллюшо, тітка Олена. Хіба ти не впізнав? (Григір
Тютюнник).
ШОКЙНТІЙ л а т .; і п п о с є п б (род. іппосепіЬ) —
невинний, цнотливий. ШОКЙПІА.
Комуною правив Соснін Інокентій Мстиславович,
людина інтелігентна й високоосвічена (В. Земляк); — Дід
Інокеїиа клепає коси, — усміхнувся Тимко. — Ач, як
розходився (Григорій Тютюнник).
ИІВ, ЙОВ д.-євр.; ім’ я ’ ІуоЬЬ — якого переслідують.
ІВА, ЙбВА.
Про майстра Йова [Кондзелевича] Жолтовський пише,
що був він одним із “ найвидатніших художників”
(Р. Федорів).
ІЙНА, ЙЙНА (ІЙН, ІВбН) д.-євр.; уопа — голуб; гр.
Іопав.
Коли вже вона була далеко, Йона гукнув їй навздогін:
— Приходь вечеряти юшку з рибою! (О. Донченко);
Бурштиново світилося літо,
Вмите в чистій ранковій росі,
І зліталися мрії, і квіти
До Іона збігалися всі (П. Скунць).
ІПАТ, ІПАТЇЙ гр.; ЬураіоБ — найвищий, щонай
вищий. ІПАТКО; ПАТ^СЬ.
Кажу, кажу казку
Про бабу Палажку
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І про діда Патуся.
От і казочка уся (Народна пісня).
ІПОЛЙТ (ПОЛЙТ) гр.; hippos — кінь і Іуо —
розв’ язую, розпрягаю (буквально: той, хто розпрягає коней).
Володя уже розповідав Іполитові щось веселе про
паризьке життя (О. Іваненко).
і р А к ж й гр.; те саме, що г е р А к ш й .
Не в диму тісної саклі,
А в Домі творчості, в Криму,
Зо мною молодий Іраклій
Зустрівсь чимало літ тому (М. Рильський).
ІРЙШЙ гр.; еігепаіоБ — мирний. 1РЁН.
ІСАЙ д.євр.; ім’ я УЭва’уаЬ, Уд§а’уаЬи — допомога
(Бога) Ягве (буквально: Боже спасіння, ^ожа допомога).
ІСАЙКО, ІСАЄНЬКО, ІСАЄЧКО; САЙ, САЙКО.
Ісайу низько нагинаючи у дверях голову, заходить до
чужої хати (Є. Гуцало); — Ти, І сайку, якби хотів, то
давно мав би [корову] (Є. Гуцало).
ІСАК (САКІЙ) д. євр .; ім’ я Yischaq — він засміється. САК, САЧбК.
— До побачення, Ісак Григорович, — промовив Провора
(О. Донченко).
ІС5^С д. євр.; yehosu’a — Бог спасе; спаситель.

И
ЙВАН та ін.; те саме, що ІВАН.
ЙОВ див. ібв.
ЙбНА див. ІЙНА.
ЙОСАФАТ, ОСАФАТ (САФАТ) д.євр.; ім’я
Yofaphat, Ydhosaphat — Ягве (Бог) судив. ЙОСАФАТИК;
с а ф Ат к о , с а ф Ат и к .
Попереду йшов Павло Гейбо, сяючи на сонці медалями, з
ним поруч Сафат Мицько (Ю. Яновський).

З 6—882
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Ми сиділи при столі в лабораторії відомого народного се
лекціонера Йосипа Магомета (Ю. Смолич); Дружина йо
го Марфа Осипівна більше жила в гадяцькому кутку
(О. Пчілка); Йосифко хоче до львівського фізкультурно
го! (І. Чендей); Швець Юзько завжди сидить за
машинкою у своїй майстерні (Р. Іваничук); Юзько ста
течно витирає об фартух долоні (Р. Іваничук); На захід
ній околиці села, біля ^самого байраку, живе Йосип
Вихор, по-вуличному — Йонька (Григорій Тютюнник).

КАЗИМЙР слов.; п. Kazimierz; ву* kaz-(kazic) —
нищити, руйнувати і -mierz (від давнього ш^г-) — відомий,
славний. КАЗИМЙРКО, КАЗЬКб, КАЗЬО, КАЗИК.
— Здоров, Степане! Оглядаюсь — усміхається мені мій
давній і добрий товариш Казимир Велімовський
(С. Олійник); Приїде Казик, і тоді все з’ ясується. Та ось
приїхав Казимир (чи не вважаєте, що тому височенному,
широкоплечому, широкогрудому парубкові не годиться
вже Казиком бути?), а на нашому небі замість на погоду
почалось на бурю заноситися (І. Вільде).
КАЛЁНИК; КАЛЙНА гр.; kallos — краса і піке —
перемога. КАЛЕНЬ, КАЛЙНКА.
До музею підлетів на коні капітанів ординарець
Каленик Тимченко (Л. Первомайський);
Ой Каленику9 голубе сивий,
До людей ти приходив щасливий,
Бо приносив їм радість і мир (О. Підсуха);
Немає того вже більш садівника
Ананія Калиновича (О. Ющенко).

кАліст гр.; kallistos — найкращий, найвродливіший.
___
КАЛІСТРАТ гр.; kallos — краса і stratos — військо
(буквально: гарний воїн).
До жнив Калістрат не показувався в селі (М. Рудь).
_
_ КАШТОН лат.; caput (род. capitis) — голова; саріto, capitonis — з великою головою, головатий.
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KAPJI, КАРЛО запозичене; кім. Karl; італ. Carlo;
ден. каті — тямущий чоловік.
Та сталося: і приязнь, і любов
Знайшов юнак у світлу ту годину.
Його вітає гордий Карл Брюллов,
І Щепкін обіймає, як дитину (М. Рильський);
Листувався [Соснін] з великими людьми з центру, одного
з яких вважав своїм близьким другом і навіть поза очі
називав не інакше, як Карлом Карловичем (В. Земляк).
КАРПб

KAPm teb,

гр.;

karpos —

плід.

КАРПОНЬКО,

к Ар п и к .

Старий, увесь сивий, дід Карпо став перед Романом
(Б. Грінченко);
Вируша-а-й!
Ковпак за плечі обійняв рукою:
— Не поспішай, Карпо, не поспішай
(П. Воронько);
Іване, Карпеї Я вас добре знав —
Моя матуся шила вам чумарки (М. Руденко).
КАСЙН лат.; Cassianus — присв. прикм. до Cassi
us (рим. родове ім’ я, що походить від cassus — пустий, порож
ній) — Касіїв; за іншим тлумаченням — від cassis — шолом,
каска (буквально: людина в шоломі, в касці). КАСЙНКО,
КАСЙНЕНЬКО, КАСЙНОЧКО.
О р и н а: Касяна я люблю... Р о д і о н: Любите?
О р и н а: Як друга (О. Корнійчук).
_
КЁСАР лат.; особове ім’ я Caesar; можливо, від
caedo (дієприкм. caesum) — ріжу, рубаю.
КИР гр.; kyrios — пан, володар; kyros — влада,
право, сила.
КЙРИК гр.; keryx (род. kerykos) — оповісник, го
нець, вісник. КИР, КИРКЙ, КИР^СЬ.
— Кирику! Кирику!— почув Корженко голос, наче з
неба, підвів голову і побачив у вікні на другому поверсі
Томочку (Л. Первомайський).
КИРЙЛО гр.; kyrios — пан, володар. КИРЙЛКО,
КИРЙЛОНЬКО, КИРЙЛОЧКО, КИРЙЛИК, КИРЙЛЕЦЬ,
КИРЙЛЬЦЬО, КИР, КИРКб, КЙРИК, КИР^СЬ.
Три місяці ясні — три молодці красні...
Другий місяць ясний — то Кирило красний
(Народна пісня);
Кирило стежив творчі процеси, що відбувались на небі
(М. Коцюбинський); — Мамо, не гоже так чинити. Чого
З*
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плакати? Ще до году я буду в вас в гостях, а наш
Кирилко вже виріс до польової роботи (П. Куліш);
Пішли до Кирильця.
А Кирилець не гуля,
Черевички поправля (Народна пісня);
І цей Кирило Заболотний, що обгасав уже півсвіту, що
знає планету не згірше, ніж знав колись рідну свою Тернівщину, він був у тій нашій тернівщанській далечі
просто Кириком (О. Гончар).

к и р іА к гр.; кугіакоБ — панів, володарів. КИР,
КИРКб, КЙРИК, КИР^СЬ.
К Ш нов.; скороч. від початкових літер К о м у 
н і с т и ч н и й І н т е р н а ц і о н а л М о л о д і ; збігаєть
ся з корейським іменем і прізвищем Кім, КІМА, КІМ^СЬ.
Кім Арсенович всіляко мене заохочував, жодного виду
спорту не нав’ язував, навпаки, радив пробувати, шукати
(Ю. Збанацький).
КІНДРАТ гр.*; особове ім’ я Косігаїюз; від лат. яиасігаіив — чотирикутний, квадратний: широкоплечий. Можли
во, те саме, що КбНРАД. КШДРАТКО, к ін д р Ат о н ь к о ,
к ш д р А т и к , к ш д р Ат и ч о к , к ін д р А с ь .

Молодий хлопець Кіндрат — той любив оповідати казки
“ циклу героїчного” (О. Пчілка);
— Ні, ні... це не Кіндрат... Не Кіндрат?..
Кіндрасю, чого ж це ти такий необережний?
Ой Кіндратоньку, Кіндратку... (П. Тичина);
Милий мені отець, мати, милий мені братик,
Над всіх мені наймиліший соколик Кіндратик
(Народна пісня).
КЛХВДІЙ лат.; сіаисіиз — кульгавий.
КЛЕСШИК гр.; кіеов — слава і піке — перемога.
КЛИМ; КЛИМЁНТ, КЛИМЁНПЙ лат.*; с і є г п є п б
(род. ^Іетепііз) — милосердний, поблажливий; можливо, від
гр. кіета^пов — з виноградної лози. КЛИМКб, КЛЙМОНЬКО,

клгімочко, клим^сь, клймцьо, клймчик.

Обернулася [дівчина] до Клима і винувато .. подивилася
на нього (Григір Тютюнник);
Не дав мені Господь діждати,
Щоб свого Климка оглядати,
Як верне з далекого краю! (І. Франко);
— Де ти живеш тепер, Климкуі — Наталя Миколаївна
сумно глянула Климкові в очі (Григір Тютюнник).
КбНОН (КбНАШ) гр.; ім’ я Копоп; походження не
з’ ясоване.
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— Діду! Кононеї — гукнув Гречаний вдруге
(О. Кониський).
К0НРАД запозичене; нім. Konrad; ден. kuoni —
сміливий, хоробрий і ден. rät — рада.
м
КОРНЁЖЙ; КОРНИЛО, КОРНЙЛІЙ; КОРНІЙ
лат**; можливо, від cornu — ріг або cornum — ягода кизилу.
КОРНІЙКО, КОРНІЄНЬКО, КОРНІЄЧКО, КОРШёЦЬ, КОРНЙЛКО, КОРНУСЬ, КОРЮ0ША.
— Корнелій Іванович! — сміючись і плачучи, мама кину
лась батькові на шию (Ю. Смолич); Корній жив собі сам
із дочкою (Б. Грінченко);
Я явора зрубав, три соколи ізігнав:
Перший соколко — молодий Михалко,
Другий соколко — молодий Гаврилко,
А третій соколко — молодий Корнійко
(Народна пісня);
— Синойку мій, Корніечку мій дорогий! та вже ж мені
тебе не бачити (Леся Українка); — Позавчора підіслав
Корнюшу Безбородька, щоб я взяла собі муки на вітряку
(М. Стельмах).
КОСТЯНТЙН, КОСТЬ лат.; constans (род. constantis) — постійний, стійкий. К0СТЯ, KÖCTEHbKO, К0СТИК,
КОСТИСЬ, KOCTIÖK, KÖCTbO, К0ТЯ, KÖTbKA.
— А ти куди, Максиме? — Рятувати діда Дуная, — про
мовив з сльозами у голосі. — То і я з тобою, — зашепотів
Костянтин. — Візьмеш? — Ходімо, Костю (М. Стель
мах); І Костуся похваляли (Г. Квітка-Основ’ яненко);
— Костеньку... соколику... лебедику! Я й любила тебе, і
люблю — міри нема!.. (Г. Квітка-Основ’ яненко);
Вдалині ж іде на мостик
білий-білий чоловік...
Здивувався дуже Костик:
— Та невже ж це сніговик?! (Н. Забіла);
Я ш а (дає другу трубку)*. От іще Котька. М а к с и м
(бере трубку): Котяі Максим Григорович говорить.
Здоров! (Ю. Яновський).
KCABÉPIÔ лат.; Xaverius — найменування за міс
цем проживання католицького ченця XVI ст.; від ісп. Xaver
(xaviero), що походить від баск, etchaberri — новий дім, назва
замка в Іспанії. KCABÉPKO, KCABÉPOHbKO, KCABÉP04K0.
Ксаверій Якубов ніколи не розлучався з велосипедом
(Є. Гуцало).
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КСЕНОФЙНТ гр.; xenos — чужоземець і phone —
голос. КСЕНЬ; СЕНЬКСІ, СЁНЯ, СЕНЬ, СЕНЬО.
КУЗЬМА гр.; kosmos — світ; порядок (пор. космое); перен. — прикраса, краса (пор. косметика). Церк.
Косма, Косьма. КУЗЬ, КУЗЬКб, КУЗЁМА, КУЗЁМКА,
КУЗЁМОЧКА, К^ЗЬМИЧОК, КУЗЬМЙНА.
Біля хатки, чепурної завше,
З вікнами наївними двома,
Уклонився, капелюх піднявши,
Свіжовмитий дядько мій Кузьма (М. Рильський);
Це був сільський балагур і політикан Кузько Сорокотяга.. Кузь вивернув солому, а носилки відкинув геть
(Григорій Тютюнник).
КУПРІЙН (КУПЕР’ЙН, КУПРІЙ) гр.\ ім’ я Кургіаnos — Kypros — острів Кіпр, Kyprios — кіпрський (буквально:
житель Кіпру). КУПРІЙНКО, КУПРІЙНОНЬКО, КУПРІЙНОЧКО, КУПРІЙНЧИК.
До піонерів підійшов Купріян Олександрович (О. Донченко);
І вітають Купер9яка
З його вояками,
Як героя, всю дорогу
Всипали квітками (І. Франко).

ЛАВР див. ЛАВРб.
ЛАВРЙНТІЙ, ЛАВРІН лат..', Laurens (pod. Laurentis) — житель міста Лаврента. ЛАВРІНКО, ЛАВРІНОНЬКО,
ЛАВРІНОЧКО, л А в р и к , ЛАВРИЧОК, ЛАВРУНЬО.
От підходить Лаврентій Підкова
По м’ якій пирієвій стерні (Т. Масенко);
Ось і Лаврін. У нього така весела білозуба посмішка
(О. Донченко); І зненацька в селі на дзвіниці задзвонили
так, як дзвонять по мертвому... — Лавріночку, поганий
знак! — примовляла Лукія (О. Донченко).
ЛАВРб, ЛАВР лат.; iaurus — лаврове дерево; лав
ровий вінок; перен. перемога, торжество. ЛАВРИК, ЛАВРИЧОК, ЛАВР^НЬО.
Лавро Крушина стояв за своїм столом (С. Журахович).
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JIÄ3AP д.-євр.; ім’ я ’ ЕГагаг — Бог допоміг (бук
вально: Божа допомога). Варіант імені Єлеазар. JIÄ3APKO,
л А з Ар о н ь к о , л А з А р о ч к о , л Аз А р и к .
Лазар побачив високу хату з одним вікном (М. Коцю
бинський);
— Даю тобі, Лазарику, якнайбільше грошей,
Який з тебе, Лазарику, жовнірик хороший
(Народна пісня).
ЛАРІ0Н див. ІЛАРІ0Н.
ЛАХТІ0Н див. ГАЛАКТібН.
ЛЕВ, ЛЕВКб гр.; Іеоп — лев. ЛЁВОНЪКО, ЛЁВОЧКО, ЛЕВ^СЬ, ЛЙВЦЬО, ЛЕВЧИК, льбня.
К и л и н а... (завважає дядька Лева):
Ов! Дядьку ЛевеХ
То ви-те вдома? (Леся Українка);
Подавшись уперед,
слухали Аллу [Тарасову]
і ось цей,
і ось той,
І уявляли ми
всіма чуттями,
що поміж нами
Лев Толстой (П. Тичина);
Поволі посувалася Данилова дружина. Старший син Лев
не відставав від батька (А. Хижняк);
Будуть Левка Кочубея
По Вкраїні знати (П. Куліш);
Я знав на ім’ я тільки Левка9 і ми почали гукати: “ Льонюі
Льонюі Левкої” (І. Сенченко).
JIEBKÖ див. 1)_ЛЕВ; 2) ЛЕ0НПЙ.
ЛЕ0Н гр.; Іеоп, лат. Ieo (pod. leonis) — лев.
ЛЬ0НЬК0, ЛЬ0НЬО, ЛЬ0НЯ.
Про Леона Ковальова я не питав (М. Білкун, В. Кисельов).
ЛЕОНАРД запозичене; ніж. Leonhard; ден. lewo —
лев і ден. hart — сильний, сміливий.
Пан Леопард — веселий молодик.
Він дотепами тішить панство звик
(М. Рильський).
ЛЕОНІД гр.; особове ім’ я Leonidas; від Іеоп — лев і
id ea — зовнішність (буквально: подібний до лева). ЛЕОНІДОНЬКО, ЛЕОНІДОЧКО, ЛЕОЩДИК, ЛЬОНЯ, ЛЬОНЬКб,

льбньо, льбнцьо, льбнчик.
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Час не одну годину строго вибив
Над скромним цим будиночком.
Трава
Росла і в’яла. Та й тепер жива
Твоя тут пам’ять, Леоніде Глібов (М. Рильський);
— Ви, мабуть, дуже хороша людина, Льоню (О. Донченко);
То потім будуть сльози, звістка,
Пожежі, кулі навісні,
А нині Льонько йде до війська
У сорок першім навесні (В. Забалканський).
ЛЕ0НТ гр.; Іеоп (род. leontos) — лев.
ЛЕ0НТІЙ, ЛЕВК0 гр.; leonteios — лев’ ячий,
левиний. ЛЬ0НЯ.
Леонтій Петрович, немов уперше бачивши, розглядав
Тесленка (А. Мороз); Зайшла між нами мова про Левка
Платоновича Симиренка, батька українського са
дівництва (О. Гончар).
ЛБОП0ЛБД запозичене; нім. Leopold; від давнього
імені Luitpold; ден. liut — народ, військо і ден. pold, bald —
сміливий, хоробрий.
Н а т а л і я: Леопольд Михейович наш далекий родич
(О. Корнійчук).
ЛЕСЬ1 скороч. варіант ряду імен (Олександр, Олег
тощо), який під впливом літературних найменувань Лесь
Мартович, Лесь Курбас та ін. все частіше фіксується як
документальне і а і ’ я .
ЛЕСЬ2 due. ОЛЕКСАНДР.
Л0ГВИН лат.; рим. родове ім’ я Longinus; від Іопgus — довгий. Л0ГВИНКО.
ЛУК’ЙН; ЛУКА, (ЛУКАШ); ЛУКІЙ; ЛУКІЛіАН
(ЛУКАН) лат.; lux (род. lucis) — світло (буквально: світлий,
світний). ЛУК’ЙНКО, ЛУК’ЯНЧИК. ЛУК’ ЙНЦЬО, ЛУК’ЙНЬО, ЛУКАНЬ, ЛУКАНЬКО, ЛУКАЧ, ЛУКАїНКО, ЛУКАІНИК, ЛУКАШ^НЬО, ЛУЦЬКб, лЛцю, л^цик.
Про Вижницю, певно, не кожний чував,
А Вижниця — то ж не дурниця!
В куті тім “ гуцульський король” панував,
Преславний Лук*ян Кобилиця (І. Франко);
Люди згадували про Лук9яка, як про живого (О. Довжен
ко); — Хату ставитимеш, Луко Захаровичу? — спитав
[Олексій] (О. Донченко); Лук'яньо не відходить од матері
(В. Земляк); Луканько пішов на факультет виноградар
ства (М. Рудь);
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— Ой Лукашу, Лукашу,
Позич пшона на кашу.
— Не позичу, не продам,
Прийди, серце, я так дам (Народна пісня);
— Ото сором, — скрушно сказав старий Єгор до свого
онука Лукашика (О. Довженко); К и л и н а: Лукашуню, ходімо на село! (Леся Українка); Замиготіла людська
постать. Це був Луцько (І. Сенченко).
ЛЮБЙМ слов.; д.-рус. любимъ — любимий.
ЛЮБОМЙР слов.; від люб- (любов) і мир- (мирний,
мир). ЛЮБОМЙРКО, ЛІ0БКО, ЛКІБЧИК, ЛЮБЦЬО; МИРК0.
Секретар сільради Любомир Цимбалюк делікатно
перетнув його шлях (В. Нестайко).
ЛЮБОМЙСЛ слов.: від люб- (любов) і мисл(мислити, мисль). ЛІ0БКО, ЛЮБЧИК, ЛКІБЦЬО.
ЛІ0ДВІГ запозичене; нім. Ludwig; ден. hlut —
відомий, гучний і двн. wig — боротьба, бій.
ЛЮДОМЙР слов.; від люд- (люди) і мир- (мирний,
мир). МЙРК0.
У великій пригоді став найкращий Сміливців друг —
Людомир (А. Хнжняк).

МАВРЙКІЙ, МАВР гр.; Маигоэ — мавр; від
шаигоо — затемнюю, позбавляю блиску.
Під величезним гаком мостового крана стояв старий
Маврикій Тюпа (О. Донченко).
МАК АР гр.; шакагіов — щасливий; блаженний.
м а к Ар о ч к о ,
м а к Ар и к ,

м а к Ар к о ,
м а к Ар о н ь к о ,
м а к А р ч и к , м а к Ар ц ь о .

Макар Іванович був неспокійний (М. Коцюбинський).

дбнко.

МАКЕДбН гр.; Makedon — македонець. МАКЕ-

Входять у танку д в і г а р н і м о л о д и ц і . . Між
ними
М акедон М и к о л а й о в и ч
Сом
(О. Корнійчук).
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МАКСЙМ; МАКСИМІАН лат.; maximus -— най
більший (пор. максимум» максималіст). МАКСЙМКО,
МАКСЙМОНЬКО, МАКСЙМОЧКО, МАКСИМЦЬО, МАКСИМ^НЬ, МАКСИМ^НЬО, МАКС.
Її батька звали Максимом (Б. Грінченко);
Максим козак Залізняк з славного Запорожжя
Процвітає на Вкраїні, як в городі рожа
(Народна пісня);
Про це на Капрі з Горьким із Максимом
ми часто говорили (П. Тичина);
Буває мить якась неповторима,
Коли людей поєднують серця...
Недавно стрів я Рильського Максима —
Великого поета й мудреця (Я. Шпорта);
Дививсь я фільм. Військовий оператор
шматок атаки вихопив з-під куль.
Звелися хлопці. Наче вибух — дзвінко
“ ура!” летить у кінозал німий.
Аж похололо в грудях: “ Це ж Максимкої
Сусіда мій! Русявий заводій” (JI. Ковальчук);
Оженився Максимуньо, не знав, що робити,
Зарадився свеї жінки, як у світі жити
(Народна пісня).

МАКСИШЛіХН лат.; можливо, контамінація
(схрещення) родового імені Maximus і присв. прикм. Аеmilianus — належний до роду Еміліїв. МАКС.
Відчувалася в цих берегах упокореність і втома, й малю
вати їх треба було так, як це робив колись Максиміліан
Волошин: аквареллю (Ю. Щербак).

МАНУІЛ, МАНУЙЛО д.-€вр.; скороч. варіант імені
ЕММАНУЇЛ, що став документальним. МАН^ЙЛОНЬКО,
МАШЬЙЛОЧКО, МАНЬКО.
Зайшов бригадир мастильників Мануйло Чумак (О. Донченко).
МАРАТ нов.; ім’ ям стало прізвище діяча
французької буржуазної революції кінця ХУШ ст. (фр. Marat).
м а р Ат и к .
Марата образила неповага до його зауважень. — Я тобі
серйозно кажу. — Ох, Маратику, — зітхнув Дробот, —
щось мені зараз не йде принципова розмова (С. Журахович).
МАРіАН див. МАР’ЙН.
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MAPKÉJI, MAPKÉJIO лат.; родове ім’ я Marcellus;
від marcellus — молоточок; за іншим тлумаченням — від імені
бога війни Марса (буквально: войовничий).
З доповіддю виступив Маркел Маркелович (О. Донченко).
МАРКІЙН лат.; Marcianus — присв. прикм. до
рим. родового імені Marcius — Марцій (буквально: Марків,
належний Маркові). МАРКІЙНКО, МАРКІЙНЦЬО, МАРКІЙНЬО, МАРКІЯНИК, МАРКІЙНЧИК, МАРЧИК.
Незрозуміла вам ця пошана?
Значить, я про це написати не вмів.
Знаєте ви Шашкевича Маркіянаї
Ось ніби його я сьогодні зустрів! (Д. Павличко);
Вона проводжала Маркіяна до війська, присягаючись
чекати на нього хоч сто і тисячу років (В. Дрозд).
MÄPKÖ гр*; особове ім’ я Markos; можливо,
походить від лат. marcus — молоток або від marceo — бути
в’ ялим, млявим. Дехто вважає, що воно означає “ народжений
у марті (березні)” . M ÄP04K0, MAPKŸCb, MÀP4HK.
Марко коня напував, Галя воду брала,
Марко пісні заспівав, Галя сподобала
(Народна пісня);
Росте Марко. Старі мої
Не знають, де діти,
Де посадить, де положить
І що з ним робити (Т. Шевченко);
Співає молодь молоді пісні,
І, сповнені зичливості й любові,
Дуби над нею шелестять Маркові (М. Рильський);
Марко Онисимович Рибка натрапив на лист з дивним
почерком. “ Дорогий Марочної" — писалося в тому листі
(І. Сочивець); Порадившись, хлопчики підійшли до ма
лого: — М арнику, хочеш, ходімо з нами (П. Панч).
МАРТЙН; МАРТИШАН, МАРТЬЙН л а т Martius — присв. прикм. до Mars — присвячений Марсові (буквально:

войовничий). МАРТИНКО, МАРТЙНОНЬКО, МАРТИНОЧКО.
Несла дівчина пшеницю до млина
Да й сподобала мельника Мартина
(Народна пісня);
— Старий, старий!.. МартинеХ — гукала вона (Г. Ко
синка).
,
МАР’ЙН, MAPIÄH лат.; mare — море. MA-

Р’ЙНКО, МАР’ ЙНОНЬКО,
МАР’ЙНЬО.

МАР’ЙНОЧКО,

МАР’ЙНЧИК,
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— Спасибі, Мар'яне, за пісню, і за добре серце і за добрі
руки, — підходить до чоловіка учитель Степан Васильо
вич Левченко (М. Стельмах).
МАТВІЙ (МАТІЙ, МАТЙШ) д.-євр.; ім’ я МаШЬуаЬ,
МаШЬуаЬїї — дар (Бога) Ягве (буквально: Божа людина).
МАТВІЙКО, МАТВІЄНЬКО, МАТВІЄЧКО, МАТВІЙЧИК,
МАТВІЙЦЬО, МАТКІХА, МАТібіПА, МАЦЬКб.
— Матвій Боцюн і ногою не ступив на Морозенкове по
двір’ я (М. Стельмах);
Мисливця слід... А то ж Матвій ходив.
Казок тих скільки і предивних див
Мені від нього чути довелося! (А. Малишко);
Та Матію, та Матію, відколи тя прошу,
Зроби, зроби коновочку, най співанки ношу
(Народна пісня);
У нас, Матяшу, шлях лежить один (А. Малишко);
Хлопчика назвали Матвійком (Григорій Тютюнник).
МЕЛЁТ1Й гр.; шеіеіе — турбота (буквально: тур
ботливий). МЕЛЁТА, МЕЛЁШКО, МЕЛЁША.
— Падку мій! Що з вами, дядьку Мелетої — скрикнув
Ладим (А. М’ ястківський).
МЕНЁЙ гр.*; можливо, від шепоэ — сила, міць.
МЕРКУРІЙ лат.; Мегкигіив; у римській міфології
Меркурій — бог торгівлі, покровитель купців; від тегх (род.
ш є г с і б ) — товар.
Різко скрипнули двері, і до світлиці вбіг чотирнадця
тилітній Меркурій (М. Стельмах).
МЕФСІДІЙ, МЕТбДІЙ гр.; особове ім’ я Меіііосііоз;
від methodeuo — простежую, вивчаю, розслідую (буквально:
методичний, цілеспрямований).
Був на участку Мефодій Мефодійович, колишній
партизан громадянської війни (Ю. Яновський); Схви
льований Іван Іванович кинувся до кабінету й подзвонив
до Методія Кириловича (М. Хвильовий).
м е ч и с л Х в слов.; л. МіесгуБ?а\у; від тіесг- Гмеч) і
ьЬш- (слава). СЛАВА, СЛАВКб, СЛАВЦЬО, СЛАВИК,
СЛАВЧИК; МЁЧИК.
Співу Соломія вчилася у професора Валерія Висоцького,
гармонії — у професора Мечислава Солтиса (В. Врублевська).
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МИКЙТА гр.; пікао — перемагаю. МИКЙТКО,
МИКЙТОНЬКО, МИКЙТОЧКО, МИКЙТКА.
Найкращий парубок Микита
Стоїть на лаві в сірій свиті..
Плечима стелю підпирає,
Та дивиться, і замирає,
На титарівну... (Т. Шевченко);
Вже над густим колоссям жита
Молодика підвівся ріг,
А сивий дід чабан Микита
Скінчити розповідь не міг (В. Іванович);
Хто білому Микитоньці мережив мережку?
(Народна пісня);
Микитка так і захолов на місці (Ю. Яновський).
МИКОДИМ див. НИКОДИМ.
МИКбЛА (МИКОЛАЙ, НИКбЛА) гр.-, особове ім’ я
№ко1аоБ; від піке — перемога і ІаоБ — народ (буквально: пере
можець народів). МИКбЛКА, МИКбЛОНЬКО, МИКбЛОЧКО,
микбля, микбльцьо, МИКОЛАЙКО, МИКОЛАЙЧИК;

никблко, никблонько, никблочко, никблик,
никбльцьо, никол^ньо, николАйко, НИКОЛАйЦЬО;
колькб, кбля.
І перший велетень — Тарас,
З яким і наші вищі чола,
А другий — ПІСНЮ НІС
до нас:
Великий Лисенко Микола (Т. Масенко);
Лежить тут Красношапка Миколай
Донбасу син — син милої Вкраїни (М. Рильський);
— Чоловіче Миколою,
Що ти робиш, а я знаю.
Що ти робиш, що ти дієш,
Чом ти жита не насієш? (Народна пісня);
Не вгледів, як син, як Миколка
вже вищий, ніж батько! (Л. Ковальчук);
— Ох, Миколонькоу мій голубчику! Та на кого ж ти мене
кидаєш, нещасливу?.. (Г. Хоткевич); Микольцьо набив
люльку (О. Кобилянська); — Перший, сказати б, поет із
Вербівки нашої вийшов, книжки видаєш.. — Ось так ти,
Микольцю, і в класики втрапив! — засміялась Галина
(А. Іщук);
Ой коли б я любка мала, любка Николика,
То я би ся не бояла, що зима велика
(Народна пісня);
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Моя хата при дорозі, віконця до сонця,
Таки мені припадає любити Никольця..
Ой не байка, моя мамцю, не байка, не байка,
Що я собі полюбила хлопця Николайка
(Народна пісня);
Колько, худорлявенький, чистенько вдягнений хлопчик з
розумними оченятами, лопотить босими ногами стежкою
(Григір Тютюнник);
Як перший вірш я написав у школі
І серце дивним жаром загорілось,
І як гордився трішки, що я — Коля,
Хоч не Островський... (М. Подолян).
МИЛАН слов.; від мил- (милий).
МЙЛІЙ гр.*; можливо, від МіІуаі — мілії (давнє
плем’ я, що населяло Лікію — країну на півд.-зах. узбережжі
Малої Азії) або від шеіеа — яблуня.
МИЛОСЛАВ слов.; від мил- (милий) і слав- (слава).
СЛАВА, СЛАВКб, слАвцьо, слАвик, слАвчик.
МЙНА гр.; т е п — місяць (буквально: місячний).

минкб.

С к и д а н :
Ага! Дядьку МинаХ
Здрастуйте!
(О. Довженко); Мина Софронович пройшов усі фронти
громадянської війни і ось уже кілька років працює на
партійній роботі (А. Іщук).
МИРбН гр.; шугоп (дієприкм. від дієслова т у г о —
плачу) — який плаче; за іншим тлумаченням — від тугоп —
миро — запашна олія, яку використовують у християнських
церковних обрядах (буквально: той, хто пахне миром).
МИРбНКО, МИРбНЦЬО, МИРбНЬО, МИРбНЧИК, МЙРКО,
МИРбСЬ, МИРбСЬО, МИРбСЬКО.
Він мовив твердо, що він Мирон зветься,
Вказав і місце те, де я родився,
Де вчивсь, що діяв, як мені ведеться (І. Франко);
Йде дівчина, цвіте на голові вінок,
а довкруж неї — бджіл літа густий клубок;
і голосом лунким, який не має меж:
— Мироне, чом ти бджіл на полі не пасеш?!
(П. Мовчан).
МИРОСЛАВ слов.; від мир- (жирний, мир) і слав(слава). МИРКб, МИРбСЬКО, МИРбСЬО, МИРбіИКО;
СЛАВА, СЛАВКб, слАвцьо, слАвик, слАвчик.
Мирослав, не оглядаючись, простував уперед (А. Хижняк); Із собою мала [Олена] семирічного онука Миросла-
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ва. Соломія дуже зраділа гостям, вона любила спокійного
і мовчазного Мирошка (В. Врублевська).
МИСАІЛ д.-євр.; ім’я Misa’el — випроханий у Бога.
МИТРОФАН гр.; metier (род. metros) — мати (мате
рі) і phaino — показую, виявляю (буквально: подібний до мате
рі).
— Що з вами, Митрофане Борисовичу? — питає Степан
(І. Сочивець).
МИХАЙЛО д.-€вр.\ ім’я MIkha’el від ml-kha-’ el —
хто як Бог (рівний Богові). МИХАЙЛИК, МИХАЙЛИЧОК,

михАйличко, михАйлонько, михАйлочко, мих а й л ^ н ь о , михАлко, михАлик, михАль, михАльо,
МИХАЛЬбК, михАнь, михАнько, михАньо, михАсь,
михАсик, михАсько, михАсьо, мйхлик, мись,
МИШКб, МЙША, мишеня.
— А дивися, Михайло, щось до нас приїхало:
Ой чи чужина, чи родина,
Чи твоя перша мила? (Народна пісня);
Капрійський погойдує острів,
Немов корабель на причалі.
З промінням зливаються бризки,
З рибальською — пісня чаїна.
Михайло іде Коцюбинський,
Ступає за ним... Україна (Б. Степанюк);
Прощай, прощай ти, Михайлику,
Прощай, зятеньку наш,
Пускай, пускай ти сестричку
В гостоньки до нас (Народна пісня);
— Михаиле! Михаиле! Михайлочку!
піднімала його голову (О. Кобилянська):

Вставай!

—

За нашим садом три місяці рядом:
Первий місяць — молодий Степанко,
Другий місяць — молодий Михалко
(Народна пісня);
Ой з-за гори високої надлетіла чешка«
Нікого так не люблю, як того Миханька
(Народна пісня);
— Я недобра, Михасикуі — здивована, запитала Юлія.
— Так, пані недобрі, — мовив.. Михась (І. Франко);
Подивися, Наталю,
Як танцює Михальо (Народна пісня);
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Малий Михлик стояв на порозі, в одній руці тримаючи
книжки (Є. Гуцало); Усі мовчали, кожного вразило те,
що сказав Мишко (О. Донченко);
Друг мій Миша Алексеев
Мені Марлінського читав (М. Рильський);
Чому його називали Мишу нею! Та тому, що ніяке інше
ім’ я до нього не пасувало — ні Михайло, ні Мишко, ні
М ихась. Лише — Мишуня (Ю. Яновський).
м и х ё й д.-євр.; ім’ я MIkha — хто як Бог (рівний
Богові); виникло як скороч. від MIkha’ el (див. МИХАЙЛО).
МОДЁСТ лат.; modestus — скромний. МОДЕСТИК, М0ДИК.
— Мого батька звуть Модестом (К. Басенко).
МОЙСЁЙ див. МУСІЙ.
М0КІЙ гр.*; можливо, від mokos — насмішник.
Пив кум до куми, кума до Мокія,
Щоби була здоровенька ціла кумпанія
(Народна пісня).
МСТИСЛАВ слое.; від мсти- (помста) і слав(слава). СЛАВА, СЛАВК0, СЛАВЦЬО, СЛАВИК, СЛАВЧИК.
Князі Мстислав та Гліб, перейшовши вбрід Оріль, за
йняли указані їм місця на протилежному березі
(В. Малик).
МУСІЙ, МОЙСЁЙ д.гєвр.; ім’ я Möse, можливо, від
єгип. moseh — дитина, син; гр. Moyses. МУСІЙКО,
МУСІЄНЬКО, МУСІЄЧКО, МУСІЙЧИК.
Пішов Мусій та в Крим по сіль
Сірими волами (Народна пісня);
— Мусію, Мусію!.. Чи ти чуєш? Мусій нічого не чув і
через те не озивався (Б. Грінченко); “ Ой пішов ти в море,
Мусієчку, — голосила вона мовчки, — та й слід твій
солона вода змила” (Ю. Яновський);
Дівчата старого музиченьку
Щиро обіймуть: — Без вас нам не жить!.. —
Попросять: — Ну, дядечку, ну, Мусійчику! —
І вшкварить шахтар, аж земля задрижить!
(С. Мушник).
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н
HA3ÂP, НАЗАРІЙ д.-євр.\ nazar — він присвятив
(себе Богові). НАЗАРКО, НАЗАРОНЬКО, НАЗАРОЧКО,
н а з А р ч и к , н а з Ар ц ь о .
Де сонце сходить, там сяє,
Там Назар коничка сідлає (Народна пісня);
— Назар, Назар прийшов!.. — гомоніли в хаті. — Назар
Смалій прийшов (О. Пчілка);
— Зізнайсь, Орино, це ж кого Назарко
Під вечір жде на кладочці хисткій? (С. Мушник).
НАРКЙС, НАРЦЙС гр.; Narkissos — назва квітки.
Можливо, від narkë — заціпеніння. В античній міфології —
прекрасний юнак, який, замилувавшись своєю красою, пере
творився на квітку.
HACTÀC див. AHACTÀCl
HATÂH д.-євр.; ім’ я Nathan — він (Бог) дав.
HAÿM д.-євр.; ім’ я Nachïïm — той, хто втішає, роз
раджує; розрадник. HAtfMKO, HAVMOHBKO, НА^МОШСО,
НАЁМНИК.
— Науме, Науме! Либонь, старости йдуть (Г. КвіткаОснов’ яненко);
Зненацька, як огонь,
Спахнув Наум: немов стріла із лука
Була та новина (М. Рильський).
HÉCT1P, HÉCTOP гр.; особове ім’ я Nestor;
витлумачується звичайно як “ той, що повернувся на
батьківщину” або “ людина, що згадує” . Ім’ я одного з героїв
“ Іліади” . HÉCTTPKO, HÉCTOPKO, НЕСТОРЦЬО.
Чиркнув сірник. Нестір запалив свічку (М. Хвильовий);
Нестор увімкнув двигуна (Р. Іваничук);
Хай грім, хай злива, землетрус —
В роботі Нестор з головою... (П. Усенко).

никХндр гр.; піке — перемога і aner (pod. апdros) — чоловік (буквально: чоловік-переможець).
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— От згадайте, перше які імена водились по селах? Ну,
Іван, звісно, Сава там, Карно, Полікарп, Никандр. Як
ото піп назве, як запише, так воно й називається (Є. Гу
цало).
НИКАНЙР гр.; піке — перемога і огао — бачу.
— Ще не вечоріє, дочко? — Запитує сліпий. — Вечоріє,
дядьку Никаноре, — відповідає дівчина (Ю. Яновський).
НИКЙФОР, НИЧЙШР гр.; nikephoros — пере
можний; переможець. НИЧЙПІРКО, НИЧЙПОРКО; ЧІПКА.
Муляр Никифор рано встав (І. Франко); — Підстрижіть
нас, діду Никифоре/» — A y відповідь: — Підстрижу!..
(JI. Горлач); Майор вийняв з коробочок ордени й почепив
їх на груди сержантові. — Носіть і гордіться, Ничипоре
Івановичу, країна не забуває своїх героїв (М. Зарудний);
З-під білого да каменю туда вода капле,
А нашому Ничипорку мандрівочка пахне
(Народна пісня);
Добре Чіпці у діда підпасичем (П. Мирний).
НЙКІН, н й к о н гр.;
nikao — перемагаю. НЙКОНКО.

особове ім’ я Nikon;

від

Дядько Никін9 веселий, осяяний багаттям, шаркав
ножем об брусок і наспівував (Григір Тютюнник).
НИКОДЙМ (МИКОДЙМ) гр.; піке — перемога і
demos —
народ
(буквально:
переможець
народів).
НИКОДЙМКО, МИКОДИМКО.
Никодим поклав гостей у своїй світлиці, і вони відразу
заснули (А. Хижняк).
НИКАЛА див. МИКбЛА.
НЙКОН див. НЙКШ.
НИЛ гр.; від назви річки Ніл (гр. Neilos).
П а х о м М и к и т о в и ч : Нащо нервувати, Нил
Микитович зараз прийде з суду... (Ю. Яновський).
НЙФОНТ гр.; nephon (род. nephontos) — тверезий,
розсудливий.
НИЧЙШР див. НИКЙФОР.
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овдій д.-євр.; ‘Obhadyah, ‘ Obhadyyahu — раб,
служитель (Бога) Ягве. Можливо, від гр.: audeis — мило
звучний. ОВДІЄНЬКО, ОВДІЄЧКО, ОВДЬЙКО.
ОВЁРК1Й,
ОВЁРКО
(АВЁРК1Й);
ОВЕР’ЙН
(АВЕР’ЙН) лат.*; можливо, від averto — жену, змушую до
втечі. ОВЁРОНЬКО, ОВЁРОЧКО, ОВЕР’ЙНКО; АВЕРКО,
АВЕР’ЙНКО.
Поруч стоїть Оверко й дивиться, нічого не розуміючи, на
цю сцену (О. Донченко);
Скільки дядьку Оверку весен,
Запитайте в гаю зозуль (В. Симоненко).
ОВІДІЙ лат.; ovis — вівця; ім’ ям стало прізвище
римського поета Публія Овідія Назона (лат. Publius Ovidius).
ОВКСЁНПЙ, ОВКСЁНТ, ОВКСЁН див. ОКСЁНПИ.
ОВРАМ див. а в р А м .
ОВСІЙ,
ЄВСЙВІЙ
(СВСЁЙ)
гр.;
eusebes —
благочестивий. ОВСІЙКО, ОВСІЄНЬКО, ОВСІЄЧКО; СЁВА.
Зустрів я раз Овсія і Мокрину
і так зрадів їм! (П. Тичина);
Де ж ти зараз, мій друже, мій далекий Овсій!..
(В. Сосюра).
ОГІЙ,

ОГЁЙ

д.-євр.;

haggay

—

святковий,

урочистий.
Ще коли партизанив Огій,
Повстала й Глухівка на пана (П. Усенко).
ОКСЁНПЙ, ОКСЁНТ, ОКСЁН (ОВКСЁНПЙ,
ОВКСЁНТ, ОВКСЁН, АВКСЙНПЙ) г р auxano — росту, збіль
шуюся. ОКСЁНКО, ОКСЁНОЧКО, ОКСЁНЦЬО, ОКСЁНЬО;
КСЕНЬ.
Рудик перепинив коні: назустріч йому переходив дорогу
Оксентій Кашуба (Г. Косинка);
Старий Оксене мій, тобі спасибі
За труд, за мужність, за дзвінку сопілку,
Я перейняв лади и веселі,
Щоб нашу землю славить і любить (А. Малишко);
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Він дивився на неї чорними очима з-під будьонівки і наче
питав: “ Тяжко тобі?” — ‘‘Тяжко, Оксеночку” (Григорій
Тютюнник).
ОЛ^Г сканд.; ст.-сканд. Н е^і — святий, свя
щенний. Д.-рус. Ольгь. ОЛЙЖИК, ОЛЙЖКА, бЛЬО, ШІЬКО,
бЛЬЧИК, ОЛКІСИК; ЛЕСЬ, ЛЙСИК; АЛИК.
Летіли літа, мов Дніпра бистрота,
Князь Олег з війни знов додому верта (І. Франко);
Здрастуй, друже білявий Олеже! (С. Крижанівський);
Олександр Михайлович сміявся: — Ми ж з тобою,
Олежко, теж мобілізовані... (В. Дрозд).
ОЛЕКСА див. ОЛЕКСІЙ.
ОЛЕКСАНДР (ОЛЙСЬ, ЛЕСЬ) гр.;
аіехо —
захищаю і апег (род. апсігоз) — чоловік (буквально: мужній
оборонець; захисник людей). ОЛЙСЬКО, ОЛЙСИК, ОЛЙЛЬКО;
ЛЙСЬКО, ЛЙСИК, ЛЕСКІТА, ЛЕЛЬ; САНЯ, САНЬКб,
САШКб, САіПА, САШ&ПЯ, САІП^НЯ; Ш^РА, ШУРКб;

Алик.

Ніс гордо світоч п р а в д и і н а у к и ,
І всенародна шана та любов,
Як світло непогасне, осявають
Могилу Олександра Богомольця (М. Рильський);
Мрії Олександра Довженка сягали далеко, глибоко й
високо (П. Панч);
Ваша усмішка — Ваша загадка, Олесю [Гончар],
Вашу лагідну усмішку — ватру вуст —
Як Ви змогли пронести крізь фронти,
Крізь морози фашистського мору,
Як вберегли її світло дитинне..? (І. Драч);
Там нині, як завше, повз наші сади
Ідуть поїзди на Одесу,
Там долі своєї побачу сліди
В зіницях малого Олеся (В. Бровченко);
— Якщо ви читали оповідання Леся Мартовича про
хлопську кривду, то знайте, що все в них правда
(Р. Федорів); — Вибачте...— запнувся розгублено. —
Мене зовуть Лесь... Тобто Олександр (В. Луговський);
Збентежена мати
Мене із Олесиком скоро
Виводила з хати,
З свого опустілого двору... (Б. Степанюк);
Дивиться [мати] на шляхи жахні —
Завели и сина Олелька (М. Хвильовий);
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— Не подобається він мені, — якось надто серйозно
мовив Лесько Стригун (О. Донченко);
Вранці Лесик із воріт
вийшов з свого двору (Н. Забіла);
Піди, коту, в хижку,
Піймай, коту, мишку.
Мишка буде грати,
А Лесюта спати (Народна пісня);
Лель Лелькович подякував, засміявся (В. Земляк);
Малий Санько надув губи і сердито одвернув обличчя від
матері в куток (Б. Грінченко);
З ним інструктор завжди поруч.
Дайте Саіиі підрости —
він, звичайно, зможе скоро
паровоз і сам вести (Н. Забіла);
Сашко роздягся й скочив на ліжко. Та до нього озвався
молодший брат, семилітній Івасик. — Сашуню, де ти
був? (О. Донченко); Шурко недавно ще служив у
Середній Азії (Григір Тютюнник).
ОЛЕКСІЙ, ОЛЁКСА гр.; аіехо — захищаю (бук
вально: захисник). ОЛЕКСІЙКО, ОЛЕКСІЄНЬКО, ОЛЕКСІЄЧКО, ОЛЁКСИК, ОЛЁКСЬО, ОЛЁППСО; ЛЕКСІЙКО,
ЛЕКСІЄЧКО, ЛЬбНЯ; АЛЬбіНА, АЛИК.
— Горе ж мені, гіркий ти мій світе,
Олексію, мій рожевий цвіте!
Я без тебе свій вік змарнувала,
Я без тебе доленьки не знала! (Народна пісня);
Як став Олексій Попович
Гріхи Богу повідати,
То зараз стала злосупротивна
Хвилечна хвиля
На Чорному морю притихати (Народна пісня);
Отак стояти, як Олекса Довбуш,
зіпершись на мосяжний топірець (Л. Костенко);
У л я н а: Та іду, зараз іду, Олексієчку! Не втікай
відсіля (Г. Квітка-Основ’ яненко);
Олексику, не сієш і не жнеш,
Олексику, і добрий ти, і гордий (С. Пушик);
Ой не стелися, барвіночку, коло города,
А в нашого Лексієчка хорошая врода
(Народна пісня);
Дьомін Альоша — з донської станиці —
Привітно
Усмішкою з-під русявого вуса діливсь
(Б. Степанюк);
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— Тьотю Марусю, у нас до вас величезна просьба... Чи не
могли б ви доглядати
Аликом? (Ю. Щербак).
ОЛЕСЬ1 скороч. варіант від імені Олександр, який
під впливом літературних найменувань Олесь Гончар, Олесь
Донченко та ін. фіксується як документальне ім'я.
ОЛЁСЬ див. ОЛЕКСАНДР.
ОЛЕФІР гр.; eleutheros — вільний.
ОЛІМП, ОЛІМШЙ; О Л Ш П іА н гр.; Olympos —
Олімп — гора, яку стародавні греки вважали місцеперебуван
ням богів; Olympios — олімпійський.
ОМЕЛЙН, ОМЁЛЬКО лат.; рим. родове ім’ я Аеmelius; aemulus — суперник, учасник змагань. ОМЁЛЕЧКО;
МІЛЬКО.
Тиша в домі. Один лиш цвіркун десь сюрчить.
Та не спить Омелян. І дружині до віч
Сон-дрімота не йде у розбурхану ніч (С. Мушник);
Рости, хмелю, над водою рівний з тичиною,
Ой далеко чути козака Омелька, що йде з
дівчиною (Народна пісня);
Омелько ще перший раз на віку йшов із вечерею, то мати
йому й приказувала: — Гляди ж, Омелечку, не попе
рекидай (О. Пчілка).
ОНЙКІЙ (АНЙКІЙ) гр.; піке — перемога.
Оникій Белдим розтлумачував сни,
які б не були чудернацькі вони (В. Корж).
о н й с и м , о н й с ь к о гр.; anysis — виконання, за
вершення. ОНЙСЕЧКО, ОНЙИІКО.
— Ось тут дід Онисим9 якому Й досі вісімдесят Ш ІС Т Ь
років, — засміявся [Федь], дивуючись, для чого дідові
треба применшувати літа (М. Стельмах); У Демида сидів
Петренко та Онйсько Шапувал — молодий господар з
Костівки (Б. Грінченко).
ОНИСИФбР гр.; onesiphoros — який приносить
користь, корисний.
— Чий же ти будеш? — спитав, вийнявши з рота
цигарку, Іван. — Кравченків. Онисифора Кравченка
правнук (Валерій Шевчук).

ОНЙСІЙ, онйсько гр.; onesis — користь; onesi
phoros — корисний.
— Тобі, Онисію Титовичу, — озветься, бувало, котрийсь
із дядьків, — .. хату б зіп’ ясти, а то й повернутися
ніде... — Хе, хату... — поблажливо всміхався Опись-
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ко. — А навіщо вона мені здалася — хата? (Григір
Тютюнник).
ОНЙСЬКО див. 1) ОНЙСИМ; 2) ОНЙСІЙ.
ОН0ПРІЙ, ОНУПРІЙ, ОНУФРІЙ гр.і ім’ я Onouphrios; можливо, від onos — віслюк і phero — маю. ОН0ПРІЙКО,
ОН^ФРІЙКО, ОН0ЙКО, OHÖIIIKO, ОН^ШКО.
Стара мати тішилася дітьми, дідусь Онопрій — онуками
(В. Малик); Бував у нас у гостях мамин дядько, Онуфрій
Лукич (О. Пчілка); До Онуфрія йшли знайомі і незнайо
мі, навіть з далеких сіл (Ю. Збанадький).
ОПАНАс див. ПАНАС.
ОРЁСТ гр.‘, особове ім’ я Orestes; від oros — гора
(буквально: гірський; горянин, горець). ОРЁСТИК, ОРЙСЬКО,
ОРЙСЬО, ОРИСИК, ÖPKO, 0РЧИК, 0РЦЬО.
Як солодко було тримать в обіймах
Тоненький стан мого хлоп’ ятка-брата,
Мого золотокудрого Ореста... (Леся Українка);
Хай Вам доля присудить пройти сто доріг
І квіток назбирати з усіх,
Хай Вас люди стрічають незнані щодня, —
І усе ж то, Оресте, рідня! (М. Рильський).
ОРЁФА, ОРЁФ1Й, АРЁФА, АРЁФЕЙ араб.*; charatha — обробляти землю, орати (буквально: орач); можливо, від
гр. arate — доблесть, доброчесність.
ОРЛАМ див. в а р л А м .
ОРФЁЙ гр.\ Orpheus — ім’ я легендарного співця.
Нібито з деяких пір ті вавилонські дівчата, що безнадій
но засиджувались у дівках, знаходили собі чоловіків на
гойдалці. Цей найпростіший заколисуючий винахід
належить Орфею Кожушному, нині вже покійному
(В. Земляк).
ОСАФАТ див. й о с а ф А т .
0СИП див. Й0СИП.
ОСІЯ д.-євр.; ім’ я Hose'S — порятунок.
ÖCKAP запозичене; англосакс. Ase — Бог і gar —
СПИС.

Оскар перестав зніяковіло крутити свій гострий вус
(В. Канівець).

остХп, євстАхій, є в с т А ф ій (С г А х ій , с т а х )
гр.; eustathes — міцний, здоровий, урівноважений. OCTÄHKO,
ОСТАПИК, ОСТАПЧИК, ОСТАПЦЬО; CTACbKÖ, стАсьо,
CTACIÖHbO, стАсик, стАшко.
Всі вороги сучасні і колишні
Запам’ ятали сміх Остапа Вишні (В. Іванович);
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Віра знала: Остап депутатом
Був у місті, у Радах: нових (Т. Масенко);
Над нею нахилився Остапко (О. Донченко); Побачивши
Оксану, Стах здивувався, зрадів (М. Стельмах);
— Є щасливі люди, — аж зітхнув парубок. — Це про
кого ти, Статку? (М. Стельмах).
о с т р о м й р слое.; від остр- (гострий) і мир(мирний, мир).
ОХРІМ, СФРЁМ А-сер.; ’ЕрЬгауіш — назва одного
з давньоізраїльських племен. ОХРІМКО, ОХРІМОНЬКО, ох-

РІМОЧКО.

А в кузні дзвонять дзвонарі
І не втихає грім.
Підкови клепле у дворі
Старий коваль Охрім (А. Малишко);
— Охрімеї Ходи-но сюди, це ми пожартували (Григорій
Тютюнник);
Ніхто ні гладить, ні пестити
Не смів їх, в псарню доступити
Не міг ніхто, лиш псар Єфрем (І. Франко);
— Єфремеї Єфремеї — заволав Мусій. — Рятуй! (І. Сочи
вець).

ПАВЛЙН лат.; Раи1(1)іпи8 — присв. прикм. до
Раи1(1)иБ — Павлів: від раиіив — малий.
ПАВЛО л а т .; раиіив — малий. ПАВЛ^СЬ,
ПАВЛ^СЬКО, ПАВЛ^СЕНЬКО, ПАВЛ^СИК, ПАВЛ^СИЧОК,
п а в л У н ь , п а в л ^ н я , п а в л ^ н ь о , пАвлик, пАвличко,
ПАВЛОНЬКО, ПАВЛІЙ, ПАВЛЙШ, ПАВЛУїНА, ПАВЛЕН
КА, ПАВА, ПАВКА, ПАІІПСб, п А ш а .
На все життя Ви узяли з собою,
Павло Григорович, пісенний дар,
Як шаблю золоту — почесну зброю
(М. Рильський);
Дорка тихенько засміялася й ішла далі, — нічого, свого
часу й вона отак стоятиме під густим каштановим дере
вом — із Павлом, Павлусем, Павкою... (Ю. Яновський);
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Прилетіла голубонька,
Крилочками луска:
Та все лусь, та все лусь —
Чи не вийде Павлусь (Народна пісня);
— Що, Павлусю, не заходила тут без мене Олеся? —
питала Настя в брата (Леся Українка);
Нема льоду, нема льоду, нема переходу,
Що Павлусько до Оксани бреде через воду
(Народна пісня);
Постав же ти, Оксаночко, да воскову свічку,
Щоб перейшов да Павлусенько сюю бистру річку.
Ой постав же, Оксаночко, да ще найяснішу,
Щоб перебрів Павлусичок сю річку бистрішу
(Народна пісня);
— Павлуня Банников виявився невисоким сірооким
юнаком (П. Загребельний); Поруч з Андрієм збирав коло
ски Павлик Шаповал,
повновидий хлопчина з
кошлатими бровами (О. Донченко);
Павлуша мріяв комісаром
Служить у війську в двадцять літ (А. Малишко);
— Павлушко\ — гримнув Микосонич (В. Луговський);
Сини були при батьках.. Старший — Пава — загинув під
час денікщщини (Ю. Яновський).
ПАЇСІЙ гр.*; можливо, від pais — дитина.
ПАЛЛАДІЙ гр.; Palladion — палладій — зображен
ня Афіни Паллади як захисниці міст, що зберігалося в бага
тьох грецьких містах як запорука їх неприступності; перенос
но — захист, оплот. п а л А д ь к о .
ПХМВО гр.*; можливо, від pamphonoe — багатоголосий.
ПАМФІЛ, ПАНФІЛ гр.; особове ім’ я Pamphilos; від
pamphilos — якого всі люблять, усім дорогий; улюбленець.
ПАНАС, ОПАНАС, ТАНАс, ТАНАСЬ, ТАНАСІЙ,
ATAHÂC, АТАНАСІЙ, АФАНАСІЙ гр.; athanasia — безсмер
тя. п а н А с к о , п а н А с о н ь к о , п а н А с о ч к о , п а н А с ь о ,
п а н А си к ; оп а н Х ск о, оп а н Х сон ь к о, оп а н А со ч к о ,
о п а н А с ь о , о п а н А си к ; т а н А с іє н ь к о , т а н А с іє ч к о ,
т а н А ск о , т а н А сь о , т а н А си к ; фАня.
А спів Садовського! А Саксаганський — маг!
Два характерники, Панас той і Микола
(М. Рильський);
Опанас воли пас, а Явдоха — бички.
— Постривай, не тікай, куплю черевички!
(Народна пісня);
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Від бур задимлених і часу
Аж порудів сухий папір.
Листи далекі, Опанасе,
Я бережу завжди, повір (А. Малишко);
Чи то давно проходив тут на службу
Казенної палати урядовець,
Пан Афанасій Руд^енко, в якому
Підслухачі і посіпаки царські
Ну аж ніяк вгадати не могли
Того, хто дужим голосом промовив,
Огнем серця пройнявши молоді:
“ Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
(М. Рильський);
— Танасій Готич! — голосно гукає мій провідник (Г. Хоткевич); Г а л я : Ох, Панасикуі Спасибі тобі, і мене роз
веселив! (М. Старицький); Цришле цього лобатого Опанасика (Г. Косинка); — І, Танасієчку, і сусіде ж мій
любий, не дайте ж ми пропасти... (Г. Хоткевич); О п а н а с А п о л л о н о в и ч : Радий бачити вас, Кіро Карлівно.. К і р а К а р л і в н а : Привітайся, Лілю. Ти, певно,
не пам’ ятаєш дяді Фанії (Ю. Яновський).
п а н к р А т , п а н к р А т ї й гр.; pankrates — всемо
гутній, всевладний. ПАНКРАТКО, ПАНКРАТОНЬКО, ПАНКРАТОЧКО.
ПАНТЕЛЕЙМОН, ПАНТЕЛЕМбН, ПАНТЕЛІЙ,
ПАНЬКО гр.; pan (pod. pantos) — все і eleemon — милостивий,
ласкавий, жалісливий. Можливо, від panteleia — доскона
лість, вищий ступінь.
Пантелеймон слухав уважно, не перебивав (Р. Чу
мак); — Добре, що ти такий у мене... — Сякий-такий
Пантелій, а все-таки веселій, — засміявся Григорій
Стратонович (М. Стельмах); Влітку Панько хліборобив, а
взимку заробляв по шахтах (Б. Грінченко).
ПАНФІЛ див. ПАМФІЛ.
ПАНЬКб див. ПАНТЕЛЕЙМОН.
ПАРАМОН гр.; paramonos — міцний; надійний,
вірний.
Незабаром велика радість завітала в сім’ ю старого стрі
лочника Парамона Улогова (О. Донченко).
тримаюся.

ПАРМЁН гр.;

рагатепо — залишаюся;

стійко

ПАРФЁН, ПАРФЁН1Й, ПАРФЁНПЙ, ПАРХІМ,
ПАРХОМ, ПАРТЕН гр.; parthenos — незайманий, непорочний.
ПАРФЁНКО, ПАРХІМКО.
Пішов же наш Пархім по ярмарку і не журиться ні об
чім (Г. Квітка-Основ’ яненко).
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П АХбМ гр.; расЬув — товстий і ошов — плече;
расЬотіоБ — пгарокоплечий. ПАХбМКО, ПАША.
П а х о м М и к и т о в и ч : Слово честі, не можу вже слу
хати продовження судового засідання вдома! Н и л М и к и 
т о в и ч: Ти що — погано себе почуваєш?.. Чи не краще
одразу лягти, Пашо? (Ю. Яновський).
ПЕТРЙ гр.; реї;га — скеля; камінь (пор. петрогра
фія). ПЕТРУСЬ, ПЕТР^СЬО, ПЕТР^СИК, ПЕТР^СИЧОК,
ПЕТР^НЬ, ПЕТРУНЬО, ПЕТР^НЧИК, ГІЕТРИК, ПЁТРИЧОК, ПЕТЬКб, ПЁТЯ.
Петро Могила липи посадив
у Києві, при церкві Десятинній,
трьохсотий липень бджіл у них роїв,
і солов’ї злітались на гостини (В. Коломієць);
— Ой Петре, да Петруню, гордуєш ти мною
(Народна пісня);
Як не бачу Петруся,
То від вітру валюся.
Гей лихо — не Петрусь:
Біле личко, чорний вус (Народна пісня);
Сиділа квочка коло кілочка
Да вивела бабі четверо діток:
Що перве дитятко — молодий Петрусик
(Народна пісня);
Там Петруньо виражається [виряджається],
У матінки та питається (Народна пісня);
— Мамо! Я хочу до Петрика (М. Коцюбинський);
Ідем по здвиж-землі, де Прип’ ять і Славута
Зливаються.
На ношах із лози
Петько Грунець (П. Воронько);
У червоному кашкеті,
в кітель вдягнений новий,
на перон виходить Петя —
він сьогодні черговий (Н. Забіла).
іШЛИіІ гр.; особове ім’ я РЬіІірроз; від рЬіІірроБ —
який любить коней. пилйпкб, ішлипонько, ПИЛЙП-

чик, пилйпцьо, пилипбк, ПИЛИПЁЦЬ.

Ой кувала зозуленька у лісі на липі,
Вишивана сорочечка на нашім Пилипі
(Народна пісня);
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У нього очі наче волошки в житі. А над ними з-під драно
го картузика волосся — білявими житніми колосками.
Це — Пилинко (А. Головко);
— Ой у лісі на орісі сорока зависла,
Да вже ж твоя, Пилипоньку, вечеря прокисла
(Народна пісня);
Он карапуз малий до горьковського тому
Припав (уже й він сам щось пише — Пилипокї)
(М. Рильський).
ПЙМІН, п й м о н гр.; роішеп — пастух; перен.
пастир, керівник, наставник.
Пимін за літа, що минули, міцно зіп’ явся на ноги
(М. Рудь); Пимон Феоктистович виконував свої адмініст
ративні функції захоплено і патетично (Ю. Смолич).
ПЛАТбН гр.*; можливо, від рІаіуБ — широко
плечий, плечистий; огрядний. ПЛАТбНКО, ПЛАТбНЬКО,
ПЛАТбНЧИК, ПЛАТбіПА.
А я хлопців не любила,
Тільки Петра та Данила ..
І Андрія, і Платона,
І Михайла, і Антона (Народна пісня);
М а р і я Т а р а с і в н а : Платоиіо9 проси до столу
баришню і їх... Сьогодні день народження Платона.
Платошо, проси... (О. Корнійчук).
ПОЛЙТ див. ІПОЛЙТ.
ПОЛІЄВКТ гр.; особове ім’ я Роїуеикіюз; від роїуеикіоБ — сподіваний, довгоочікуваний, жаданий.
ПОШКАРП гр.; роїукагров — рясноплідний, пло
дючий, родючий.
Докія в хату принесла
До Полікарпа мовчазного..
Дарунок голосу дзвінкого (М. Рильський).
ПОРФЙР, ПОРФЙРІЙ гр.; рогрЬугеоБ — пурпу
ровий, багряний, темно-червоний. ПОРФЙРКО, ПОРФЙРОНЬКО, ПОРФЙРОЧКО, ПОРФЙРИК.
Носив Порфир звичайну солдатську гімнастерку (К. Басенко).
ПОТАП гр.*; можливо, від слів роі^аров, роёароэ —
“ звідки?” , “ з якої країни?” , що зустрічаються у “ Новому
Заповіті” . потАпко, потАпонько, потАпочко, потАпЧИК.
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Потап взяв маму на руки і виніс (М. Коцюбинський);
Потай Семенович звично торкнувся шоферового плеча
(М. Рудь).
ПРОБ лат.*; можливо,^ від ргоЬив — чесний,
прбкіп, прокгігай гр.*; можливо, від
ргокороэ — вихоплений із піхов, оголений, який схопив меч за
рукоятку; за іншим тлумаченням — який досяг великих ус піхів. ПРОКІПКО, ПРОКбПКО, ПРОКЙІЧИК, ПРОКбПЧИК,
ПРОКбПИК, ПРОКОПЁЦЬ. ПРОЦЬ, ПРОЦЬКЙ, ПРбЦИК,
ПРОНЬ, ПРбНЯ, ПРОНЬКО, ПРбНИК, ПРбНЬКА; КбПА.
Надвечір у польовий табір приїхав Прокіп Тетеря
(Григорій Тютюнник);
Ой набили пчоли меду на копи, на копи,
Та де ж ти ся забавляєш, хороший Прокопе?
(Народна пісня);
У теслі Прокопа старого світить на шафі вкручений
малий гасник (Т. Осьмачка); Прокіпко зняв шапку, по
клав під вербою і став умощуватися (Григір Тютюнник);
Обличчя старого Проця Штефанчука було ясне і поважне
(Ю. Яновський);
Ой ти, Процьку, ой ти, Грицьку,
Та викиньте на двір кицьку.
Нехай вона погуляє,
Коли добру волю має (Народна пісня);
Коли ж вона його причарувала,
він як сказився, геть одбивсь од рук.
Хай вам розкаже Процик Кулевара (Л. Костенко);
Всі три музики сходилися вранці
У діда Проня9 що й пошить сап’ янці,
І скриню змайструвати, і замка
Полагодить — на все його рука
Була придатна (М. Рильський);
Був у будинку хлопець Пронька (О. Донченко).
ПРОТАС, ПРОТАСІЙ (ПРОТАЗЬ) гр.*; можливо,
від ргЫаБЭО — ставлю попереду, висовую наперед.
ПРбХОР гр.; ргосЬогеио — танцюю попереду
(буквально: заспівувач). ПРоХОРКО, ПРСЙІІКА.
Прохор Осауленко був козак не з величних; щира душа,
себе на сміх не подасть (П. Куліш).
ПТОЛОМЁЙ гр.;
роїетео (ріоіетео) — воюю.

особове ім’ я Ріюіетаіоз,

від
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РАДИВ0Н див. РОДІ0Н.
РАДЙМ слое.; те саме, що РАДОМЙР.
р а д и с л Х в слое.; від рад- (пор. сучасне рос.
радеть) і слав- (слава). РАДИК, РАДЯ; СЛАВА, СЛАВК0,

слАвцьо, слАвик, слАвчик.

РАДІЙ нов.; від іменника радій — назви хімічного
елемента. РАДИК, РАДЯ.
— Слухай, Оксанко, дістане мені твій Радіон Дощок чи не
дістане? — Який він там Радіон — він Радій, або ж
Радик (І. Драч).
РАДОМЙР слов.; від рад- (пор. сучасне рос. ра
деть) і мир- (мирний, мир). РАДИК, РАДЯ; МИРК0.
— Наші! — знеможено заплакало дівча... І вона загукала
щодуху іншим: — Броніслава! РадомирХ Ян! (О. Гончар).

рАймгінд запозичене; фр. Raymond; від нім. Re
imund, Raimund; ден. ragin — вирок богів і ден. munt —
захист; захисник.
РАТМЙР слов.; від pant- (ратний, рать) і мир
( мирний, мир).
_ _
РАФАІЛ д.-євр.; ім’ я Repha’il — зцілив Бог.
РАФИК, РАФ^НЯ, р а ф , р А ф а .
РЕЙНГ0ЛБД запозичене; нім. Reinhold. Reinold;
ден. ragin — вирок богів і ден. waltan — правити. PEHA.
Р0БЕРТ запозичене; нім. Robert; скороч. від Rodebert із ден. hrod — слава і ден. beraht — блискучий, відомий.
РОБЁРТИК.
РОДІ0Н (РАДИВ0Н) гр.*; можливо, від rodon —
троянда: за іншим тлумаченням — житель острова Родос.
РОДЫСО, РАДЬКб.
Згадалась юність — тиша передрання...
Городами, тугими від роси,
Із Родіоном я на полювання
Ішов — і чув ці самі голоси (М. Рильський);
М а р и н а : Яку це ви пісню співаєте, Родіоне Івановичу?
(О. Корнійчук).
РОЛАНД, РОЛАН запозичене; ден. hröd — слава,
land — країна; лат. Rolandus; фр. Roland.
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Роланд хотів затримать мить прекрасну,
Хотів у небі сонце зупинить (Є. Гуцало).
POMÀH лат.; Romanus — римський; римлянин.
РОМАНКО, POMÀHOHLKO, P0M ÀH04K0, РОМАНЬО, РОмАник, р о м А н ч и к , р о м а н ё ц ь , p ô m a , р о м А с ь , р о м А СЬО, РОМАШКО, PÔMKO, РЙМЦЬО, PÔMKA, Р0МОЧКА,
Р0МЧИК, POMVCb, р о м Ус ь о .
Ой там Роман та воли пасе,
Там дівчина та воду несе.
Ой став Роман та й жартувати,
З відер воду виливати.
Ой Романе, та й Романоньку,
Пусти ж мене додомоньку (Народна пісня);
Романко ходив до школи (М. Коцюбинський);
— Чи ж я тебе, Романочку9 вірно не любила?
По слідах твоїх васильки сині не садила?
(І. Жиленко);
— Побачимо, як ти вмієш читати, Романчику, дай Ма
рійці букваря (Г. Ігнатенко); До побачення, Ромо9 бо ми
вже ніколи не побачимося (І. Вільде); Роман поквапно
оглянувся навкруги.. — Рожусь, ти бачиш, він тобі
перший уклонився... — Чому ти такий переляканий, Ро
машку! (І. Вільде); — Романа вовчиця покусала скаже
на..! — Боже! Рожцюі (Ю. Щербак); JI і л я: Рожка хотів,
щоб я ним пишалася, як не знаю ким (Ю. Яновський);
Що більше чоловік прив’ язувався до Рожчика, то сум
ніший робився він (О. Донченко).
РОСТИСЛАВ слов.; від рост-(рости) і слав-іслава).
Р0СТИК, РбСТИЧОК, PÔCTH; СЛАВА, СЛАВК0, СЛАВЦЬО,

слАвик, слАвчик.

— Не можу без Ростислава. Він же такий гарячий, як і
Іванко. Ростику мій, воїну ти мій! (А. Хижняк).
РУВЙМ д.-євр.; ім’ я Re’ûbhën; від r g ’ïï-bhën —
дивіться: син!
_
РУДбЛЬФ запозичене; ніж. Rudolf; ден. hrod,
hruod — слава і ден. wolf — вовк. Р^ДИК.
^
РУСЛАН тюрк.; тур. arslan, чув. араслан — лев.
Звідси ім’ я рос. казкового героя Еруслан; варіант Руслан від
цього останнього вжив О. С. Пушкін. РУСЛАНЧИК.
Тоді над бідним тужним ланом
Я ще не зводив голови,
Коли Дубровським і Русланом
Прийшли, як дивна казка, ви (Т. Масенко).
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САВА (САВКА) арам.*-, можливо, від sabha —
старий, дід; дехто, розглядає це ім’ я як скорочений варіант
імені Саватій. сАВКО, САВЦЬО, САВОНЬКА, САВОЧКА,

сАвчик.

Стоїть явір над водою, в воду похилився,
Іде Сова з Немирова, тяжко зажурився
(Народна пісня);
На Дінці, де переправа, —
Скрип іржавий.
У поромника у Сави —
Клопіт, справи (С. Мушник);
Совка ловив рибу, і йому треба було лози на сажі
(Б. Грінченко); Совко Гордієнко., подивився у вікно і
підійшов до натовпу (М. Хвильовий); — А на поповнен
ня, Савочко9 не надійся. — Боженко не любив довго
сердитись на Совку (О. Довженко).
САВХТІЙ д.-євр.; ім’ я Sabb athay від Sabbath —
субота (буквально: який народився в суботу; суботній).
САВЁЛ1Й д.-євр.; ім’ я Sa’ ul — виклопотаний,
випроханий (у Бога); жаданий; можливо, від лат. Sabellus —
сабінський.
Я — дочка Савелія Чайки, і зовуть мене Марина (О. Дон
ченко).
СХВКА див. с Х в а .
САКІЙ див. ІСАК.
САЛИВОН лат.*; можливо, від Silvanus — бо
лісів, полів і стад; silva — ліс.
Порівнявшись з Саливоном, голова чемно зняв з голов
кашкета (Ю. Збанацький).
САМІЙЛО д.-євр.; SarmFel — Шем — Бог. САМКО
САМ^СЬ.
А з старшини меж ними
перший Кішка Самійло,
Гетьман козацький (І. Франко);
Хто із нас та не знав кочегара Самійла,
Огрядного, що весь наче з м’ язів міцних?
(С. Мушниі
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САМСбН

д.-євр.;

ім’ я

віпізоп;

від

БІтаТ —

СОНЯЧНИЙ.

Йде Самсон, веде потужні лави
З кривавого страшного бойовиська
(Леся Українка).
САФАТ див. й о с а ф А т .
СВИРЙД, СВИРИДбН, СПИРИДбН гр.; вругів
(род. Бругісіоз) — кошик. СВИРИДКО, СВИРЙДОНЬКО,
СВИРИДОЧКО, СПИРЙДКО.
Приїзди, Свириде9 в гості: прийму тебе у власній господі
так, що й не здякуєшся! (М. Коцюбинський); Свирида9
що повсюди звався Свиридоном9 чорногуз добре знав і
пізнавав (Ю. Яновський);
От зайшов я до Свиридка
Та й оповідаю (І. Франко).
СВІТЛАН слов.; від світл- (світлий).
СВГГОЗАР слов.; від світ- (світлий) і зар- (рос.
заря). з А р и к , з А р я .
Які ясні дитинства чари!
До них тополею хилюсь
і на Орисю й Світозора
крізь сльози щастя я дивлюсь (В. Сосюра).
СВЯТОГбР д.-рус.; від свят- (святий) і гор- (гора).
Ім’ я руського билинного богатиря. СВЯТКб, СВЯТИСЬ.
СВЯТОПбЛК слов.; від свят- (святий) і полк
(військо, похід). СВЯТКб, СВЯТУСЬ.
В чому винен? А хтозна. їм нічого про це
невідомо.
Знає все Святополк9 на те ж він сидить угорі
(Л. Костенко).
СВЯТОСЛАВ слов.; від свят- (святий) і слав(слава). СВЯТКб, СВЯТИСЬ; СЛАВА, СЛАВКб, СЛАВЦЬО,

слАвик, слАвчик.

— Вояки! Вперед! На поміч! —
Вірний Претич закричав, —
Хай живе наш славний Київ,
Хай живе наш Святослав (О. Олесь);
Де над Дніпром прив’ ялі трави
і верби хиляться сумні,
суворі очі Святослава
я бачу в років далині (В. Сосюра).
СЕВАСТЙН, СЕВАСТіХН (СЕБАСТІЙН) гр.; зеЬаз■Ьоб — високошановний, високоповажний; священний. СЁВА.
— Дядьку Себастіяне, що то за книжка у вас? — Політграмота (М. Стельмах).
4 6-882
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СЕВЕРЙН, СЕВЕРЙН.СЕВЕРіАН лат.; severus —
суворий. СЕВЕРЙНКО, СЕВЕРИНОНЬКО, СЕВЕРЙНОЧКО,
СЕВЕРЙНЧИК, СЕВЁРКО, СЁВА.
Та не ісорилась Україна,
Повстанські ладила війська
На клич Тараса й Северина,
На голос Гуні й Павлюка! (М. Рильський);
— Води! Рятуйте! — закричала не своїм голосом.
— Северинчикуі Встань, рідненький! (І. Сочивець); Бага
то дечого в світі, на який дивився Северко дитячими
очима з батьківського подвір’я, було і цікавого і
загадкового (А. Іщук).
СЕЗбН див. СОЗбНТ.
СЕЛІфАН лат.*; те саме, що САЛИВбН.
СЕМЁН д.гєвр.; sama*— чути, слухати або sim‘on —
той (Бог) чує. СЕМЁНКО, СЕМЁНОНЬКО, СЕМЁНОЧКО,
СЕМЕНЧИК, СЕМКб, СЕНЬКб, СЁНЯ, СЕНЬ, СЁНБО.
Ой оре Семен, оре да на шлях поглядає,
Чужі жінки обід несуть, моєї немає
(Народна пісня);
Старого згадаєм,
Полковника фастовського
Славного Семена (Т. Шевченко);
Наумиха аж скипіла, почувши, як її Семенко слебезував
з навісної книжки (М. Коцюбинський); — Семеночку,
соколе мій! Чого ти невеселий став? (Б. Грінченко);
Летить сонячною курявою Сенька-кулеметник і строчить
(Г. Косинка).
СЕРАФЙМ д.-євр.; sdraphlm (мн. від saraph) —
вогненний, полум’ яний; буквально: вогненні ангели. СІМА;
ФІМА.
СЕРГІЙ лат.; рим. родове ім’ я — Sergius;
можливо, від servus — служитель. СЕРГІЙКО, СЕРГІЄНЬКО,
СЕРГІЄЧКО, СЕРГІЙЧИК, СЕРГУНЯ, СЕРЬЙГА, СЕРЬбЖА.
Стояв, у даль вдивляючись, Сергій
(М. Рильський);
А не буде дощ іти без хмари,
А не буде Сергійко без пари (Народна пісня);
Л е с я : Ми всі варвари, а він добренький, хоч до рани
прикладай. Не Сергій — Сергійчик (О. Коломієць); За
шофера ми поставили тракториста Серьогу (Ю. Яновський); — Ну, це ти, Серьожо, перегнув. З вашого села я
нікуди не піду (Григорій Тютюнник).
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СИПЗМ^НД запозичене; нім. Siegmund, Sigis
mund; ден. sigu — перемога і ден. munt — захист; захисник.
— Нас познайомив, — звернулась вона до Тараса, — іще
ваш Сигізмунд (О. Ільченко).
СЙДГР гр.; Isis — Ісіда (єгипетська богиня) і
doron — дар, дарунок (буквально: дарунок богині Ісіди).
СИД0РКО, СИД0РЦБО, СИД0РЧИК.
Візьме друга Ковпак під свою плащ-палатку,
Потече теплота від душі й до душі;
І Павловський почне: — Знаєш, Сидоре-б&тьку,
Ще мокріше було нам тоді в Сиваші
(П. Воронько).
СЙЛА; ОТЛАНТТЙ лат.*; можливо, від Sila —
назва лісу в південній Італії або від гр. syle — право володіння.
СИЛЬВЙСТР лат.; silvester — лісовий.
У Сильвестра Шандрука поблискувала в світлі електри
ки зірка Героя Соціалістичної Праці (О. Донченко).
СЙМОН д.-евр.; ім’ я Sim‘on; від sama* — слухати,
чути.
Симон Таволга шелестів жерстю в своїй кімнаті...
.
(М. Рудь).
СИСОИ д.-€вр.*; можливо, від sisT — шостий.

СЙСА.
Сисой Дудов напомповує смоком глиняний розчин з чана
(О. Донченко).
СЛАВМЙР, СЛАВОМЙР слов.; від слав- (слава) і
мир- ( мирний, мир). CJIÄBA, CJIABKÖ, СЛАВЦЬО, СЛАВИК,
СЛАВЧИК; МЙРК0.
— Завдання виконав? —
(Ю. Збанацький).

запитав

Славмир

Хоць

C03ÖHT, C03ÖH, CE3ÖH гр.; sözon, род. sozontos
(дієприкм. від дієслова sozo — рятую) — який рятує.
Учитель Леонтій Созонович Опанасенко.. носив золоті
ґудзики й кокарду (О. Довженко).
_
СОЛОМ0Н д.євр.; ім’ я Selomo — мирний (від
salom — мир).
СОПР0Н див. СОФР0Н.
СОФ0Н д.євр.; ім’ я S^phanya — заховав Ягве
(Бог); захищає Ягве (Бог).
'___
СОФР0Н, СОПР0Н, СУП РЛі гр.; sophron — із
здоровим розумом, розсудливий, розважлиюй. СОФР0НКО,
СОПР0НКО, СУПР^НКО, СУПР^СЬ.

4*
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Видав старий багатенький Паливода свою єдину Явдоньку за спокійного хазяйновитого парубка Русанюка Софрона (А. М’ ястківський); Явдоха ходила до рудого Супруна
Кочубея. Була така думка: змилується Супрун, позичить
хоч з півмішечка борошна (О. Донченко).
СПАРТАК лат.; Sjpartacus — організатор і ке
рівник повстання римських рабів І ст. до н. е. походженням з
Фракії; фрак, spar — спис, tak — відбивач (буквально: той,
хто відбиває списи).
В загоні нашім був юнак.
Ми всі тягнулися до нього.
“ Як на ім’ я тебе?” — “ Спартакі” (П. Усенко).
СПИРИД0Н див. СВИРЙД.
СТАНІСЛАВ, СТАСІЙ (СТАСЬ) слов.; п. Stanislaw
від stan(i)-, stanac (стати) і 9?aw- (слава). СТАСИК; СЛАВА,
СЛАВКО, слАвцьо, СЛАВИК, слАвчик.
Як тільки можна, я забираю Стася до себе (М. Коцю
бинський);
Мав я онука Стасика,
А зараз ще й Тарасика.
Питають, як приїду:
“ Війни не буде, діду?” (В. Іванович).
СТАХІЙ, СТАХ див. ОСТАП.
СТЕПАН (СТЕФАН, СТЕЦЬКб) гр.; Stephanos —
в ін о к . с т е п А н к о , с т е п А н о н ь к о , с т е п а н о ч к о , ст е п А СЕНЬКО, СТЕПАНЦЬО, СТЕПАНИК, СТЕПАНЧИК, CTEф Ан к о , с т е ф Ан о н ь к о , с т е ф А н о ч к о , с т е ф Ан ц ь о ,
СТЕФАНИК, СТЁФКО, СТЕФЦЬО, СТЕЦЬ, СТЬбПА.
“ Здоров, Степане] Що ти робиш,
Що понад річку з жердю ходиш?” (І. Франко);
У небо глянув дідуган,
Примруживши від сонця очі,
Та й посміхнувся: — Ач, гуркоче...
Чи то, бува, не мій Степані (І. Муратов);
— Стефане9 кого любиш? — Тата, — охоче відповідає
Стефан (В. Большак);
Козаченько Стецько
Косить мою гречку (Народна пісня);
Він в приміщення глянув,
а там —
Задавав саме лиха Степанко
Під гармоньку своїм чобіткам (О. Підсуха);
Степаночку, голубчику!
Чого-то ти плачеш?
Усміхнися-бо до мене (Т. Шевченко);

101

Чоловічі імена

Далеко чути, що Степасенько їде..
Під село в’їжджає — коником вигравав
(Народна пісня);
Стефко довго придивлявся згори, чи не побачить хоч
якого сліду (І. Франко);
Йди спочинь.
У хутірець Свати
Сю ніч, Стьопо, доведеться йти (О. Під суха).
СТОЙН слов.; болг. Стоян; від стоя — стою,
захисне ім’ я — щоб вижив, вистояв.
_
СТРАТбН гр.\ особове ім’ я Зігаіоп; від єігаіоБ —
військо.
— Спасибі вам за радість, — подякував гончареві дядько
Стратон (М. Стельмах); — Добрий ти, Стратоне,
полюбила я тебе (Р. Іваничук).
СУПРУН див. СОФРбН.

ТАДЁЙ, ФАДЁЙ (ТАДІЙ) д.-євр.; ім’ я Тасісіе;
іасісіе — хвала. ТАДИК.
Тадей Станіславович розгортає розпухлий від часу що
денник (М. Стельмах); — Фадей Фадейович почасти
схильний думати.., що “ Терра Аустралія інкогніта” є
вигадка старих греко-римських філософів, — м’ яко за
уважив Лазарев, звертаючись до Саричева (О. Довжен
ко); Тадик рветься до батька (Григорій Тютюнник).
ТАНАс, ТАН АСЬ^ ТАН АСІЙ див. ПАНАС.
ТАРАС гр.\ іагавво — бентежу, турбую (буквально:
бунтівник). ТАРАСКО, ТАРАСИК, ТАРАСИЧОК, ТАРАС^НЧИК, ТАРАС^НЯ, ТАРАС^НЬО, ТАРАСЬО.
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,
І голос твій нам душі окриля.
Встає в новій красі, забувши лихоліття,
Твоя, Тарасе, звільнена земля (В. Симоненко);
І тут з усіх боків ураз
Хлоп’ ята позбігались.

102

Найпоширеніші імена,
їх походження та варіанти

— Тарасі Тарасі Здоров, Тарасі —
такий здійнявся галасі.. (Н. Забіла);
Мій малий світлячок!
Мій Тарасику, сонцем просвічений,
Я з тобою долала тривогу
І долала печаль найлютішу,
Мій малий світлячок... (JI. Забапгга).
ТЕОДбР, ТОДбР гр.; theos — Бог і doron — дар,
дарунок (буквально: Божий дар). Те саме, що ФЁД1Р.
ТОДбРКО, ТОДбРЦЬО, ТОДІРКО, ТЕОДбРИК; ДбРКО.
— Знову щось тобі здалося? Хтось не так поглянув, чи
хмарка не тим краєм пропливла? ..Га? Теодоре!
(Ю. Яновський);
Ой сядь, ой сядь, молодий Тодорцьо,
Тут тобі кривди не буде (Народна пісня).
ТЕОКТЙСТ див. ФЕОКТЙСТ.
ТЕОфАН див. ф е о ф А н .
ТЕОФІЛ див. ФЕОФІЛ.
ТЕРЁНТ1Й (ТЕРЁШКО, ТЕРЁНЬ) лат.*; можливо,
від terens; род. terentis (дієприкм. від дієслова tero — тру).
ТЕРЕХ, ТЕРЁШЕЧКО.
Т е р е н т і й Й о с и п о в и ч : Сто двадцять п’ ять тисяч
сердець вислухав я, ..колишній земський лікар Терентій
Йосипович Бублик (О. Корнійчук); С о к і л : Здрастуйте,
діду! С е к р е т а р : Моє шанування, Терешку Остаповичу!
(М. Зарудний);
Чом не скажеш, сестро, неню,
Хоч в листі, здаля:
“ Ти поклич мене, Тереню9
Ранечко в поля” (Т. Масенко);
Терень Борисчук — великий машиніст (О. Донченко).
ТИЛИМбН див. ФИЛОМбН.
ТИМІШ, ТИМКб див. ТИМОФІЙ.
ТИМ(ІН гр.; timon (дієприкм. від дієслова timao —
шаную) — який шанує, поважає.
ТИМОФІЙ (ТИМІШ, ТИМК<3) гр.; time — честь,
шана і theos — Бог (буквально: той, хто шанує Бога;
богобоязливий). ТЙМОНЬКО, ТЙМОЧКО, ТЙМЦЬО, ТИМбСЬ,
ТИМ^СЬ, ТИМбХА, ТИМбШКО, ТІМА.
Ой Тимофію, Тимофію,
Ти вперше вгледів за війну
Оці густі тремтячі вії,
Очей блакитну глибину (А. Малишко);
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В листоноші Каленика Чуба
Був іще один син — Тиміш (О. Підсуха);
Історії стежки покрили трави,
сліди могил пилюка замела*
І не горять, і не болять, як рана,
і стогнуть, як уярмлена душа,
самопожертва лицаря Богдана
і сум невільний сина Тимоша (Л. Горлач);
А в дядька Тимка гарная жона,
По двору ходить, як місяць сходить
(Народна пісня);
— Заспокойся, Тимко.. — Тимоньку, хороший, слухай,
що я тобі скажу. Слухай же! (Григорій Тютюнник);
— І чого ти не спиш, Тимочко? — Думаю! (О. Вишня);
— Тимусю, журавлику мій, ходім до нас на сіновал
(Григорій Тютюнник); Кому ж се вона таку писанку
хорошу та гарну придбала? Еге! Вже пак не кому, як
Тимосі, писаревому сину (Г. Квітка-Основ’ яненко);
Він себе не щадив анітрохи.
Все Полісся любило його.
Крім єдиного брата — Тимохи (О. Підсуха);
Ой вийду я на вулицю та стану на дошку,
Таки гину, умираю за тобов, Тимошку
(Народна пісня).
ТИМ^Р монг. (через тюрк.); Тимур (Тамерлан) —
ім’ я середньоазіатського еміра і полководця; від tümür
(demir) — залізо. Поширилося під впливом повісті А. Гайдара
“ Тимур і його команда” . ТІМА.
TJAT лат.; рим. особове ім’ я Titus; можливо, від titulus — честь, пошана. THTKÔ, ТЙТОНЬКО, ТЙТОЧКО.
Та пішла до Тита
Позичати сита (Народна пісня).
_ ТЙХШ, ТЙХОН гр.; tychôn (дієприкм. від дієслова
tynchano — маю щасливу долю) — щасливий; щасливець; Туchon — ім’ я бога щастя. ТИШК0.
Тихон Брус був старий чоловік, розумний на усе те село,
де жив (Г. Квітка-Основ’ яненко);
Хай повік нам буде прикладом
Твоє серце, всім правдивеє,
Ми згадаєм тебе, Тихоне,
У преславнім місті Києві (П. Усенко);
— Тишкої — будила його Дарина.. Тихон кліпав пові
ками (М. Рудь).
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ТОДбР див. ТЕОДбР.
т о д б с , ТОДбСЬ, ТОДбСІЙ див. ФЕОДбСІЙ.
ТОМА див. ХОМА.
ТРИФІЛІЙ гр.; Triphyllos — житель Трифілії;
можливо, від ігірЬуІІоп — трилисник, конюшина.
ТРЙФОН гр.; ігурЬоп (дієприкм. від дієслова їгурЬао — розкошую) — який живе в розкошах.
ТРОХИМ гр.; ігоріишов — годувальник або
вихованець, годованець. ТРОХЙМКО, ТРОХиМОНЬКО, ТРОХЙМОЧКО, ТРОХЙМЧИК, ТРОНЬ, ТРОНЬКб, ТРУШКб.
Учитель піде тихо по діброві,
На кожнім слові перетомить очі:
— Трохим Іванович, ми живі і здорові... —
І вже він не засне до полуночі (А. Малишко);
Мав сильну і горду вдачу
наш батько Щербань Трохим (В. Симоненко).

УЛАС див. ВЛАС.
УЛІЙН див. ю л іА н .
УЛЙН лат.; те саме, що ЮЛіАН. УЛЙНКО,
УЛЙНОНЬКО, УЛЙНОЧКО.
Пролетіло за туманом
стільки років, стільки днів,
як з Науменком Уляном
я на вулицю ходив (В. Сосюра).
УСТЙМ, УСТЙН (ЮСТЙМ, ЮСТЙН) лат.; особове
ім’я Justinus; від justus — справедливий (пор. юстиція).
УСТЙМКО, УСТИМОНЬКО, УСТЙМОЧКО.
Ця ніч грозова, з ворохоблена, чорна,
Густа і глевка, хоч на скиби ріж!..
Устим Кармалюк відштовхує човна
В піняву річку, в рипучий крутіж (М. Петренко);
Може, і йому колись: “ Устиме, —
Радили сусіди, — схаменись,
Не ходи до смерті у гостину,
Все одно — у світі кривда скрізь...” (І. Муратов);
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Ми з Юстином Личуком описали машиною коло
(С. Пушик); Устимко шаснув до хати і невдовзі повер
нувся з блискучою тримбою (Є. Гуцало).

ФАДЁЙ див. ТАДЁЙ.
ФЁДОР гр.; Меоэ — Бог і сіогоп — дар, дарунок
(буквально: Божий дар). ФЕДІРКО, ФЕДСІРКО, ФЕД(3РОНЬКО, ФЕДбРОЧКО, ФЕДЬ, ФЕДЬКб, ФВДЯ, ФЕДбРИК,
ФЕД^НЬ, ФЕД^НЬО, ФЕДУНЬЦЬО, ФЙДЬО; ДбРКО.
Блукав по ярмарках [Остап Вересай]
Із кобзою старенькою своєю,
Про Федора безрідного співавши,
Про правду й кривду — на науку людям
(М. Рильський);
Да рядися, Федорко, рядися,
Да на кониченька садися (Народна пісня);
А дітей — вже і хати замало,
І останній, дванадцятий, — Федь (О. Підсуха);
Федько, хлопець років шістнадцяти, вийшов із ванькир
чика (М. Коцюбинський);
Наносила пчола меду, медуню, медуню,
Відки ж тебе визирати, мій милий Федунюі
(Народна пісня).
ФЕДбС, ФЕДОСІЙ, ФЕДбСЬ див. ФЕОДбСІЙ.
ФЕДОТ гр.; особове ім’я ТЬеосІоІюз; від theodotos —
даний богами. ФЕЦОТКО, ФЕДОТОНЬКО, ФЕДбТОЧКО,
ФЕДЬ, ФЕДЬКО, ФВДЯ, ФЕДЬО.
Середульпгай Федот — дрібнорослий, чорненький,
схожий на батька (Григорій Тютюнник);
Серед лугу рублена криниченька,
Там посаджена червона калиночка.
Туди проїжджав Федотко з боярами,
Йому калина дорогу захилила.
Стали бояри та й коні спиняти,
Федот виняв шаблю калину рубати
(Народна пісня).
ФЕД^Л див. ФЕОДАЛ.
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ФЁЛПСС л а т.; £еііх — щасливий. ФЕЛЬ, ФЁЛЯ.
Воля затримав Фелікеа.. “ Фелъ, — сказав^Воля, благаль
но подивившись на Фелікеа, — давай візьмемо її
[дівчинку] до себе” (Ю. Яновський).
ФЕОДбСІЙ, ФЕДОСІЙ, ФЕДбС, ФЕДбСЬ, ТОДбС,
ТОДбСЬ, ТОДбСІЙ гр.; іЬєоб — Бог і dosis — дар, дарунок
(буквально: Божий дар). ТОДбСІЙКО, ТОДбСКО, ТОДбХ;
ФЕСЬКб.
Рік новий ось-ось!
Перший тост — тобі, ФедосіШ —
І підвівсь Федось (В. Лагода);
Те село, де Орленку Тодосу
Цвіт весни довелося зустріть,
Стародавньою назвою — Роси —
Прозивалось чимало століть (Т. Масенко);
Ой рано, рано кури запіли,
А ще й раніше пан Тодось 'устав,
Пан Тодось устав, лучком забряжчав
(Народна пісня);
Чи жаль тобі, Тодосійку, трішки тої втіхи для мене?
(Р. Іваничук);
Ти, Тодоску, подерж-но відерце,
Кислу яблуньку я покроплю... (Т. Масенко);
“ Невже це поїхав Тодох Мамура?” — Марко здивовано й
гнівно поглянув услід саням (М. Стельмах).
ФЕОДАЛ (ФЕД^Л) гр.; ^ єоб — Бог і ёи1оБ — раб
(буквально: раб Божий).
Дід наш Василь Феодулович із трьома синами.,
боронилися від потопу загатою (Григір Тютюнник).
ФЕОКТЙСТ, ТЕОКТЙСТ гр.; Йіеоз — Бог і кИго —
засновую, утверджую (буквально: Боже творіння, Божий
витвір).
ФЕОФАН, ТЕОФАН гр.; іЬеоз — Бог і рЬаіпо —
показую, виявляю (буквально: явлений богами). ФАН.
— Про Феофана хотів сказати їм.,. — А що з Феофаном
трапилось? (Р. Чумак); — Я знаю одного Теофана в Козові.. А в Прицькому Теофан на Теофанові (В. Земляк).
ФЕОФІЛ, ТЕОФІЛ гр.; Ягеоэ — Бог і рЬіІео —
люблю. ФІЛЬКО.
Завітав учитель Феофіл Гаврилович (Ю. Яновський); Теофіл Безбородько став доктором медицини не відразу. Був
час, коли Філько Безбородько був лише сином заможного
міщанина і кандидатом у кравці (І. Вільде); Під час на
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вчання в консерваторії Соломія зазнайомилася
адвокатом Теофілом Окуневським (В. Врублевська).

з

ФЕРАП0НТ гр.; therapon (родL tberapontos) —
слуга; супутник.
Всю родину звів до столу
Ферапонтп Кузьмич (В. Лагода).
ФИЛИМ0Н (ТИЛИМ0Н) гр.; особове ім'я Phile
mon; від phileo — люблю. ФИЛИМОНКО; ТИЛИМОНКО;
ФІЛЬ, ФІЛЯ.
Жив преславний ботокуда,
Звавсь Нещасний Филимон (І. Франко);
Филимон Васильович мав прекрасну пам’ять, смак до
образного слова (Григір Тютюнник); — Тобі ж дядько
Тилимон обіцяв дати свою стару довбанку... (Є. Гуцало).
ФІЛАДйПЬФ гр.' phileô — люблю і adejphos — брат.
ФІЛАРЕТ грà; pnileo — люблю і arete — доброчес
ність (буквально: той, хто любить доброчесність).
Філаретп підводиться з полу, намацує люльку (В. Дрозд).
ФІЛОГ0ШЙ гр.; phileo — люблю і gonos — нащадки.
№ С гр.; thyrsos — прикрашений квітами й вино
градними гілками жезл, який носили під час святкових
процесій.
ФЛАВіАН; ФЛАВІЙ лат.; flavus — жовтий, золота
вий; білявий.
_
ФЛЕГ0НТ гр.; phlegon (род. phlegontos) — який
горить, палає.
ФЛОР лат.; flos (род. floris) — квітка.
Флор через день проходив повз хату Роюків (М. Малиновська).
ФЛОРЕНТЙН; ФЛОРЁНТТЙ лат.; florens (род.
florentis) — який цвіте, квітучий.
ФЛОРіАН лат.; те саме, що ФЛОР.
Ф0КА гр.; phôke — тюлень; за іншим «тлумачен
ням — житель Фокіди (область у середній Греції).
ФОРТУНАТ лапи; fortunatus — щасливий.
ФОТЇЙ, ФОТ гр.; phos (род. photos) — світло.
ФРАНКО запозичене; кім. Frank, Franko — франк
(представник германського племені франків), пізніше звідси
прикм. frank — вільний.
ФРІДРІХ запозичене; нім. Friedrich; ден. fridu —
згода, мир і ден. richi — могутній; князь. ФРЕД.
Я не майстер мартена, а такий собі сталевар, майстром у
нас Фрідріх Іванович (Ю. Яновський).
ФРОЛ лат.; те саме, що ФЛОР.
Вбігає переляканий візник Фрол (Р. Іваничук).
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ХАРИТОН, ХАРИТІН (ХАРКб) гр.; сііагкоп —
щедрий, який дарує милості або від сЬагІБ (род, сііагіїоз) —
краса, слава. ХАРИТбНКО, ХАРИТІНКО, ХАРЕЧКО.
Харитон Шакула був чоловік вже немолодий — літ під
сорок (М. Коцюбинський); Харитін Тиркало, гармоніст,
..приспівує (Григір Тютюнник); Дід Харко, або Харитон
Кононович, як почали його звати комунівці, не так уже
часто й сміявся (Ю. Яновський).
_ ХАРЛХМП (ХАРЛАМ) гр' сЬага — радість, захоп
лення і Іашро — блищу, сяю. ХАРЛО.
ХОМА (ТОМА) д.-євр.; ї^от — близнюк. ХбМКО,
ХбМОНЬКО, ХбМОЧКО, ХОМЦЬО, ХОМ^СЬ, ХбМКА,
ХбМИК; ТОМКб, ТОМИСЬ, ТОМ^НЬО.
Хома стояв у хаті високий, аж під стелю (М. Коцю
бинський); Хому Хаєцького фронтове життя мінило на
очах у всіх (О. Гончар); — Хіба, Хомонько, чужу душу
вгадаєш? (Є. Гуцало); Повели вони Хомку шляхом на
місто (П. Мирний);
Ой вже мені не ходити зеленим потоком,
Ой вже мені не любити Томуня під боком
(Народна пісня).
ХРИСАНФ гр.; сЬгуБапШеБ — золотоцвітий.
Хрисанф Захарович Сербии був мовчазно, але патетично
закоханий у Катрю Крос... (Ю. Смолич).
ХРИСТИЙН гр.; сЬгі&іапоБ — християнин.
ХРИСТОФОР гр*.\ сЬп^орЬогоБ — той,
породив Христа (епітет міста Віфлеєма).
Христофор — менший син листоноші (О. Підсуха).

хто

ч е с л А в слов.; п. Czeslaw: czesc (честь) і slaw(слава). СЛАВА, СЛАВКб, СЛАВЦЬО, СЛАВИК, СЛАВЧИК.

Чоловічі імена

Про Чеслава Малоховського я дізнався від Мар’ яна
Гнатовича (Р. Федорів).

ю
ЮВЕНАЛІЙ лат.; juvenalis — юнацький. ЮВК0.
— Хочеш, я поставлю самовар? — Спасибі, Ювко, я б
справді випила зараз гарячого. Ганна повільно за
плющила очі, і Ювеналій здригнувся від гнітючого
передчуття (В. Дрозд).
І03ЕФ слов.; ru Jozef — те саме, що Й0СИП.
КІЗЬКб, І03ИК, І03Я, І03ЬО, ЮЗ^НЕНЬКО, ЮЗ^НЕЧКО.
Нараз мати підняла очі й поглянула на Юзька
(О. Кобилянська).
ЮЛіАН (УЛІЙН) лат.; рим. особове ім’ я Julianus;
від Julianus (присв. прикм. до Julius) — Юліїв. КІЛЬКО,

ЮЛЯ, І0ЛИК, НАЛЬЧИК, к іл ь ц ь о .
Там гарячого, як свіжа рана,
Тувіма спізнав я Юліана (М. Рильський);
Оляна спитала діда: — Де Юліан Петрович? (О. Ільченко); — П’ятнадцять злотих, які я дістала за навчання
Юлька, дали мені змогу змінити квартиру (І. Вільде);
— Мій Юльцьо дуже хороша дитина, але любить
попустувати (І. Вільде).
І0Л1Й; КІЛІУС лат.; рим. родове ім’я Julius; від
гр. ioulos — кучерявий. КІЛЬКО, КІЛЯ, КІЛИК, КІЛЬЧИК,
КІЛЬЦЬО.
КІНІЙ лат.; рим. родове ім'я Junius; від лат. juvenis — юнак.
IÖPIÜ, ЮРК0 гр.; те саме, що ГЕ0РГІЙ. ЮР, КІРА,
к ір ч и к , ю р А с ь , ю р А с ьк о , ю р А с ьо , ю р А с и к , ю р Ас е н ьк о , ю р А с е ч к о , ю р А ш , ю р А ш к о , к ір іє ч к о , к ір ій -

КО, КІРЦЬО, ЮР^СЬ, ЮР0К; ЖОРЖ, Ж 0РА, Ж0РИК.
У Києві на кручах спочива
засновник твій [Москва] —
князь Юрій Долгорукий... (Д. Луценко);
Артист народний — Шумський Юрій —
Солдатом-диктором в війні
Читав на рідній нашій мові
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У ті воєнні дні багрові
Слова наказів вогняні (Т. Масенко);
Все ти будеш, все уміть,
Знать шляхи за хмари,
Навіть в космос полетіть,
Як Юрій Гагарін (П. Усенко);
Ой Юрію, Юрієчку, Юрію — кришталю,
Із любові великої щоб не було жалю
(Народна пісня);
— Скажіть, як звати... вашого Брянського? Як?..
— Звати? Гм... Дайте подумати... Як це вони між
собою... Ага: Юрій. — Юрасьі — Ні, Юрій. — Юрась!
Юрась! Юрась! (О. Гончар);
А ось на Юрка подивіться в цю мить!
Він, брови насупивши, гордо стоїть (Н. Забіла);
Юр з молодою жінкою врожай дбайливо визбирали
(І. Чендей);
Може, нам і не треба було тепер зустрічатись
З тобою, Юро? (Н. Тихий);
— Тобі, Юрчику, не сталося чого лихого? (М. Коцюбин
ський);
Коли б знала, коли б відала,
Що єлечко буде,
То я б послала свого милого Юрася
Да у луг по калину.
Та Юрасик пі йшов, калину найшов
(Народна пісня);
— Ой устань» Марусю, кличе тебе Юрасьо!
— Ой устану, і гляну, і привітаю,
І Юрася на здоров’я спитаю!
(Народна пісня);
Ой приїхав Юрко на тестів двір..
— Ой помалу, ЮрасенькОу та не гомони.
Коло мене та дружечок та не обжени
(Народна пісня);
— Най ми з Юрашком поговоримо (Г. Хоткевич); — Ах,
Юрокі Виростеш, тоді знатимеш все (Ю. Смолич); В
Антона Івановича було двоє діток: старшенька Наталочка
(Талочка) і молодший Юрко ( Жора) (О. Вишня).

ЮСТЙМ, ЮСТЙН див. УСТЙМ.

ЮСТШПАН лат.; іи^из — справедливий.
ЮХЙМ (ЄФЙМ, ЄВТЙМ) гі епрЬетоБ — благо
честивий, священний. юхгімко, юхймонько, юхймочКО, ЮХИМЦЬО, ЮХЙМЧИК; ФІМА; ібШ А.
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Загине всякий, хто до нас
Поткнеться як агресор, —
В цім запевняємо ми вас,
Колгоспники з “ Прогресу” :
Юхим Самусь, Тронько Панас
Та Оникій Колеса (С. Воскрекасенко);
Ой куди іде та Прісонька, чохлами махав,
А Юхимко край колоди тяженько вздихає
(Народна пісня);
Ой ввійшов Юхимцьо да й сів на порозі,
Та облили Прісечку дрібнії сльози
(Народна пісня);
— Слухай, Юиіо, уважно. Юхим Татарченко застиг не
моргаючи (О. Донченко).

Шя
ЯВДОКЙМ див. ЄВДОКЙМ.
ЯВТУХ див. ЄВТЙХІЙ^
ЯКЙМ д.-євр.; ім’я УзЬоуафт — Ягве (Бог) споруд

якймко, якгімонько, якймочко, якймцьс,
якгімик, ЯКЙМЧИК, ЯКИМЁЦЬ.
жує.

Дівка Тетяна журилася:
— Іще рушнички не напряла,
А вже Якими сподобала (Народна пісня);
Не важливо, ким стане Яким9
А важливо — яким? (В. Коломієць);
Ведуть, ведуть Якимонька в залізному путі (Народна
пісня); Н а т а л я : Якимочкуі (Кидається й припадає до
його). Мій любий! Мій найдорожчий!.. (Б. Грінченко);
Ой на городі катран, катран,
Стоїть Якимцьо як пан, як пан (Народна пісня).
ЙИВ д. -євр.; ім’ я Уа'асіоЬп — він іде слідом (по
п’ятах); від ^ еЬ Ь — п’ята (за біблійною легендою, Яків.,
близнюк, схопив свого первонародженого брата Ісава за п’яту..
Щоб не відстати від нього). ЯКХВКО, ЙКОВКО, ЯКОВЙЦЬ,
ЯК^СЬ, ЯСЬКб, ЯЦЙНА, ЯЦКб, ЯЦЬ, ЯЦЬКб, ЙЦЬО
ЯППСб, ЙША.
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Ось бачу адрес Якова Качури —
Такого тихого, що дехто навіть
За полохливого його вважав... (М. Рильський);
О Яковеї У школі ти не раз
Нас чарував відвертістю прямою (JI. Забапгга);
Іди, іди, Якове, з хати,
Ой на печі батько та мати,
А на полу тітка та діти, —
Ніде тебе, Яковку, діти (Народна пісня);
Син Яця-коваля, Іван рудоволосий,
Рибалка і мудрець, поет і каменяр,
Не надився на блиск і на позверхній чар
(М. Рильський);
— Як лев, мій Яць, як сонечко, веселий мій легінь,
легіночку!.. (Ю. Яновський); Вже давно чув Яцько, що по
Україні гуля з військом славний отаман Северин
Наливайко (М. Пригара); — А як вас, хлопці, звати? —
поцікавилась Ольга. —
Мене
Яшком,
а
його
Володькою, — відповів старший (А. Іщук);
Йде Гордієнко Яиіа, йому лиш сімнадцять літ,
Вітер встеля під ноги каштанів оббитий квіт
(JI. Забашта);
— Ну, Яшо9 вітаю тебе. Чудова модель (О. Донченко).
ЯЛИСЁЙ див. 6ЛИСЁЙ.
ЯН запозичене; п., ч. Jan, слц. Jan, бр. Ян; те саме,

що IBÄH. йнко, йнцьо, ясь, яськб.

З родиною Хмелевських МИ були
Сусідами, а з їхнім сином Яном
Я років сім сварився і дружив (М. Бажан);
Затнувся Ясько, проковтнув переляк.
— Ми з Умані. Учні (М. Бажан);
Наймолодший Янко подався до худоби й коней
(О. Кобилянська); Янцьо спер голову на руки над столом
(О. Кобилянська).
я н у Х р ій лат.; Januarius (присв. прикм. до
Janus — давнє римське божество, бог Сонця і світла, дверей і
воріт; від janus — критий прохід; janua — двері) — який
належить Янусові, стосується його.
_ ЯРЁМА, ВЕРЕМІЙ (ЄРЕМІЯ) д.-євр*.; ім’я
Yirmöyahu — Ягве (Бог) піднесе; від rum — бути високим.
ЯРЁМКО, ЯРЁМОНЬКО, ЯРЁМОЧКО, ЯРЁМОЧКА, ЯРЁМЧИК, ЙРК0.
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Сирота Ярема, сирота убогий:
Ні сестри, ні брата, нікого нема! (Т. Шевченко);
Йди в танець, Ярема Галайда (А. Малишко);
Підвівся гривастий
(М. Стельмах);

вислочолий

Ярема

Григорович

Навіщо дивишся так пильно, Єреміє,
Як юна Лідія у юному танку
І гроші, і серця у пригорщу дзвінку
Збирає, сміючись та блискаючи оком?
(М. Рильський);
Сидить наш Яремко на коні, як козак (С. Воробкевич);
Листи приносив усе той же посланець, Яремко,
середульший син (В. Земляк).
ЯРМОЛАЙ див. ЄРМОЛАЙ.
ЯРОМЙР слов.; від яр- (ярий) і мир- (мирний, мир).
ЙРКб, ЙРИК, ЙРЧИК, ЯР^СЬ, ЯР^СЬО, ЯРУСИК, ЯР^НЬ,
ЯР^НЬО, ЙРЦЬО.
ЯРО11(3ЛК слов.; від яр- (ярий) і полк (військо,
похід). ЙРКб, ЙРИК, ЙРЧИК, ЯРУСЬ, ЯРУСЬО.
ЯРОСЛАВ слов.; від яр (ярий) і слав- (слава).
ЙРКб, ЙРИК, ЙРЧИК, ЯР^СЬ, ЯРУСЬО, ЙСИК; СЛАВА,
СЛАВКб, слАвцьо, слАвик, слАвчик.
Наш Київ — давнина кривава,
Наш Київ — праці світлий цвіт,
І мудре слово Ярослава,
І Святослава гордий щит (М. Рильський);
Славко, тобто Ярослав, був простим сільським хлопцем
дев’ятнадцяти років (М. Білкун, В. Кисельов).
ЙРОШ див. ЄРОФІЙ.
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Ой за нашим садом три зіроньки рядом:
Перша зірка ясна — Мотруня прекрасна.
Друга зірка ясна — Теклюня прекрасна.
Третя зірка ясна — Настуня прекрасна.
На ро дн а пісня

Жіночі імена

Жіночі імена

Ша
Августа жін. до Август , rtfс т а , г ^стя ,
ГУСТИСЯ, Г^СЯ; АГ^СЯ.
Густя з Флором поїхала на поле звозити овес (М. Малиновська).
АВРЁЛЫ лат.; рим. родове ім’я Aurelius; від aureolus — золотий. АВРЁЛЯ, АВРЁЛЪКА, АВРЁЛЬЦЯ; ЁЛЯ.
Л ю ц і л л а:
Який ти добрий, дядечку... Щаслива
Авреліяі У вві татко є... (Леся Українка);
Маруся вертілась, сипала свої зауваження, анітрохи не
бентежачись, що її чують не тільки Аерельця з Олею
(І. Вільде).
ABPdPA лат.; aurora — зоря, світанок; в античній
міфології Аврора — богиня ранкової зорі, світанку.

АГАПІЯ жін. до АГАГПЙ. ГАЛА, ГАПОНЬКА...

{див. ще АГАФІЯ).
Він казав їй: “ Тьотю Агапіє Силівно, ну стихніть, ви ж
розумієте, що у нас сесія, мені треба готуватися, зосе
редитися” (І. Сенченко).

АГАТА гр.; agathe — добра. АГАТОНЬКА,
Аг а .
В 1940 році з письменницею Агатою Турчинською ми
провідали дідугана у його домику в Косові (І. Вільде).

а г Ат о ч к а ,

...

АГАФІЯ,

ГАФІЯ

гр.; agathe —

добра.

ГАФА,

гаф ій к а , гаф ієн ька , гаф ієчка , гАп а , гАпоныса,

ГАЛОЧКА, ГАП^ЛЯ, ГАЛЕНЯ, ГАП^СЯ, ГАЙКА, ГАСЯ,
г Аі п а , г а п і^ н я , г Аш к а .
Гафія уже стояла біля дверей, зібравшись додому (І. Чендей); Гафійка стояла міцна, запалена сонцем, з тонким
пушком на руках і ногах, мов золота бджілка
(М. Коцюбинський);
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— Да зірала зіронька, зірала,
З ким ти, Гапонькоу стояла? (Народна пісня);
Петрусь, як старший, вів Гапочку за руку (Ю. Яновський);
А братикам теличку,
А мені спідничку,
А Гашуні калачі,
Щоб спала вдень і вночі! (Народна пісня);
Сонце хлюпало в білих ринвах,
Пил змивало на білих ромашках...
А в палаті,
Над ліжком сина,
Посміхалася тітка Гашка (В. Юр’єв).
АГАФ фШ КА жін. до АГАФ0НИК. ÀTA; НІКА.
АГЛАЩ А гр.; aglaos — чудовий, прекрасний і еіdos — вигляд, зовнішність. АГЛАЯ, АГА, АГ^ЛЯ; Г^ЛЯ.
АГЛХЯ гр.; aglaos — чудовий, прекрасний. ÀTA,
АГ^ЛЯ; Г^ЛЯ.
Аглая розчинила двері і стала на порозі (Ю. Смолич);
— І все-таки не ревнує [чоловік]? — усміхнулась Аглая...
— Ти, Аго, не думай, що Женя взагалі нездібний
переживати душевних драм (М. Хвильовий).
АГНЁСА гр.; agnë — чиста, непорочна: за іншим
тлумаченням — лат.; agnus — ягня. ÀTHA, АГА, АСЯ;
НЕСЯ.
Хтось в шибку стиха постукав. Схопився Макар,
схопилась і Агнеса (А. Іщук);
Вона в задумі погляд підвела,
Красу Агнеси бачачи уяв (В. Мисик).
АГНІЯ гр.; agnë — чиста, непорочна; за іншим
тлумаченням — лат.; agnus — ягня. АГНА, ÀTA.
Агнія була рішучою жінкою і не любила зайвих
сентиментів (Г. Ігнатенко).
АГРИПЙНА; ГОРПЙНА лат.; рим. родове ім’ я A g
rippa. За легендою, основоположник цього роду народився впе
ред ногами, звідси і дістав своє ім’ я (гр. agreuo — схоплювати і
pous — нога). ГОРПЙНКА, ГОРПЙНОНЬКА, ГОРПЙНОЧКА,
ГР^НЯ, ГРУША.
— Куди мене, Степанку, поведеш,
Що ти своєї хатоньки не маєш?
— Поведу тебе, Горпино, в чужую,
Поки свою хатиноньку збудую (Народна пісня);
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Горпина була у всім дому хазяйка і усьому господарству
голова (Г. Квітка-Основ’ яненко); Горлинка була задово
лена неділею: такий прехороший
день
удався
(Г. Косинка);
Ой льонку, мій льон,
Чом малий да невеликий?
Да чи тебе женихи врекли,
Що до Горпиночки шлються,
А за Настусю б ’ються (Народна пісня);
Груня була одиначка у мами-вчительки (Ю. Яновський);
Груню, Груню9 не хитнися!
С&ій! Отій! (С. Мушник).
АДА д.-євр.; ім’я ‘Ä dä— прикраса; від ‘äda —
наряджати; прикрашатися. ^ДОНЬКА, ДДОЧКА, АДУСЯ,

Адя.

Чорноморченко Ada — наш комсорг, або ж іще ми нази
ваємо совістю нашого курсу — неохоче зводиться
(Є. Гуцало).
АДЕЛАЇДА запозичене; фр. Adélaïde; від нім. Adel
heid; ден. adal — шляхетний, благородний і ден. heit — порода,
рід. АДЁЛЯ, АДЁЛЪ, АДА, АДЯ; ДЕЛЯ; ІДА.
— Пам’ ятаю Аделаїду Ксаверівну, ми якось на її уроці
випустили голуба в класі (Є. Гуцало).
АДЕЛІНА запозичене; нім. Adeline; ден. adal —
шляхетний, благородний. АДЁЛЯ, АДЁЛЬ, АДА; ДЙЛЯ;
ЛІНА.
А маршрут відомий: подвір’ я Аделіни Семенівни на
Воздвиженці і будмайданчик (М. Рудь).
АДРІАНА ж і н . д о АДРіАН. АДРіАНКА, АДРіАн о н ь к а , а д р і А н о ч к а , Ад а , а д я .
Адріана сіла біля Нестора, запитливо глянула на нього
(Р. Іваничук).
АЕЛІТА нов.; від гр. аег (pod. aeros) — повітря і 1іthos — камінь; утворене О. М. Толстим в однойменному
романі. ЕЛА, ЁЛЯ; АЛЯ.
АЗА д.-€бр.*\ можливо, від ‘az (жін. ‘azzä) —
сильний, міцний. Поширенню імені в Україні сприяла п’ єса
М. Отарицького “ Циганка Аза” . АЗОНЬКА, АЗОЧКА.
А з а: Ет, годі прикидатись: до тебе на крилах летіла,
бо кохаю. В а с и л ь : Кохаєш ти, Азо, ти? А з а :
Віддавна (М. Отарицький).
АЗАЛІЯ гр.; azalea — азалія — назва декоративної
рослини родини вересових, по-грецьки — суха. Назва
зумовлена тим, що азалія любить сухий ґрунт. АЗА.
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АЇДА запозичене; поширилося під впливом одной
менної опери Джузеппе Верді. Можливо, від араб, /a id a —
вигода, винагорода. АЩОНЬКА, АЩОЧКА, АДА, АДЯ, АЯ; ЇДА.
АКСЕШ Я див. OKCÀHA.
АЛЕВТИНА гр.*; можливо, від аіепо — відбиваю.
АЛА, АЛЯ; ТША, ТШОШ>КА, ТЬЮЧКА, ТІНКА.
Дівчина ця мала., ім’ я: Аля. Повністю Алевтина
(П. Загребельний).
АЛІНА запозичене; ніж. Alina, Aline; можливо,
виникло через скороч. імен Ангеліна, Аделіна. АЛШКА,
АЛІНОНЬКА, АЛҐНОЧКА, АЛА, АЛЯ; ЛІНА.
Аліна була з робітничої родини (Ю. Яновський).
АЛІСА запозичене; фр. Alice; можливо, від. гр.
aletheia — істина: можливо, скороч. варіант імені К а л і с т а.
АЛІСОНЬКА, АЛІСОЧКА, АШСКА, AÄA, АЛЯ.
Якось випадково зустрічаю Алісу Швидку на вулиці
(В. Чемерис).
АЛЛ А гр.*; можливо, від allé (чол. alios) — інша,
друга, наступна; в рос. могло виникнути від прикм. “ альїй” .
а л л о н ь к а , А л л о ч к а , а л л ^ с я , А л а , Ал я .
Алла Михайлівна була вбрана в чорній амазонці (Леся
Українка);
Алла Тарасова
вже далі чита.
— ... “ Тож випала була для Кареніної
неждана радість, —
як сон:
Вронський при вході в вагон
оглянувся на неї” (П. Тичина);
Його перестріла молоденька, сміхотлива лаборантка
Алла (Ю. Мушкетик).
АЛЬБЕРТЙНА утв. від чол. імені АЛЬБЙРТ.
а л ь б е р п ін о н ь к а , а л ь б е р т й н о ч к а , а л ь б е р т й н к а ,
АЛЯ; ТІНА.
АЛЬБІНА, ж і н . л о АЛЬБІН. АЛЬБІНОНЬКА,
АЛЬБІНОЧКА, АЛЬБІНКА, АЛЯ.
А л ь б і на :
Ти, Мартіане,
либонь, мене осудиш?
М а р т і а н:
Ні, Альбіно,
я не суджу нікого (Леся Українка).
АЛЬВІНА запозичене; ніж. Alwine; жін. до Alwin,
що є скороч. варіантом імені Adalwm {ден. adal — шляхетний,
благородний і wini — друг). АЛЬВІНОНЬКА, АЛЬВІНОЧКА,
АЛЬВІНКА, АЛЯ.
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АЛЬФРЁДА жін. до АЛЬФРЁД. АЛЬФРЁДОНЬКА, АЛЬФРЁЦОЧКА, АЛЬФРЁДКА, АЛЯ; ФРЁДА.
АНАСТАСШ, НАСТАЄШ, НАСТЯ жін. до АНАС
ТАС н аст Ася , н аст Аска , н Асга , н Ас гк а , н Асто ч ка , н Астечка , н аст Ун я , н аст Уненька , НАСТУНЕЧКА, НАСТУНЬКА, НАСТУСЯ.НАСТУСЕНЬКА. НАСТУСЕЧКА, НАСТУСЬКА, НАСТУШКА, НАТА, НАТОНЬКА,
НАТОЧКА, НАЦЯ, НАЦЬКА; СТАСЯ, СТАСЕНЬКА, СТАСЕЧКА, СТАСУНЯ, СТАСУНЬКА, СТАСЬКА; ТУСЯ, ТУСЕНЬКА, ТУСЕЧКА; АСЯ.
Очі АнастпасГі Філатівни під скельцями окулярів раптом
проймаються співчуттям і цікавістю (Ю. Збанацький);
Т а м а л і й: Мушу йти, Настасіє Андріївно! Мене дома
ждуть (О. Пчілка);
Од каганця проміння в’ яле
тремтить, хитається й тече.
І Настя голову схиляла
своєму Йвану на плече (В. Сосюра);
Білолиця Настка часто упивається словами красного
хлопця (О. Кобилянська);
Вербовая кладочка, кладочка,
Там ходила Настойка, Насточка
(Народна пісня);
Ой доню моя, дочко Настуньо,
Яка ж ти міні мила (Народна пісня);
— А он я вже тебе люблю, Настунько, — борониться
Гриць і сміється веселими очима, — та ще розуму не
втратив (О. Кобилянська);
Через тую кладочку да ніхто не перейде.
Перейшов Лексієчко, перейшов молоденький,
Перевів Настунечку да за білую ручку
(Народна пісня);
Уродилася Настуся —
Любо подивитись,
Із личенька рум’ яного
Хоч води напитись (П. Куліш);
В кімнаті білій спить Настуся.
Світанок стукає у скло
Рожевим пальцем (М. Рильський);
Уже додому люде йдуть, —
Не йде Настусенъка, не чуть (Т. Шевченко);
Ой як будеш ти, Настушко,
Покірненька,
Буде твоя голівонька
Спокійненька (Народна пісня);
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— Що діяти, Нацюі — питає Гринь свою подругу (С. Ковалів).
АНАТОЛІЯ жін. до АНАТОЛІЙ. НАТбЛЬКА,
НАТА; ТЙЛЯ, TtfCg, TtfСЕНЬКА.
АНГЕЛІНА гр.; angelos — вісник. АНГЕЛІНОНЬКА, АНГЕЛІНОЧКА, АНГЕЛКА, АНГЁЛЬЦЯ, АЛШ А,
АЛІНКА; ЛІНА.
— Не дала ні адреси, нічого. Звуть Ліна,.. Повністю
Ангеліна (П. Загребельний); На машині, по дорозі до
Криму, в село в’їжджає жінка генерала Федорченка
Ангеліна Михайлівна (О. Довженко).
АНЖЁЛА, АНЖЕЛІКА запозичене; фр. Angelique;
від лат. angelica — ангельська. АНЖЕЛОНЬКА, АНЖЕЛОЧКА, АНЖЁЛКА; ЖЁЛА, ЖЁЛЯ, ЖЁЛОНЬКА, ЖЁЛОЧКА, ЖЕЛУНЯ, ЖЕЛ^СЯ, Г
Молоденька висока дочка господаря по імені Анжела
попливла у танці, по-лебединому розправивши руки
(С. Олійник).
А н н а див. г А н н а .
.
АНТОНЙДА утв. від чол. імені АНТІН, АНТОН.
АНТбСЯ, ТбНЯ... (див. ще АНТОНІНА); НІДА.
Антонида одружилася з нашим міським інженером
(П. Загребельний).
АНТОНІНА жін. до АНТОНІН. АНТбСЯ, АНТбСЕНЬКА, АНТбСЕЧКА, АНТбСЬКА; ТбНЯ, ТбНЕЧКА, ТЙНЦЯ, ТЙСЯ, ТбСЕНЬКА; НІНА.
Оселились Орлюк і Уляна в Орлюкової тітки Антоніни
(О. Довженко);
От бабусям — інша справа,
їм сидіти в холодку,
А тобі, Антосю, сором!
В силі, в тілі, у соку (С. Воскрекасенко);
Спогадуй вихори червоні,
Сльотаву Боярку в багні,
Любов Туманової Тоні,
Яка лишилась в тумані (В. Забаштанський);
Тося страшенно сподобалась йому з першого погляду
(І. Вільде).
АНТбНІЯ жін. до АНТбНІЙ. АНТбСЯ; ТбНЯ,
ТбСЯ... (див. ще АНТОНІНА).
Марія подумала при цьому — от і Олександра Мико
лаївна молоденька, не старша за Антонію Бак у ні ну, і
теж уперше в Парижі! (О. Іваненко).
АНФІСА г р antheo — цвіту; anthusa — яка цвіте,
квітуча. АНФІШНЬКА, АНФІСОЧКА, АНФІСКА; ФІСА.
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АПОЛЛШХРІЯ жін. до а п о л л ін Ар і й . п о л і н а ,
П0ЛЯ; ЛІНА.
— Я ще познайомлю вас з однією дівчиною, яка нещодав
но приїхала до Парижа з Росії. Це також жінка нової
формації, Аполлінарія Суслова (О. Іваненко).
АПОЛЛ0ШЯ Ж І Н . до АПОЛЛбНІЙ. ПОЛІНА,
П0ЛЯ; ЛІНА.
— Ліна, я просив би склянку чаю... Не кваплячись з
чаєм, Аполлонія почала торочити історію про боннуфранцуженку (І. Вільде).
АРіАДНА гр.; агі — дуже і handanô — подобаюся; за
іншим тлумаченням — вірна своєму чоловікові. В античній міфо
логії — дочка Міноса, яка допомогла Тесеєві вийти з лабіринту.
АРіАДНОНЬКА, АРіАДНОЧКА, АДА, АДЯ; РАДАНашою вчителькою літератури у восьмому класі була
Василенкова дружина Аріадна Григорівна (П. Затребельний).
АРКАДІЯ ж і н . д о АРКАДІЙ. АДА, АДЯ.
APCÉHA, АРСЕНІЯ жін. до APCÉH, АРСЁН1Й.
АРСЁНОНЬКА, АРСЁНОЧКА, APCÉHKA, АСЯ; СЁНЯ.
Варто було б котромусь із нас добігти до школи — це
крок ступити, поступатись у віконце до Арсени
Людвиківни, старенької доброї вчительки (В. Земляк).
АРТЁМ1Я жін. до АРТЁМ1Й. АРТЁМА, APTÉМОНЬКА, АРТЁМОЧКА, АРТЁМКА.
АСЯ скороч. варіант імені АНАСТАСІЯ, що став
документальним, можливо, під впливом однойменної повісті
І. С. Тургенева. АСЕНЬКА, ÀCE4KA.
Ася чудово грала на роялі (О. Іваненко); Ася бігла
попереду, ляскаючи в долоні (Ю. Смолич).
ATÉHA див. АФІН А.
АФАНЛСІЯ жін. до АФАНАСІЙ. АФАНАСЯ; ФАНЯ.
АС^ША, ATÉHA гр.; Athena — ім’ я богині мудрості
і воєнного мистецтва.
АФРОДІТА гр.; Aphrodite — ім’я богині кохання і вроди.

БЕАТРЙСА запозичене; фр. Beatrice від лат.
beata — щаслива. BEÀTA, ВЕАТКА, БКГА.
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БЁЛЛА запозичене; від лат. bella — гарна,
вродлива. БЁЛЛОНЬКА, БЁЛЛОЧКА, БЕЛЛ^СЯ, БЕЛА,
БЁЛОНЬКА, БЁЛОЧКА, БЁЛКА.
БЁРТА запозичене; ніж. Berta; ден.f Bertha —
блискуча. БЁРТОНЬКА, БЁРТОЧКА, БЕРТ^СЯ, БЁТЯ.
БОГДАНА жін. до БОГДАН. БОГДАНОНЬКА,
б о г д А н о ч к а , б о г д А н к а , ВОГДАНЦЯ; д а н а , д А н я ,
д А н о н ь к а , д Ан о ч к а , д Ан к а , д а н У с я , д а н У с е н ь к а ,
ДАН^СЕЧКА,' ДАН^СЬКА, ДАНУТА.
— Дозвольте представитися: капітан Шепіт. — Богда
на, — простягла вона йому руку (П. Загребельний);
Мила Данонько моя,
Дано чи Богдана,
Личко зіркою сія,
Серце моє в’ яне (Л. Забашта);
Він артистично розвів руками, вклонився співачці:
— Піди, Богданко, репрезентуйся начальству (П. Загре
бельний).
БОГУСЛАВА ж і н . до БОГУСЛАВ. БОГ^СЕНЬКА,
БОПГСЕЧКА, БОГ^СЯ, БОГ^СЬКА; СЛАВА, СЛАВКА,

слАвця.

БОЛЕСЛАВА ж і н .
до
бол есл А в.
боля,
БОЛЁСЯ, ВбЛЕЧКА, БОЛКІНЯ, БОЛібНЬКА, БОЛібСЯ;
с л А в а , с л Ав к а , с л А в ц я .
БОРИСЛАВА жін. до БОРИСЛАВ. СЛАВА,
с л Ав к а , СЛАВЦЯ.
БРОШСЛАВА жін. до БЮШСЛАВ. БРбНЯ, БРбНЕНЬКА, БРбНЕЧКА, БРОН^СЯ; СЛАВА, СЛАВКА, СЛАВЦЯ.
— Добрий вечір, Броніславо Михайлівно, — шанобливо
вклонився Артемон (М. Стельмах); Броніслаеа Савейко
було перше і єдине кохання Лукашевича. Ще
гімназистом — у Вільні — він мріяв викрасти Броню з
аристократичної родини (О. Соколовський).

ВАЛЕНТЙНА Ж І Н . до ВАЛЕНТЙН. ВАЛЕНТЙНОНЬКА, ВАЛЕНТЙНОЧКА, ВАЛЯ, ВАЛЕЧКА, ВАЛібСЯ,
ВАЛКІША, ,ВАЛК5іПКА, ВАЛібНЯ; ТІНА, ТІНОНЬКА,
ТІНОЧКА, ТІНКА.
Питають їх про ім’я. Його звуть Роман Сиваш, її — вона каже:
Левантине, суддя поправляє: Валентина (Б. Грінченко);
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Валентино, Валентино,
Світ увесь в огні.
Свіжу рану, Валентино,
Забинтуй мені (П. Біба);
Будуть людям підвладні
мікро- і макрокосмос.
О небесні брати
і небесна сестриця Валя,
Космічне сузір’я
піонерів і першопрохідців
(С. Крижанівський);
Він швидко познайомився з попутницею, яку став побатьківському величати Валею, Валюшею (Ю. Щербак);
Де ти їдеш, Валютної
Де зупинишся жить? (А. Малишко).
ВАЛЁР1Я жін. до ВАЛЁР1Й. BAJTÉPA, BAJLÉРОНЬКА, BAJIÉP04KA, BAJIÉPKA, ВАЛЁРЦЯ, ВАЛЯ; JIÉРА, JIÉPOHbKA, ЛЁРОЧКА, ЛЕР^НЯ, JIEPŸCH.
В тому інституті, в одній з його лабораторій, чаклує коло
приладів
біло-ніжне
створіння,
зване
Валерією
(П. Загребельний); Валерія, Jlepa... Ось єдина людина,
яка вже два десятки років любить його (JI. Письменна).
ВАНДА слов.; ті. Wanda; походження імені
остаточно не з’ ясоване; можливо, від назви річки Vandalus,
помилково ототожнюваної з Віслою, або від лат. Veneda —
слов’ янка. ВАНДОНЬКА, ВАНДОЧКА, ВАНД^СЯ.
З старої віли на весь гай
Плив голос панни Ванди (І. Франко);
Ванда, одягнута в біле легеньке плаття, сиділа в куточку
(А. Іщук); — Це твої, Вандусю, слова? (Л. Письменна).
в а р в А р а гр.; barbaros — чужоземець. ВАРВАРОНЬКА, BAPBÀP04KA, b à p k a , в А р я , в А р о н ь к а , BÀРОЧКА, ВАРИСЯ, ВАРІ0НЯ, BAPIÔTOHbKA, BAPIÔT04KA.
Ой під вишнями, під черешнями
Рання роса впала,
Ой там Варвара, ой там молода
Красоньку розсівала (Народна пісня);
— Яке там лихо дзвонить та й дзвонить? Марійко, Варкої
Не чуєте, що там хтось дзвонить? (М. Коцюбинський);
Десь далеко Варя-наречена.
Ні, дружина (В. Швець);
Ой метена улонька з кінця,
Везена Варонька з-під вінця (Народна пісня);
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— Ой їж, коню, да сюю траву,
Да поїдеш у доріженьку;
В доріженьку да далекую
По Ворочку молоденькую (Народна пісня);
В його дочки Варюточки у полах мережка,
Куди везли Салогуба — кривавая стежка
(Народна пісня).
ВДСИЛЙНА утв. від чол. імені ВАСЙЛЬ. ВАСИЛЙНОНЬКА, ВАСИЛЙНОЧКА, ВАСИЛЙНКА, ВАСЙЛЬКА,
вАся, ВАСКІНЯ, в А с ь к а .
У дівчини Василини
Чорні очі, брови чорні —
Блискавиці неповторні (В. Іванович);
Іванку, хто це тут кричав?
Хто витоптав стежинки?
Скажи, чи ти не зустрічав
моєї Василинки? (В. Швець);
Вийняла Василька зі скрині рушники (С. Пушик); Його
Васька, його добра жінка, що була хазяйка невсипуща..,
покинула його на сьому світі, пронедужавши тижнів зо
два (Г. Квітка-Основ’яненко).
BÀCCA гр.*; можливо, від bassa — лісиста ущелина
або від назви міста Bêssa. BÀCCOHbKA, BÀCC04KA, BÀCH,
BACIÔHH, BÀCbKA.
Юра поглянув на Вассу, і серце його раптом здригнулося
(Ю. Смолич); — Я сильно скучив, Вассо.. — А я думала,
що ти забув уже за свою Васю (Г. Епік); — Добре, — від
повіла вона тихо, — я поговорю.. — Але ви чогось надто
неохоче відповідаєте, Вассочко9 — вимовив він дуже
ніжно (Г. Епік).
BÉKJIA див. ТЁКЛЯ.
BEHÉPA лат.: Venus (род. Veneris) — Венера; в
давньоримській міфології — богиня кохання і вроди.
ВЕНЁРОНЬКА, ВЕНЁРОЧКА, ВЕНЁРКА, ВЁНЯ;_НЁРА.
ВЕРОНІКА гр.*; від phero — несу і nike — перемога
(буквально: та, шо приносить перемогу). BEPÔHA, ВЕРОНКА,
ВЕР0НЦЯ, ВЕРОНЯ, ВЕРбНЬКА, ВЕРУНЬКА, ВІРА, ВІКА,
ВІК^СЯ; НІКА.
— Мене звуть Вероніка. — Дякую, Вероніко (П. Загребельний); — Ти ще гарнішою стала, Вероноі.. Знову роз
квітла, квіточко моя (М. Томчаній); — Знайомтесь. Це і є
та сама новітня Ковалевська.. Вероніка. Ніка (І. Драч).
ВІВДЯ див. ЄВДОКІЯ.
ВПСТОРЙНА жін. до ВПСТОРЙН. ВІТА... (див. ще
ВІКТбРІЯ); РЙНА.
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ВЩТбРІЯ л а т victoria — перемога. ВІТА,
ВІТОНЬКА, ВІТОЧКА, BÎTKA, ВІТУСЯ, ВІКТА, ВІКТУСЯ,
ВІКА, ВІКУСЯ.
Тут і зустрів Крищук свою Віту, Вікторію (М. Олій
ник); Коли знову залишились удвох з Вітою, попросила:
— Скажи, Віточко, ти можеш допомогти мені в одній
дуже делікатній справі? (А. Іщук);
Стали діти всі радіти:
— Повернулась наша Вітаї —
А Вітуся каже їм:
— Я тепер усе поїм! (Н. Забіла);
— Раніш, тільки виряджу
В главк чоловіка,
І вже мені дзвонять, було,
То Муся, то Дуся,
То Катя, то Віка...
Встигай лиш гукати “ алло!” (С. Олійник).
В1ЛЁНА жін. до BIJIÉH. БІЛЯ; JIÉHA.
ВІЛЕНІНА жін. до ВІЛЕНІН. БІЛЯ; ЛЁНА; НІНА.
ВІЛІНА нов.; скороч. від В о л о д и м и р
І л л і ч Л е н і н . ВІЛЯ; ЛІНА; ÎHA.
ВІ0ЛА запозичене; англ. Viola; від лат. viola —
фіалка. ВібЛОНЬКА, ВібЛОЧКА, ВібЛКА; бЛЯ.
Саша, Петя та Віолау
Славик, Люся і Тарас —
всі, звичайно, ходять в школу,
в п’ ятий, в шостий, в сьомий клас (Н. Забіла).
ВЮЛЁТТА запозичене; поширилося під впливом
опери Джузеппе Верді “ Травіата” ; від італ. violetta (фр. violette) — фіалка. ВЮЛЁТОНЬКА, ВІОЛЕТОЧКА, ВЮЛЁТКА,
ВібЛА, ВІТА.
ВІРА слое.; запозичене із ст.-сл., де з’ явилось як
калька з ір. імені Pistis; від pistis — віра. ВІРОНЬКА,
ВІРОЧКА, ВІР^НЯ, ВІРУНЬКА, ВІР^СЯ, ВІРУСЬКА, ВІРКА,
ВІРЦЯ.
Звали “ Віра Григорівна” учні
Світлу дівчину. З нею усі
На перервах були нерозлучні,
Всі вклонялися юній красі (Т. Масенко);
Нас бомбили із літаків.
І губами, розгуби повними,
Наша Вірочка, милий кок,
Шепотіла: “ То, мабуть, помилка...
Скільки в світі бува помилок!..” (Ю. Сердюк);
Уже їй, гай-гай, за сорок, а все вона, все Віруня.
Уже в неї син одружений, онуці до школи скоро.
А все вона, все Віруня9 все молода й бадьора
(С. Мушник).

126

Найпоширеніші імена,
їх походження та варіанти

ВІРГІНІЯ лат.; virgo (pod. virginis) — дівчина.
ВІРГІНА, ВІРА; ІНА.
В1РИНЁЯ лат.; virens — зелений; молодий,
свіжий, квітучий. ВІРА; РЙНА; НЕЯ.
ВПЮСЛАВА ж і н . д о ВПЮСЛАВ. ВІРА; СЛАВА,
с л Ав к а , с л А в ц я .
ВІТА лат,; vita — життя. ВІТОНЬКА, ВГГОЧКА,
ВІТКА, ВГГУСЯ, ВІТУСЕНЬКА, ВГГУСЕЧКА, ВІТУСЬКА.
ВГГАЛІНА утв. від , чол. , імені , ВІТАЛІЙ.
ВГГАЛІНОНЬКА, ВГГАЛШОЧКА. ВІТА; ЛІНА; ТАЛА.
ВГГАЛІЯ жін. до ВГГАЛІЙ. ВІТА; ТАЛА.
ВЛАДА слов.; від влад- (ст.-сл. владати —
володіти). ВДАДОНЬКА, ВЛАДОЧКА, ВЛАДУНЯ, ВЛАДУ СЯ,
ВЛАДКА; ЛАДА.
.
ВЛАДИЛЁНА жін. до ВЛАДИЛЁН. ВЛАДА; ЛАДА; ЛЁНА.
,
ВЛАДИСЛАВА жін. до ВЛАДИСЛАВ. ВЛАДА;
с л Ав а , с л А в к а , с л А в ц я .
ВЛАДЛЁНА жін. до ВЛАДЛЁН. ВЛАДА; ЛАДА^
ЛЁНА.
ВЛАСТА слое.; ч. Vlasta — від vlast (батьківщина,
вітчизна).
ВОЛОДИМЙРА жін. до ВОЛОДЙМИР. ВОЛбДЯ,
ВОЛбДКА, ВОЛбДЬКА; МЙРА, МИРбСЯ, МИРбСЕНЬКА,
МИРОСЕЧКА, МИРбСЬКА, МЙРКА, МЙРЦЯ.
— Дочка народилась, то чоловік хотів назвати Катрею, а
я — тільки Володимиром. І вийшло по-моєму (Є. Гуцало).
ВбЛЯ нов.; від загального іменника воля.
ВбЛЕНЬКА, ВбЛЕЧКА.
Воля була красива, хоч і кирпатенька трохи (Ю. Яновський); Його Волечка надто детально прощалася з
політехніком (Ю. Яновський).
ВСЕСЛАВА жін. до в с е с л А в . с л А в а , с л А в к а ,
с л Ав ц я .
В’я ч е с л А б а ж і н . д о в ’я ч е с л А в . с л А в а ,
сл А в к а , сл А вц я .

ГАІНА (ГАЇАНІЯ) гр.*; можливо, від gaia —
земля. ГАЇНКА, ГАІНОНЬКА, ГАНОЧКА.
Остап Колодій.. — сват, бо за його брата Зінька віддав
свою дочку Гаїчку (Гаїанія її охрищено, а це вже так по-
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простому стали звати) (Б. Грінченко); — Доню, Гаїночко,
скажи — що тобі? (Б. Грінченко).
ГАЛЙНА гр.*; яаіепе — спокій, тиша; штиль на
морі, тиха погода. ГАЛЙНОНЬКА, ГАЛЙНОЧКА, ГАЛЙНКА,
ТАЛЯ. ГАЛЙНЯ, ГАЛНЗНЬКА, ГАЛКІСЯ, ГАЛКІСЕНЬКА,
ГАЛЮТОНЬКА, ГАЛКІТОЧКА, ГАЛНУГЕНЬКА, ГАЛОНЬКА,
г Ал о ч к а , г А л е ч к а , г А л к а , г А л ь к а .
А стежкою біжить вона, найдорожча, — Галина (О. Дов
женко);
— Помандруймо, да серце Галино, оприченьки ізо
мною!
— Ой як же мені, да козаче орле, оприченыси
мандрувати,
Єсть у мене отець і матуся, будуть мене
проклинати.
— Нехай лають, нехай проклинають, вже ж вони
нас не научать,
Вже ж вони, серце Галюню, мене з тобою да й не
розлучать
(Народна пісня);
— Ти, молода Галинонько,
Чи боїшся Миколоньки?
— Я Миколи не боюся,
Бо я із ним поберуся (Народна пісня);
Сміється Галя дзвінко,
Від сонечка рожева.
— Здорова будь, Галинкої —
В саду шумлять дерева (М. Пригара);
У старого чабана
Прокурена люлька,
У старого чабана
Донечка Галюнька (І. Муратов);
Татко напився та й хвалить її:
— Дуже солодка водичка.
Тільки чому це, Галюсю, твої
Очки — немовби кринички? (П. Усенко);
Ой плакала Галюточка,
В батька живучи (Народна пісня);
Як поїхав пан Кролевич на прогуляння
Да покинув Галютекьку на горювання
(Народна пісня);
Така-то була Галочка Таранцівна, на славу не тільки Гончарівці, та й усьому Харкову краса (Г. КвіткаОснов’ яненко);
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Ой сосонко, сосонечко зелененька,
А я сосну зрубав, три зозулі ізігнав..
Перша зозулька — молода Галечка
(Народна пісня);
— ГалькоІ — гукнула вона до неї. — Галько! Галька
спинилась і вздріла Марусю (Б. Грінченко).
г А н н а ( А н н а ) д.-євр.; ім’ я СЬаппа; від сЬапап —
він був милостивий, виявляв ласку. ГАННОНЬКА, ГАННОЧКА, ГАНКА, ГАНЯ, ГАНЬКА, ГАННУСЯ, ГАНН^СЕНЬКА,
ГАНН^СЕЧКА, ГАНН^СЬКА, ГАННУЛЯ, ГАНН&ПЕНЬКА,
ГАННУЛЕЧКА, ГАНН^ЛЬКА, ГАНН^НЯ, ГАНН^НЕНЬКА,
ГАНН^НЕЧКА, ГАНН^НЕЙКА, ГАННУШКА, ГАНЬСЯ,
ГАНТСЬКА, ГАН^ЛЬКА, ГАНДЗЯ, ГАНДЗібНЯ, ГАНДЗібНЕНЬКА, ГАНДЗібНЕЧКА, ГАНЦЯ, ГАНЩбНЯ, ГАНЦ^НЯ; АНЯ, АНН^СЯ, АННУНЯ, АННИЦЯ, АННЙЧКА, АНКА, АНЦЯ, АНКЕТА, АШбТОНЬКА, АНібТОЧКА, АЮ бТКА; Ю бРА , НібРОНЬКА, ЮбРОЧКА, Ш бСЯ, ЮбСЕНЬКА,
НЮСЕЧКА, Ю бТА, НібТОНЬКА, ШбТОЧКА, Н^СЯ, Н^СЕНЬКА, НЮСЕЧКА, НУС^НЯ, Н^ЦЯ, ШЩЕНЬКА, Н^ЦЕЧКА; ГАЛЯ.
Ой сяду я під хатою,
На улицю гляну,
Як то тії дівчаточка
Без своєї Ганни,
Без моєї Ганнусеньки
У хрещика грають (Т. Шевченко);
Посивіло те волосся русе,
Мов зимою богуславська путь.
Двадцять років кликали — Ганнусе,
Тридцять років — Ганною зовуть (А. Малишко);
Та якби ти, Акно, знала, як мені на душі,
Ти б мені заспівала, як сокіл на груші
(Народна пісня);
...Розповідь Тарасової розкрила нам
Анни Кареніної душевну рану —
аж до дна (П. Тичина);
У неділю рано до сонця
Сіла Ганночка у віконця,
Всі гадочки перегадала,
Дружечок позбирала (Народна пісня);
Майнув додому
Сусідський красень, Валька Білобров,
Від Ганки нашої, що всім впадає в очі...
(І. Муратов);
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Ластівки літають, бо літається,
І Ганнуся любить, бо пора... (М. Рильський);
Ой у полі тополенька,
Тополенька пишна —
Та то ж наша Ганнусенька
З подружками вийшла (П. Усенко);
— Ой, Ганнулю мила!
Де ж ти льолю мила?
— Серед річки, серед броду
Умочила в чисту воду (М. Пригара);
Під білою стіною
Пахка люлька,
Снується сирова над вусом нить,
Озвалась чи зозулька,
Чи Ганнулька —
І дідусеві ясно, скільки жить (Б. Степанюк);
Гаразд, Ганнуню9 гаразд,
І гаразд, Ганнуся9 гаразд,
Буде віночок зараз
З зеленого барвіночку
На твою головочку (Народна пісня);
Ходила Ганнуненька сім літ по лісі..
А єй батейко додому кличе:
— Ганнуню9 дівойко, іди додомоньку
(Народна пісня);
Просила Ганнунейка
Своїх післанчейків (Народна пісня);
Утка йде, утка йде,
Утенята веде
За собою, молодою.
То ж не уточка — Ганнушка,
Не утята — дружечки,
То ж Ганнущині подружки (Народна пісня);
Приніс мене сивий кінь
До дівчини на сей двір,
До дівчини Гануськи
На білії подушки... (Народна пісня);
Йде [дядько], посмоктує люльку,
Дивиться на обрій та пісню мугика
Про якусь там Ганульку (С. Мушник);
Чи є в світі молодиця,
Як та Гандзя білолиця?
Ох, скажіте, добрі люди,
Що зо мною тепер буде?
З 6—882
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Гандзя душка, Гандзя любка,
Гандзя мила, як голубка (Д. Волконський);
Вода луги позаливала,
Дороженьки позабирала.
А ні пройти, ні проїхати
До Гандзюні на заручини.
А тішила Гандзюненька
Та свого Івасенька:
— Як я здоровая буду,
То все тоє перебуду,
Я луженьки висічу,
Я дороженьки загачу (Народна пісня);
В полі верба, під нею вода —
Там Ганцюня брала воду, сама молода..
Зимна роса, Ганця боса — ножки позябить..
— Ганцюню моя, запрягай коня (Народна пісня);
Ходить Ганцуня по городечку,
Як біла лебедонька,
Ріже собі барвінок,
Плете собі вінок (Народна пісня);
Лист братової Аннуні знайшов мене в районній редакції
(Р. Федорів);
Та Аннице, біле лице, біле деревечко,
Та що сидиш, не говориш, ласкаве сердечко?
(Народна пісня);
“ Грицю, — сказала Анничка, — до тебе
Вийду, як перша зірничка зійде” (Д. Павличко);
“ Поцілуй мене, Анко” , — попросив (Р. Федорів);
— Уже сонце над вербами,
Вибирайся, Анця, з нами (Народна пісня);
— А сама ж ти звідки, Ганно? — Допитувалась Ніна
Прокопівна. — Можна ж тебе так називати? — Мене на
курсі Анютою звуть. То можна й так (А. Іщук); Нюся
покликала. Коли підійшов, подивилась ясно (М. Хвильо
вий); — Ганно Михайлівно! — почав знову Раденко, і
голос йому затремтів. — Галюї (Б. Грінченко).
ГАФІЯ див. АГХФІЯ.
ГЕЛЁНА слое.; п. Helena: фонетичний варіант
імені Олена. ГЕЛЁНКА, ГЁЛЯ, ГЕЛЮСЯ, ГЕЛІЙСЬКА, ГЕЛібНЬКА, ГЕЛібСЕНЬКА, ГЁЛЬКА, ГЁЛЬЦЯ.
Ой лугом, лугом вода іде,
А попід лугом стежечка.
Ой туди Гелена ходила,
З луговою водою говорила (Народна пісня).
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ГЕОРГІНА1 утв. від чол. імені ГЕ0РГІЙ.
ГЕОРГІНКА, ГЕОРГІНОНЬКА, ГЕОРГЙЮЧКА, ГЁРА; ІНА.
Сестра Маківки Георгіна в цей час тихо плакала серед
лемківен (В. Земляк).
ГЕОРГІНА2 нов.; від рос. назви квітки “ георгин”
(жоржина). ГЕОРГІНКА, ГЕОРГІНОНЬКА, ГЕОРГІНОЧКА,
ГЁРА; ІНА.
ГЕРТРУДА запозичене; ніж. Gertrud, Gertrude;
ден» ger — спис і ден. trüt — сильний, міцний. ГЁРТА, ГЁРА,
ГРЁТА; ТР^ДА.
Сама Еліза Францівна та її три доньки-близнята —
біляві, рум’ яні і пухнасті Труда, Еліза і Марія — були
такі привітні, ласкаві і доброзичливії (Ю. Смолич).
ГЛАФІРА гр.; glaphyra — струнка, елегантна.
ГЛАФІРОНЬКА,
ГЛАФІРОЧКА,
ГЛАФІРКА,
ГЛХНЯ,
ГЛАНЬКА, ГЛАіііА; ФІРА.
ГЛИКЁР1Я. ЛИКЁР1Я, ЛИКЁРА жш. до ГЛМ1С^а
РІЙ. ЛИКЙРКА, ЛИКЕРОНЬКА, ЛИКЁРОЧКА; ГЛИКЁРЦЯ.
Гликерія Михайлівна підвела на старого журні очі
(М. Стельмах); Тітка Ликерія навіть бровою не повела на
свого мужа (М. Стельмах); Ликера була собі людина тиха
й добра (Б. Грінченко).
ГОРПЙНА див. АГРИПЙНА.
, rtfСТАВА жін. до rtfCTÄB. rtf СТА, ГУСТИСЯ,
rtfCTH, rtf ся.

ДАНИІЛА утв. від чол. імені ДАНЙЛО. ДАНА,
Да н я , д а н к а , д Ан о н ь к а . д Ан о ч к а , ДАЮ^СЕНЬКА,
ДАН^СЕЧКА, ДАШЬСЯ, ДАНУСЬКА.
ДАРЙНА, ОДАРЙНА, ОДАРКА утв. від чол. імені
д А р і й . д а р й н к а , д а р і й к а , д Ар а , д Ар о н ь к а , д Ар о ч КА, ДАРКА, ДАРЦЯ, ДAPtfCЯ, ДАРУСЕНЬКА, Д ^ С Е Ч -

КА, ДAPtfHЯ, ДAPtfHEHЫCAf ДAPtfHEЧKA, дАіПА,
ДАШЕНЬКА; ОДАРЯ, ОДАРОНЬКА, ОДАРОЧКА; ДбРА.
До Ганни приїхала П сестра Одарка. Звала себе Дарією
Кіндратівною, але на селі була по-старому Дариною
(Ю. Яновський);
5*
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Він
Примостився з Одаркою малою
Край матері, підставивши ослін (Б. Грінченко);
Він не міг, він не міг не зайти,
Проминути нашу хатину...
— Завтра знов мені ляжуть фронти.
Покажи, Даринко, дитину! (В. Малишко);
Дарійку починала тривожити ця таємнича гостя
(Д. Бедзик); — Слухай, Дарусю, я тебе, як рідної сестри
послухаю. Як ти мені порадиш? (Леся Українка);
Спочатку всі думали, що вона переросте свою красу, з
янголятка зробиться цибатою Даркою (Ю. Яновський);
Ой веселе весілічко
Та й весела хата,
Та й Даруська веселенька,
Бо в’ на має тата (Народна пісня);
Ой заплачеш, Дарусечко,
Та будеш плакати,
Вже не буде сопілочка
Коло хати грати (Народна пісня);
Попід сінечки два василечки,
Котрий ущипне — пахне.
У Даруненьки два віночки,
Котрий возьме — плаче..
— Була, Даруньо, не неділенька, не дві,
Було ходити, було носити
По два віночки собі (Народна пісня);
Між вербами, осиками,
Між грушами, кислицями —
Там Андрійко траву косе,
А Одаря коню носе (Народна пісня);
Та чи я ж тобі,
Та й Одарочко,
Не казала,
Та чи я ж тебе, та й Одарочко,
Не втішала (Народна пісня).
ДАРІЯ, ДАР’Я ж і н . д о ДАріЙ. Див. ДАРЙНА.
ДЕНЙСІЯ
жін.
до
ДЕНЙС.
ДЕНЙСЯ,
ДЕНЙСОНЬКА, ДЕНЙСОЧКА, ДЕНЙСЬКА.
ДЗВЕНИМЙРА слое.', від дзвен- (дзвеніти) і мир(,мирний, мир). ДЗВІНКА, ДЗВІНОНЬКА, ДЗВІНОЧКА,
ДЗВШУСЯ;
МИРА,
МЙРКА,
МЙРЦЯ,
МИРбСЯ,
МИРбСЕНЬКА, МИРбСЕЧКА, МИРбСЬКА.
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Ні, не влучила куля Довбуша,
Дзвінка зрадила в ніч глуху.
І несуть âoro, воя доброго,
По гірському несуть шляху (JI. Забангга);
Валя заколисувала свою одиначку Дзвінку,
прокинулася (Р. Федорів).

що

ДЗВЕНИСЛАВА слов.; від дзвен- (дзвеніти) і слав(слава). ДЗВІНКА, ДЗВІНОНЬКА, ДЗВІНОЧКА, ДЗВШУСЯ;
CJIÀBA, CJIÀBKA, СЛАВЦЯ.
ДіХНА лат.; deus — бог; в давньоримській міфо
логії Діана (Diana) — богиня Місяця і полювання. ДІНА; ÀHA,

Аня.

З душею співа Петриненко Діана,
І пісня лунає в степах над Дніпром.
На крилах підносить нас сила незнана,
І хочеться в небо злетіти орлом (Ф. Малицький);
Діана призначалася в асистентки до Гриші Фрусіна
(П. Загребельний).
ДІНА гр.*; можливо* від dynamis — сила, міць,
могутність* влада або від араб, din — віра.
ДОКІЯ див. ЄВДОКІЯ.
ДОМАХА див. Д0МНА.
ЗМІНІКА, ДОМНІКІЯ лат.; dominica — панська,
. . МНА, ДОМНІКА, Д0МШЧКА, Д0МА, Д0МКА,
Д0МЦЯ... (див. ще ДОМНА).
Вуйна Домініка, кругленька, вузликувата особа, могла б
підійти на роль однієї з отих традиційних ласкавих
сільських матерів, що мають постійну прописку в наших
фільмах (О. Гончар); Домініка була жінкою яких сорок
років і була для сільських жінок неоціненна особа
(О. Кобилянська); — Може, ти не зрозуміла добре сну,
Домнічко? (О. Кобилянська); Звали дівчинку Домця,
Домнікія (І. Григурко).

Й

Д0МНА (ДОМАХА) лат.; domina — пані, гос
подиня. ДОМА, ДбМОНЬКА, Д0МОЧКА, Д0МКА, Д0МЦЯ,
домАся, д о м А с е н ь к а , д о м А с е ч к а , д о м А с ь к а , д о М^НЯ, ДОМ^НЕНЬКА, ДОМУНЕЧКА, ДОМ^НЬКА, ДОМУСЯ, ДОМАСЕНЬКА, ДОМАСЕЧКА, ДОМАСЬКА, ДОМАШЕНЬКА, ДОМАі ПЕЧКА, ДОМАі ШСА.
Так, се його Домна піклується про його, сирота,
наймичка, що служить разом з ним у дворі, його люба
Домна, що незабаром стане його вірною дружиною
(М. Коцюбинський); Тиха Денисова Домаха., годила
свекрусі (Б. Грінченко);
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Стояли в коловороті села,
Де санна дорога на Рось повела:
Кирило Клим’ юк, Чипурило, Білан,
Хима, Домашка і дід Задоян... <1. Драч).
ДбРА гр.*; можливо, від сіогоп — дар, дарунок;
могло виникнути як скороч. варіант і т и Дорофея, Федора і
под. ДбРОНЬКА, ДбРОЧКА, ДбРКА, ДЙРЦЯ, ДОРУНЯ,
д о р Ун е н ь к а ,
д о р Ун ь к а ,
д о р Ус я ,
д о р Ус е н ь к а ,
д о р У с ь к а , ДбРЯ.
ДОРОФЙЯ, ДОРОТЙЯ жін. до ДОРОФІЙ. ДбРА,
ДбРЯ; ФЙЯ.

ЕВЕЛІНА запозичене; нім., англ. Eveline, Evelyn;
можливо, те саме, що éBA. ЕВЕЛІНКА, ЁЛА, ЁЛЯ; ВЁЛЯ;
ЛІНА.
Ймення дивне — Евеліна —
Знов вчувається мені.
Тиха ласка голубина,
Ніби сонце по весні (В. Гетьман);
Перші роки подружнього життя виявилися нелегкими
для хворобливої, тендітної Евеліни.. — Прости мені,
Велю. Я стільки завдав тобі горя (Г. Ігнатенко).
ЕДҐГА, ЕДІТ запозичене; англ. Edith; від д.-англ.
ëad — успадковане майно і guö (gyö) — боротьба, битва.
ЕЛЕОН0РА, ЛЕОНОРА запозичене; нім. Eleonora,
Elenore, Leonore; можливо, від гр. eleos — співчуття. ÉJIA,
ЁЛОНЬКА, ЁЛОЧКА, ЁЛЯ, ЕЛЕ0НЯ, ЕЛЕ0СЯ; HÖPA.
— Ви — Елеонора?.. Емма?.. — Я — Таня (Є. Гуцало); Ні
про що не спитала його Еля (М. Рудь); Ми шуга почав
свою знамениту арію над могилою убитої, безмежно
коханої Леонори. Це був не просто спів, не просто гра, а
справжня драма людини, що втратила найдорожче
(В. Врублевська); “ Король снігів” , — сказала про нього
Маруся. Лише Нора не захоплювалася їздою Юри
(1. Вільде).
ЕЛІНА запозичене; фр. Еііале — жін. до Elias —
Ілля. ЕЛЙЮНЬКА, ЕЛІНОЧКА, ЕЛІНКА, ЁЛА, ЁЛЯ; ЛІНА.
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ЁЛЛА запозичене; нім* Ella — скороч. варіант імен
Eleonore, Elfriede, Elisabeth і под. ÉJUIOHbKA, ЁЛЛОЧКА,
ÉJIA, ЁЛЯ.
ЕЛЬВША запозичене; ніж. Elwine (Alwine); жін. до
Alwinr що є скороч. варіантом імені Adalwin (ден. adal —
шляхетний, благородний і двн. wini — друг). ЕЛЬВЙЮНЬКА,
ЕЛЬВІНОЧКА, ЕЛЬВІНКА, ЁЛА, ЁЛЯ; ЛІНА.
ЕЛЬВІРА запозичене; нім. Elwira; можливо, від
чол. Альварес або від д.-герм. Alverat: aelf — ельф і rad —
порада, рада, або від Alwara: al — весь, все і war, wards —
захист. ЕЛЬВЙЮНЬКА, ЕЛЬВІРОЧКА, ЕЛЬВІРКА, ЕЛЬВІСЯ,
ЁЛА, ЁЛЯ|
Ельвіра... ні, нічого не єднало âoro з тою гарною
людиною (І. Вільде).
ЁЛЬЗА запозичене: нім. Else; скороч. варіант імені
Elisabeth; див. ЄЛИЗАВЕТА. ЕЛЬЗОНЬКА, ЕЛЬЗОЧКА.
П а в л о : Учися стримувати себе, Ельзо (Г. Хоткевич);
Лікує Ельза, доглядає,
А перев’язує дівчину,
То на присутніх поглядає:
І на Марильцю й на Галину (В. Гетьман).
ЕМІЛІЯ (ЕМІЛА) жін. до ЕМІЛЬ. ÉMA; МІЛА,
МІЛОНЬКА, МІЛОЧКА, МІЛЯ, МІЛЬКА, МІЛЬЦЯ.
— Ви ж від першого разу могли побачити, що панна
Емілія не байдужа до вас... — МільцмА — мовила
графиня.. Твій пан кавалер навіть нічого не догадувався!
(І. Франко); Рідні раділи наїздам Соломії.. На той час і
Емілія, і Марія повиходили заміж (В. Врублевська).
ÉMMA запозичене; нім. Emma — скороч. варіант
імен із складовою частиною Irm-(Erm-), зокрема, Irmgard, Ermgard і под., що став документальним. ÉMA, ЕМОНЬКА,
ЕМОЧКА.
— Ви — Елеонора?.. Емма?.. — Я — Тайя (Є. Гуцало).
ÉPA нов.; від загального іменника ера. ÉPOHBKA,
ЙРОЧКА.
— Як же вас звати? — Ера, — вона простягла руку
(В. Луговський).
ÉPHA запозичене; нім. Erna — скороч. варіант
ряду імен, у тому числі Ernesta, що став документальним.
ЕСФГР, ECTÉP (ECTÉPKA) д.-євр.; ім’ я ’Ester; перс.
sitare (ästarä) — зірка. ЕСФІРОНЬКА, ЕСФІРОЧКА,
ЕСФІРКА; ФІРА.
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Б о р и с : Есфір, голубко! Давай пограємо. Е с ф і р:
Ніяково чомусь грати під такий час. Б о р и с :
Ех,
Есфірко. Ми зріднилися з тобою (Г. Хоткевич); А Есфір
така схвильована (М. Малиновська); І всі побачили
Естерку, її скаменілий од горя вид, її червоні очі, з яких
без упину стікала сльоза (М. Коцюбинський).

ЙВА д.-€вр.; Hauua — за біблійним переказом, ім’ я
першої жінки, дружини Адама; від halia — жива. ЙВОНЬКА,
бВОЧКА, ЄВУНЯ, ЄВ^НЕНЬКА,' ЄВ^СЯ, ЄВ^СЕНЬКА,
Є в к а , бвця.
Єва Янівна потихеньку собі щось наспівує
(П. Тичина);
Я кохаю Вас, Єво. Не виходьте за мене заміж.
Не жалійте мене, хоч і тяжко буде мені
(JI. Костенко);
— Привикай, молода Євуненько,
У своей свекороньки (Народна пісня);
Юхим проводжав Євку з вечорниць до самих воріт її хати
(М. Малиновська); Євця.. сьогодні ранком прийшла до
мене, як я ще лежала (Леся Українка).
еВГЁШЯ (ЄВГЙНА, ЇВГА, ЮГЙНА) жін. до
СВГЁН. ЄВГЙНОНЬКА, еВГЁНОЧКА, 6ВГЁНКА; ІВГОНЬКА,
ІВГОЧКА; ГЁНЯ, ГЁНОНЬКА, ГЁНКА, ГЁНЬКА, ГЁНЦЯ, ГЁНОЧКА, ГЕНУСЯ, ГЕНУЛЯ; ЖЁНЯ, ЖЁНЫСА; ЮГЙНОНЬКА, ЮГЙНОЧКА, ЮГЙНКА.
Вийшла Євгенія на плантацію і зраділа, мов дитя
(В. Большак); — Євгена Миронівно, це ви таку красу
тчете? — схилився [Богдан] над незакінченою працею
(М. Стельмах); А ївга, вже вона і замужем, вже вона і
молодиця, вже й діточок наводила, а у людей усе вона
козир-дівка (Г. Квітка-Основ’ яненко);
Бувало, мати, ївга Базилиха, —
До неї й досі спогадом лечу, —
В зимовий вечір заспіває стиха
І доведе малого до плачу (А. Малишко);

Яііночіїмена

Чим вас образила Євгенка —
Маленька донечка моя? (Д. Павличко);
З саду мені видно море. Рідна моя ївгонько, воно зовсім
не таке це море, як його описано в підручниках геогра
фії (О. Донченко); Геня мала ненаситну любов до праці
ще змалечку (В. Большак); — Хотів його з Генькою по
знайомити (І. Григурко);
Ясне проміння сонце ллє.
На голоснім акордеоні
вожата Женя виграє (Н. Забіла).
ЄВДОКІЯ, ДОКІЯ (ЯВДбХА, ВІВДЩг р л еисіокіа
— благовоління; добра слава. ЄВДбСЯ; ДОКіЙКА, ДОКІЄНЬКА, ДОКІЄЧКА, ДбСЯ, ДбСЕНЬКА. ДбСЕЧКА, ДбСЬКА, ДОЦЯ, ДбЦЕНЬКА, ДбЦЕЧКА, ДОЦЬКА, Д^СЯ, Д^СЕНЬКА, ДБСЕЧКА, Д^НЯ, ДУНЕНЬКА, ДОНЕЧКА; ЯВДбНЯ, ЯВДбНЕНЬКА, ЯВДбНЕЧКА, ЯВДбНЬКА, ЯВДбіПЕНЬКА, ЯВДбШЕЧКА, ЯВДбШКА.
— Се ви, Євдокіє? Здорові! — озвався Корній (Леся
Українка);
Так і звали в полку всі: Докія, Докієчка.
Кулеметниця наша врятує від скрухи!
(А. Малишко);
Мені здавалося, що це не Кривов’ яз їде на фронт, а
плаче за мною моя перша любов (її звали Докія, Дуся)
(В. Сосюра);
Опанас воли пас, а Я вдоха — бички.
— Постривай, не тікай, куплю черевички!
(Народна пісня);
— Еге, вже й не вернеться [Левантина], кумо! — відка
зала Вівдя (Б. Грінченко);
Оглянься, Докійко, й назад себе,
Чи не стоїть рідний батько коло тебе
(Народна пісня);
Білявенька Доця заглядала до кожного, чи добре пише
(В. Стефаник); Обступили [молодиці] Доцьку з усіх боків
і ведуть, як засватану (І. Вільде); М а к с и м (тихо):
Дусю, яка ви хороша дівчина (Ю. Яновський);
— Ой доню Явдоню, зіллячко моє,
Чого ж то змарніло личенько твоє?
(Народна пісня);
Видав старий багатенький Паливода свою єдину Явдоньку за спокійного хазяйновитого парубка (А. М’ ястків-
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ський); Хома починає при всіх бійцях читати майорові
листа від Явдошки (О. Гончар).
ЄВДбКСІЯ жін. до ЄВДбКСІЙ. ЙВА; ДбСЯ,
ДОЦЯ... (див. ще ЄВДОКІЯ).
ЄВЛАЛІЯ гр.і eulalos — який добре говорить. ёВА;
ЛЙЛЯ, ЛЙЛБНЬКА, ЛЙІіЕЧКА*
ЄВЛАМШЯ жін. до євлАмпій. євлАня, ёля,
ёВА; лАня, л А н е ч к а , л А н ь к а .
У баби Ланьки
(Євлампія зроду)
розлетілися діти,
забувши про спадок..
Чого ж ти, рідна,
принишкла й хлипаєш чогось?
Тепер ми, Ланечко, не бідні (П. Линовицький).
ЄВНЙКІЯ гр.; еи — добре і піке — перемога. ёВА.
ЄВПРАКСІЯ (ЄВПРАКСЯ, ПРАКСЯ) гр.; еиргахіа —
щастя, благоденство. ЙВА; ПАРАСЯ.
Її назвали Євпраксією, що означало: “ Щаслива” , і тепер
це видавалося тяжкою насмішкою (П. Загребельний);
— Пракся? Хто така? — поспитав Заубуш навмисне, хоч
чув не раз це ім’ я і знав вельми добре. — Казав же тобі:
княжна Євпраксія (П. Загребельний).
6ВСЁВ1Я жін. до 6ВСЁВ1Й. ёВА; СЁВА.
є в с т А х і я , є в с т А ф ія ж і н « д о Є!ВСТАхіЙ.
ст А х а , стА ш к а , стА ся .
Перша думка була, що це Стаиіка. Останнім часом
Бронко намагався уникати дівчини (І. Вільде).
ЄВТЙХІЯ жін. до CitTlAXIЙ.. ^!ВА*
ЄВФРАсіЯ ж і н . д о ЄВФРАаЙ. ФРЙСЯ, ФРбСЬКА.
ЄЛИЗАВЙТА (ЛИСАВЁТА) д.-євр.; ім’ я ’Efcsebha'
— Бог мій — клятва, Богом я клянуся. ЛІЗА, ЛІЗОНЬКА,
ЛІЗОЧКА, ЛІЗКА.
їхати ж їм як далеко!
Виходять так зі свічами,
Анна до Франції, Євдокія в Семигород,
Єлизавета до Данії — навічно (І. Драч);
Дім Єлизавети Солнцевої.. слугував пристановищем для
місцевих і приїжджих революціонерів (В. Дрозд); Іде
Антін вулицею і не впізнає її.. Дійшов до хати Лисавети
Нечаєнко (В. Большак);
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.. Ліза Чайка в пізній час
Нам голос подає (А. Малишко);
— Лізочкої — гукнула вона (Леся Українка); У третій
хаті живе Лізка Сорока (К. Басенко).
ЄПИСТЙМА (ЛЕПЕСТЙНА, ОПИСТЙНА, ПЕСТЙНА, ІШСТЙНА) гр.; ерівіете — знання, уміння. ПЕСТЙНОНЬКА, ПЕСГИНОЧКА, ПЕСТЙНКА, ПЕСТЯ.
Звали її Лепестиною, була то, кажуть, невеличка з себе
жіночка (В. Земляк); Пистина Майорчик дрібно засмія
лась (Є. Гуцало).
ЄФЙМІЯ див. Ю ХЙШ Я.
ЄФРОСЙНІЯ, ФРОСЙНА (ПРІСЬКА) жін. до
ЄФРОСЙН. ФРбСЯ, ФРОСЙНКА, ФРОСЙНОНЬКА, ФРОСЙНОЧКА, ФРбСЬКА; ПРІСЯ, ПРІСЕНЬКА, ПРІСЕЧКА, ПРЙНЯ; ФРУЗЯ, ФРУЗЬКА.
Єфросинія Лук’ янівна теж була жінкою простою,
хорошою сусідкою і хазяйкою (І. Сенченко); Фросина
посміхається з-під рожевої хустки й нічого не каже.
— Казала мені одна людина, Фросиночка9 що дідівство
зовсім ні з чим не порівнянне почуття (Ю. Яновський);
— Стривайте, стривайте, — пильно вдивляючись в гостя
при м’ якому світлі електроліхтаря, ..сказала Пріська
Іванівна. — Та десь же тутечки вас бачила... (М. Рудь);
Дві руки, як білі крила,
Над чиїм плечем замають?
Наді мною, над тобою,
Мій товаришу, мій брате?
Після ран та після бою
Будем Фросю споминати (А. Малишко);
— Фроської — прикрикнув Митро. — Я правду кажу, а ти
все те до голови клади (Є. Гуцало);
Зо мною, слухай же, остались
Данило, чура мій, та я,
Та Пріся, дочечка моя! (Т. Шевченко);
Ой похилився гіль да гіль
Да на Ігнатів двір да двір.
А ти, Юхимцю, пан да пан,
Сховай Прісечку під жупан (Народна пісня);
А як там дома зараз, на Кузнечній? Мала намір із Шсок
прийти Проня (П. Тичина); — Добраніч, Фрузюі — сказав
Іван (І. Франко).
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ЖАННА запозичене; фр. Jeanne — жін. до Jean.
Див. ІВАН. ж Ан а , ж Ан н о н ь к а , ж Ан н о ч к а , ЖАНН^-

ся ,

ж

Ан о н ь к а ,

ж аночка, ж ан ^ся, ж

Ас я ,

ж асен ь-

КА.
З саду виходить Жанна. В руках у неї великий букет
бузку (О. Корнійчук); — Досі це було амплуа Жанночки
(Л. Письменна).
ЖОЗЕФІНА запозичене; фр. Joséphine — жін. до
чол. імені Joseph. Див. Й0СИП.

ЗЕМФІРА запозичене; молд. Замфира — від гр.
sappheiros, samp heiros — сапфір. Поширилося під впливом
поеми О. С. Пушкіна “ Цигани” , де його вжито як Земфира
(рос.). ЗЁМА; ФЇРА.
Люблю жіночі імена.
Жива в них сила первозданна..
Торкнешся слухом — зазвучить:
Земфіра. Клавдія. По-лі-на.
Підвладна їм летюча мить.
Та й вічність пада на коліна! (В. Базилевський).
ЗІНАЇДА гр.; ім’ я Zinais (род. Zenaidos); Zena —
знах. відмінок від Zeus — Зевс і eidos — нащадок або вид,
подоба (буквально: подібна до Зевса). ЗІНА, ЗІНОНЬКА,
ЗЩОЧКА, ЗШ^ЛЯ, ЗЩ^НЯ, ЗШ^СЯ, ЗІНЬКА, ЗІНКА,
ЗШЦЯ, ЗЁНА, ЗЕНКА, ЗШ Я , ЗЁНЬКА.
Т а м а л і й : У нас гостює чарівна Зінагда Аркадіївна
(О. Пчілка);
Ми далеко пішли,
Дорога Зінаїдо Трохимівно,
Тож спасибі,
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Що нас
Ви навчили ходити колись! (С. Тельнюк);
Стрілась писана краса:
Мила Зіна... Очі — зорі
І до пояса коса (С. Олійник);
Вийду я на долину,
Крикну я на родину:
— Сходися, родочку, —
Вже Зінуня в віночку (Народна пісня);
За нашим садом три зірочки рядом:
Первая зірка — молода Марточка,
Другая зірка — молодая Зінька (Народна пісня).
/ ЗІНбВІЯ исін. до ЗІНбВІЙ. ЗІНА, ЗІНЬКА... (див.
ще ЗІНАЇДА).
Зіновіє люба!
Це радість для мене,
Я вірю:
міцнітимуть наші зв’ язки.
Від батька
про вашу вітчизну натхненну
я чула
любов’ ю зігріті казки (Г. Плоткін).
ЗЛАТА слов.; болг. Злата; злата — коротка форма
прикм. жін. роду (від златен — золотий); ч. гіаіа — золота
(від гЫ;у — золотий). ЗЛАТОНЬКА, ЗЛАТОЧКА, ЗЛАТКА.
Златкаї При одній згадці про дівчину серце в козацьких
грудях стукало частіше (В. Малик).
ЗЛАТОСЛАВА слов.', від злат- (злато) і слав(<слава). ЗЛАТА, ЗЛАТОНЬКА, ЗЛАТОЧКА, ЗЛАТКА;
с л А в а , с л А в к а , с л Ав ц я .
ЗОРЕСЛАВА слов.; від зор- (зоря) і слав- (слава).
ЗбРЯ, ЗІРКА, ЗІРОНЬКА, ЗІРОЧКА, ЗІРУсЯ; СЛАВА,
с л Ав к а , с л А в ц я .
ЗОРЙНА слов.; нов.; від загального іменника зоря.
ЗОРЙНКА, ЗОРЙНОНЬКА, ЗОРИНОЧКА, ЗбРЯ (див. ще
ЗОРЙНА).
ЗОРЙ слов.; нов.; від загального іменника зоря.
ЗОРЕНЬКА, ЗІРКА... (див. ще ЗОРЙНА).
ЗОРЙНА жін. до ЗОРЙН. ЗОРЙНКА, ЗОРЙНОНЬ
КА, ЗОРЙНОЧКА, ЗбРЯ, ЗІРКА, ЗІРОНЬКА, ЗІРОЧКА,
з ір У с я .
Запропонував Петро нове ім’ я — Зоряна (І. Григурко);
Дівчину Зоряну,
Дівчину кохану
Не віддам нікому..! (С. Пушик);
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Цієї зими спала Зорянка з бабою (С. Пушик).
ЗбЯ гр.; ъоё — життя. ЗбЄНЬКА,

ЗбЄЧКА,

ЗбЙКА.
Як на звіра під Москвою
встав народ грозою, —
встала й ти за рідну землю,
сестро наша Зою (П. Тичина);
Зоя Жмут добра газдиня, пари в селі їй не було
(О. Кобилянська); Зойка з виглядом переможниці огля
дає подруг (О. Донченко).

ІВАНЙНА утв» від чол. імені ГВХіІі 1Н/ІНКА,
ІВАНЦЯ (див. ще ІВАННА).
IBÀHHA жін. до IBÀH. IBÀHHOHbKA, ІВАННОЧКА, ІВАНКА, ІВАНЦЯ; ЯНА, ЙНКА, ЙНОНЬКА, ЙНОЧКА,
ЙНПЯ, ЯНШКА, ЯН^СЯ, ЙСЯ, ЙСОНЬКА, ЙСОЧКА,

ясюня.

Я, Іванно Петрівно, не оригінал. Хочу милої, терпеливої,
роботящої жінки (І. Григурко);
Спокійно спить на лагідній півкулі
Івасик мій — мала моя Іванка.
Над розпашілим личком дух любистку,
дух молока, безпеки дух і м’ яти (С. Йовенко).
ІДА гр.*; можливо,
ІДОНЬКА, ЩОЧКА, ІД^СЯ.

від

Ida

— назва гори.

Вони порятували Іду — їда поки що залишилась дома
(Ю. Смолич); їда Абрамівна щохвилини поглядає на
годинник (О. Донченко)»
ІЗАБЙЛЛА запозичене; ісп. Isabel, італ. Isabella,
фр. Isabelle;
можливо,
те саме,
що ЄЛИЗАВЕТА.
ІЗАБЙЛОНЬКА, ІЗАБЙЛОЧКА; BÉIIA.
_
ЮбЛЬДА запозичене; нім. Isolde; від ден. Ishilde
(ден. isan — залізо, меч і ден. hiltja — боротьба, битва) або від
ц.-англ. Essyltls — лід, крига і weald — панування.
ІЗбЛЬДОНЬКА, ІЗбЛЬДОЧКА, ІЗА; ЗбЛЬДА, ЗбЛЯ.
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“ Ізольда Білорука” , —
відмовила вона.
“ Се ймення — найсвятіше
в сім світі і в раю!
Ізольдої Ох, ІзольдоХ
Прийми любов мою!” (Леся Українка);
І от прийшла Ізольда злотокоса
Так, як приходить мрія чи весна (Л. Забашта);
Нас зустрічали. Хто? На жаль, не моя сестричка Ізольда
(П. Загребельний).
ІЛА р і Я жін . до ІЛАРІЙ. JIÀPA.
IJIÔHA запозичене; угор. Ііопа;
OJIÉHA. ІЛЙНОНЬКА, IJIÔH04KA, UIÔHKA.

те

саме,

що

Ілона сміялася. Її невеликі очі примружилися (І. Більде); — Ілонка співає, — тихо сказала їда (М. Томчаній).
ІНГА запозичене; ден. Inga; ingwio — Бог. ІНА.
— Мене звуть Іра. Інга — це твоя вигадка. — Що тут
поганого? В цьому слові якась солодка романтика,
тривожна любов, ' морські хвилі. Інго, невже ти мене
забудеш? (О. Донченко).
IHÉCA запозичене; ніж. Inès; можливо, за назвою
гр. міста Inèssa — Інеса. ІНА.
Була ти в Карпатах...
Летять ластів’ ята...
На струнах дороги
Співають колеса,
І серце так б’ ється!
В нім — свято ,
Інесої (С. Пушик).
ІННА лат.; innô — плаваю; можливо, від болг.
Ина — скороч. імен типу Катерина; раніше було лише чоловічим ім’ ям. ІННОНЬКА, ІННОЧКА, ІННУСЯ, ІННУСЕНЬКА, ІННУСЕЧКА, ІНА, ШУСЯ, ІНУСЬКА, ІНЦЯ.
О люба Інно9 ніжна Інної
Я — сам. Вікно. Сніги...
Сестру я Вашу так любив —
дитинно, злотоцінно.
Любив? — Давно. Цвіли луги... (П. Тичина);
До нього в поле
Із селища приходить дітвора.
Іннуся теж між них (П. Біба).
і о л Х н т а запозичене! нім. lolanthe; з ісп~ Vio
lante, від лат. viola — фіалка. ЛАНА.
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ІРАІДА гр.; herois (род. heroidos) — героїня; за
іншим тлумаченням — дочка Гери (дружини Зевса); бажана
дочка. ІРА, ІДА; РАя.
ГРЕНА запозичене; нім. Irene; те саме, що ІРИНА.
ІРА; РЙНА.
ІРЙНА, ЯРЙНА гр.; еігепе — мир, спокій.
ІРЙНОНЬКА, ІРЙНОЧКА, ІРЙНКА, ІРА, ІРОНЬКА, ІРОЧКА,
ІР^НЯ, ІРУНЕНЬКА, IPVHE4KA, ІРОНЬКА, ІР^СЯ,
ІР^СЕНЬКА, ІР^СЕЧКА, ІР^СЬКА, ІРЦЯ; ЯРИНОНЬКА,
ЯРЙНОЧКА, ЯРЙНКА, ЯРЙСЯ, ЯР^СЯ; РЙНА, РЙНОНЬКА,
РЙНОЧКА, РЙНКА.
Іздалека ще прощався
Милим словом наш Іван:
“ Я все тебе кохаю,
Мій милий тихий раю,
Ірино, Ірино,
Ірино моя!” (С. Воробкевич);
Три зіроньки ясні,
Три дівоньки красні..
Третя зірка ясна —
Це Ярина красна (Народна пісня);
— Ярино, не впізнала?
Моя лебідко біла!.. —
Поглянула: — Тарасе!
Тарасе! — й заніміла (А. Малишко);
Вже весна, Іриночко, весна!
Уже бруньки струнким березам терпнуть,
Уже у квітня надвечір’ я теплі,
Уже Дніпро скресає і Десна (Г. Чубач);
Іринко9 виростай велика!
Тобі — зелені береги.
Отак не знати б, де ж те лихо,
Печалі тії, вороги... (П. Біба);
...Аж тут убігли Іра і Оксанка
й до тата кинулись, щоб розказать,
а де вони були! а де ходили! (П. Тичина);
Іра Будницька? Та невже оця тітонька — Іра
Будницька? ..Бідна Іронькаї (А. Дімаров); — Я вже
дійшов, Ірочко. Мені в цей двір (І. Ле);
І внучатам із клуночка
Гостинці виймала:
..Й намиста разочок
Яриночці (Т. Шевченко);
— Яриночко, я придумала! Все буде якнайкраще! —
Яринка з недовірою глянула на подругу (О. Донченко).

Ж ін очі імена

ІРМА запозичене; нім. Irma — скороч. варіант
імен, що мають складовою частиною Irm(in).
ІСИД0РА гр.: Isis — Ісіда і doron — дар, дарунок;
див. ще СЙДІР. СИДОРА, СИДОРОНЬКА, СИДОРОЧКА,
СИД0РКА, СИД0РЦЯ; Д0РА; ІСЯ, ІСЕНЬКА, ІСЕЧКА.
ІФІГЙНІЯ гр.; ім’ я Iphigeneia; iphi — доблесно і
genos — рід, походження; в античній міфології Іфігенія —
героїня ряду міфів.
ІЯ гр.; ion (мн. іа) — фіалка.

/
ЇВГА див. СВГЁН1Я.

ЙбСИПА, бСИПА жін. до ЙбСИП, бСИП. КІЗЯ,
ЮЗ^НЯ, ЮЗібНЯ, НИЗЬКА, КІЗКА.
Соломія поїхала до Осипи (В. Врублевська); Старша,
гарна, як образок, Юзя пошлюбилася, дала дорогу
молодшим сестрам (В. Врублевська); Кандидат у наречені
стояв під грубою, грів спину і загравав з юною Юзюнею
(В. Врублевська).

КАЗИМЙРА жін. до КАЗИМЙР., КХЗЯ, КХЗИКА,
КАЗЬКА; МІРА, МІРОНЬКА, МІРОЧКА, МІРКА.
КАЛЙРІЯ гр.*\ kale — добра, гарна; за іншим
тлумаченням — те саме, що ВАЛЕРІЯ. КАЛЯ; ЛЙРА.
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КАЛЙНА слов.; 1) від загальної назви рослини —
калина; 2) від гр. kallos — краса і піке — перемога (пор. чол.
КАЛЁНИК, КАЛЙНА). КАЛЙНКА, КАЛЙНОНЬКА, КАЛЙНОЧКА, КАЛИНЦЯ.
— Оце бігав до Кмини Кавунової по безміна, — швидко
сказав учитель (В. Кучер).
КАЛІСТА жін. до КАЛІСТ. КАЛЯ; АЛІСА, АЛЯ.
КАМІЛА лат.; camillus — молода людина із знат
ної родини, зобов’ язана бути присутньою при жертвопринесен
нях. КАМА; МІЛА, ШЛОНЬКА, МІЛОЧКА, МІЛЯ, ШЛЬЦЯ.
— Давайте рахунки за квартплату.. Зацерковна Каміла,
де Зацерковна? (І. Вільде).
КАШТОЛІНА лат.; Capitolina — капітолійська;
від Capitolium — Капітолій — назва пагорба в Римі. КАіїА;
Т0ЛЯ; ЛІНА.
Виходили солісти, з-поміж них і Kana, яку оголосили
Капітоліною, і це вразило, викликало подив у Решетни
ка: — ОІ Так би й не знав, що наша Kana — Капітоліна... (О. Гончар).
КАРЙНА І лат.; сагіпа — кіль корабля.
КАРЙНА нов.; від К а р с ь к е м о р е . Первіс
но — ім’ я дівчинки, яка народилася на пароплаві “ Челюскін”
у серпні 1933 року під час історичної експедиції полярників.
КАРЙНОНЬКА, КАРЙНОЧКА; РЙНА; ІНА.
КАРМІЯ слов., нов.; скороч. від рос. К р а с н а я

Армия.

t

КАРОЛІНА запозичене; нім. Кагоііпе — жін. до
Carolus — латинізованого варіанта імені Karl. КАРОЛІНКА,
КАРОЛЯ, КАРОЛЬКА, КАРОЛЬЦЯ, КАЛЯ; ЛІНА.
Розуміє ж і дитя,
Що без танцю — не життя.
То руками об коліна,
То — у боки, то — до скронь...
— Тіна, Ліна, Кароліна,
Взять у танець не боронь! (І. Дробний);
— То моя наречена, Каролінко. Подобається вам?
(І. Вільде); Вона має двох доньок — Марію і Корольку
(С. Пушик).
КАТЕРЙНА, КАТРЯ гр.; katharios — чистий, katharon — чистота. КАТЕРЙНКА, КАТЕРЙНОНЬКА, КАТЕРЙНОЧКА, КАТРУНЯ, KATPVHbKA, КАТРУСЯ, KATPVСЕНЬКА, к А т р е ч к а , к А т я , к А т е ч к а , КАТІ0ША, кАся,
к А с е н ь к а , к А с ь к а , k a c V h e h b k a , КАСКІНЯ, KACIÖНЕЙКА.
Із-за гори вітер віє,
Катерина жито сіє.

Жіночі гмена

Катерино моя,
Чорнобривко моя,
Моя душечко (Народна пісня);
Зеленіють по садочку
Черешні та вишні;
Як і перше виходила,
Катерина вийшла (Т. Шевченко);
В мистецтва храмі сяє кольорами
“ Цар-колос” Катерини Білокур... (О. Ющенко);
А я до Котрі приїжджала часом,
І на Купала ми співали разом (Т. Майданович);
Вийшла, вийшла Катеринка браму й отворяти
(Народна пісня);
— Ой весно, весно, весняночко!
Де твоя дочка Катериночка?
— Ой там у садочку шиє сорочку (Народна пісня);
І мов ясочка Катруся
Нахилилася до його (Б. Грінченко);
У садочку вітер повіває,
А в сінечках Катрусеньку
Чужий батько научає (Народна пісня);
Ой сосонко, сосонечко зелененька,
А я сосну зрубав, три зозулі ізігнав..
Перша зозулька — молода Галечка,
А друга зозулька — молода Катречка
(Народна пісня);
Ой при лузі, при лужечку-бережечку
Ой там Катя воли пасла,
А пасучи погубила,
Шукаючи заблудила (Народна пісня);
Та казала Катечкаї “ Заміж не піду,
Посіяла василечки в зеленім саду”
(Народна пісня);
Негрів двоє славили Катюшу,
Ту, що їсаковський написав (А. Малишко);
Котилася торба з горба
Та вдарила в дуба,
Полюбила Кася Яся,
Пішла за Якуба (Народна пісня);
Сивиї соколи, сивиї,
Полетіт, соколи, в долину,
Наберіт золота на крила
Золотить Косеньку княгиню (Народна пісня);
— Чуєш, Касько9 як буде просити сусід коня — то дай.
— Добре, — згоджується мама (Д. Бедзик);
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Обдарована Касуненька
Гривнами золотими,
Талярами битими (Народна пісня);
Плакали столи, лави,
Як Касюнейку брали:
— Хто нас мити буде,
Касюню візьмут люди (Народна пісня).
КВГГОСЛАВЛ слов.; від квіт- ( квітнути, квіт) і
слав (слава). КВІТКА, КВІТОНЬКА, КВІТОЧКА, КВГГ^СЯ;
СЛАВА, СЛАВКА, СЛАВЦЯ.
КИЛЙНА (КУЛЙНА, ЯКИЛЙНА) лат..; едиіііпа—
орлина. КИЛЙНКА, КИЛЙНОНЬКА, КИЛЙНОЧКА, КЙЛЯ.
Зажурилась Килина-дружечка:
— З чого ми будемо Олені вінок плести?
(Народна пісня);
— Гляди ж, Кулиної Нагодуй мене так, щоб через цілі
сінький піст не захотілося мені їсти (Г. Квітка-Основ’ яненко);
Рідна доня Якилина
що не візьме, що не кине,
то за все їй похвала,
ще й подяка немала (Н. Забіла);
— Живете ви, Якилино Кіндратівно, немов непогано
(В. Большак); М а т и (до молодиці люб’ язно). Ходіть,
КилинкОу осьде край берези ще свіже зіллячко (Леся
Українка);
А признатись, на світі хвилина
Для Тодоса найкраща ота,
Коли в полі русява Килина
Тихим “ здрастуй” його привіта.
Він хотів би покликати: “ Яилл...”
Рідні сестри зовуть її так (Т. Масенко).
КИРіАКІЯ жін. до КИРіАК. КІРА.
КІРА жін. до КИР. ЮРОНЬКА, КІРОЧКА, КІР^СЯ, КІР^СЕНЬВД КІР^СЕЧКА, КІР^СЬКА.
Дружно, враз, в одну хвилинку
вся малеча підвелась:
Галя, Валя, дві Маринки,
Кіра, Віра та Юрась (Н. Забіла);
Г р а д о в : Кіро Павлівно, гляньте, як там барографи
встановили (В. Собко); Л е о к а д і я Л ь в і в н а : Вам
добре жартувати, а у мене серце розривається на шма-

Жіночі імена

точки! Віддати Кірочці життя, молодість, здоров’ я, і така
подяка (Ю. Яновський).

клАвдія жін.
к л Ав о н ь к а ,

до

к л Ав о ч к а ,

клАвщй.
клавуся,

к л Ав д а . к л Ав а ,
клавусенька,

КЛАВVСЕЧКА, КЛАВУСЬКА, КЛАВУНЯ, КЛАВУНЕНЬКА,
КЛАВУНЕЧКА, КЛАВУНЬКА, КЛАВЦЯ.
Люблю жіночі імена.
Жива в них сила первозданна..
Торкнешся слухом — зазвучить:
Земфіра. Клавдія. По-лі-на.
Підвладна їм летюча мить.
Та й вічність пада на коліна! (В. Базилевський);
Колись тітка Клавда була красивою брюнеткою (І. Віль
де);
Почувай себе мов сторуч:
ось сержант Андреев поруч,
десь і Клава... (П. Тичина);
— Де твій паспорт, Клавочко? — озирнулася по кімнаті
тьотя Настя (Л. Первомайський).
КЛАРА; КЛАРЙСА лат.; сіага — ясна, світла.
к л А р о н ь к а , к л А р о ч к а , КЛАРЙНКА, КЛАРЙНОНЬКА,
КЛАРЙНОЧКА, к л а р У н я ,
кл арУ ся,
кларУ нька,
к л а р У с ь к а , к л А р ц я , к л а р й с о н ь к а , КЛАРЙСОЧКА,
КЛАРЙСКА; лАРА.
— Послухай, Шморгуновська, а хто тобі таке ім’ я
вліпив?.. Я не чув такого... — Імення Лариса чув? Чув!
Молодець, значить, ти й справді освічений, ну, а я
Клариса, розумієш, Клариса (Ю. Збанацький); Лише
зараз усвідомив [Безбородько], що Клара не від сьогодні
закидала оком на нього... От тобі й КларцяХ (І. Вільде).
КЛЕМЕНТЙНА
КЛЙМА, КЛЙМЦЯ; ТІНА.

запозичене;

фр.

Clémentine.

Вже смерклося, а пані Клементина
Все ще мов сном обтяжена була (І. Франко);
— Знайомтеся, — радісно загукав, зачиняючи двері,
товариш Книш, — це Клементина9 а це Дмитро Череда
(П. Загребельний); Ким була вона вчора? А ким вона є
тепер? Чи снилось тобі коли-небудь, Клементино Вовк,
бути
співвласницею
чотириповерхового
будинку?
(І. Вільде).
к л е о п А т р а гр.; kleos — слава і pater (род. patr°s) — батько (буквально: дочка славного батька).
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К л е о п а т р а: Якове Петровичу, у мене для вас
сюрприз.. Б а р а б а ш: Який сюрприз, Клеопатро
Гаврилівно? (О. Корнійчук).

констАнщя лат.; constantia — постійність,
стійкість. КбСТЯ; СТАНЯ, СТАНА.
В обідню пору настрій пані Констанціі підносивсь до
найвищого пункту (М. Коцюбинський); — Скажи, Леве,
подобається тобі Констанція, дружиною може бути
такою, як княгиня Анна батькові була? (А. Хижняк).
КОРНЙШЯ ясін. до КОРН&ПЙ. КОРНЙЛЯ; НЙЛЯ.
КСЙНІЯ див. ОКСАНА.
КУЛЙНА див. КИЛЙНА.

ЛАДА слов.; д.-рус. лада — люба, мила, кохана.
Лада — язичницька богиня шлюбу й кохання. ЛАДОНЬКА,
ЛАДОЧКА, ЛАДЬСЯ, ЛАД^СЕНЬКА, ЛАД^СЕЧКА, ЛА
ДОЗЬКА.
Ой чи то я Леда, ой чи то я Лада,
Аж на мене біл лебедик з небесонька пада
(І. Драч);
У моїм поліськім краї
Це давно вже не нове,
Задеснянці навіть знають:
Лада в Ладинці живе (К. Журба).
ЛАРЙСА гр.; Ьагіз(з)а — Лариса (назва міста) або
від ІагоБ — чайка. ЛАРЙСОНЪКА. ЛАРЙСОЧКА, ЛАРЙСКА,
л а р й с я , л А р а , л Ар о н ь ю м і а р о ч к а , л а р Ун я , л а р ^НЕНЬКА, ЛАР^НЕЧКА, ЛАР^НЬКА, ЛАРУСЯ, ЛАР^СЕНЬКА, ЛАРУСЕЧКА, ЛАРУСЬКА, ЛАр ПСА, ЛбРА, ЛбРОНЬКА,
ЛбРОЧКА, ЛОРУНЯ, ЛОРУНЕНЬКА, л о р Ун е ч к а , ЛОРУНЬКА, ЛОРУСЯ, ЛОРУСЕНЬКА, ЛОРУСЕЧКА. ЛОРУСЬКА. ЛіІСЯ, ЛЙЛЯ, Л^ЛЕНЬКАї ЛЮЛЕЧКА, ЛЯЛЮНЯ, ЛЯ*
ЛЮСЯ, ЛЯЛібСЬКА; РЙСЯ, РЙСЕНЬКА, РЙСЕЧКА, РИСібНЯ.
Л а р и с а : Василю!.. Вже їдеш? Р а д ч у к:
Ларисюі (О. Довженко);

А ти,

Ж ін о ч і

імена

JIapa, Ларочка —
чайка,
донька синього моря...
О, чаїная зграйка,
віщувальниця горя!
Ми любили, любили
карооку Лариску,
Над Дніпром посадили
їй на щастя берізку (Д. Луценко);
Зелена нічка промчала на конях,
Землю туманами вкрила...
Спи, моє щастя,
Спи, моя доню,
Спи, моя Ларонько мила (Д. Луценко);
Тримайсь, тримайсь, татуню, ти ж солдат!.. —
Шепоче кожну мить мені моя Ларуся~
(Д. Луценко);
Світла вранішня усмішка
В Лесі є — і в сонця є.
Тільки Леся встане з ліжка,
Зразу й сонечко встає.
Гляне вечір у віконце —
Тут уже не та черга:
Спершу піде спати сонце,
Потім Леся спать ляга (Т. Масенко);
— Ларисонько, Лялечко, — вкладаючи
най щиріше каяття, мовив він (М. Білкун).

в

ці

слова

ЛА^РА запозичене; італ. Laura; від лапи laurea —
лаврове дерево, лавровий вінок. Поширилося під впливом
сонетів Ф. Петрарки, в яких оспівана Лаура. ЛАУРОНЬКА,
л а Ур о ч к а , л А р а .
ЛЕНіАНА; ЛЕНІНА нов.; утв. за прізвищем
В. І. Леніна. ЛЁНА, ЛІНА; НІНА; ІНА.
л е о к А д ія запозичене; ніж. Leokadia; від гр. Leukadia — Левкадія — область на західному узбережжі Греції.

ЛІКА, ЛЬЙКА.
Н и л М и к и т о в и ч (роздратовано). Дуже мило! Леокадія Львівна в своєму репертуарі! Невже не набридло
підслухувати? (Ю. Яновський).
ЛЕОНХРДА жін. до ЛЕОНАРД. ЛЁНА, ЛЁРА.
ЛЕОНІДА жін. до ЛЕОНІД. ЛЕОНІДКА, ЛЁНА,
ЛЕДА, ЛЬбНЯ; ШДА; ІДА.
Леоніда сіла на самий кінчик фотеля (Валерій Шевчук).
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ЛЕОНІЛА лат.; leo (pod. leonis) — лев. ЛЕ0НА,
JIEÖHKA, ЛЕ0НОНВКА, ЛЕ0НОЧКА; НІЛА.
ЛЕОН0РА див. ЕЛЕОН0РА.
ЛЕОНТЙНА утв. від чол. імені ЛЕ0НТ. ЛЕОНТЙНКА, ЛЕОНТЙНОНЬКА, ЛЕОНТЙНОЧКА, ЛЕ0НА, JIEÖH
KA, ЛЕ0НОНЫСА, ЛЕ0НОЧКА, ЛЁНА; ТІНА.
Сошенко кинувсь до вікна — дружина,
Племінниця Ганнуся й Леонтина
З прогулянки верталися (Г. Донець).
ЛБ0НПЯ жін. до ЛЕ0НПЙ. JIEÖHA, JIEÖHKA,
JIEÖHOHbKA, JIEÖH04KA, JIÉHA.
ЛЕПЕСТЙНА див. ЄПИСТЙМА.
ЛЁСЯ скороч. варіант від ряду імен (Лариса, Олек
сандра та ін.), який все частіше фіксують як документальне
ім’ я на честь української поетеси Лесі Українки. ЛЕСЕНЬКА,
ЛЁСЕЧКА, ЛЕСІ0НЯ, ЛЕСКІНЕНЬКА, ЛЕСІ0НЕЧКА.
В одно злилися наші вчинки —
Одна ріка, одна рука,
Нам слово Лесі Українки
І слово віщого Франка
Не міжнародні поєдинки —
Народів дружбу проріка (М. Рильський);
Голівку Лесі цілувала
І в тихім роздумі казала:
“ І поки зійдуть тут барвінки
І наше сонце трудове,
Хай ім’ я Лесі Українки
В твоєму імені живе!” (Т. Масенко);
Як звуть тебе?
— Леся, — промовила ніжно.
Леся, Лесенько, Лесь...
Стояла навпроти, мовчала смішно.
— Чи ми не стрічалися десь? (О. Лупій).
ЛЁЯ див. ЛІН.
ЛИКЁРА, ЛИКЁРЫ див. ГЛИКЁРЫ.
ЛИСАВЁТА див. бЛИЗАВЁТА.
ЛіАНА запозичене; ніж. Liana, Liane; скороч. варіант Liliana, Juliane; можливо, від назви рослини — ліана.
ЛІХНКА, ЛІНА, ЛЙНА, ЛЙНЯ; АНЯ.
ЛІДІЯ гр.; Lydia — Лідія — область у Малій Азії.
ЛІДА, ЛІДОНЬКА,
ЛІДОЧКА, ЛЩУНЯ,
ЛЩУНЬКА,
ЛІДУСЬКА, ЛІДУСЯ, ЛІЛЯ.
Навіщо дивишся так пильно, Єреміє,
Як юна Лідія у юному танку
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І гроші, і серця у пригорщу дзвінку
Збирає, сміючись та блискаючи оком?
(М. Рильський);
— Татоцко приїхав... — задріботіла маленька білоголова
Ліда (Б. Грінченко);
Як чотирнадцятий війну на нас приніс, —
Я милосердною зустрів її сестрою,
Ту гарну Лідочку (М. Рильський).
ЛІЛіХНА, ЛІЛІЙНА запозичене; н гм іт ал., ісп.
Liliana; можливо, від лат. lilium — лілія. ЛІЛіХНКА,
ЛІДІЙНКА, ЛІАНА, JIIÄHKA, ЛІНА, ЛІЛЯ, ЛІЛЙНКА,
ЛЯНА, ЛЙНЯ; ЙНА; ХНЯ.
Нам ти навік дорога, Ліліано,
Будем тебе шанувать і любить —
Хай і за те, що пішла в партизани,
Хай і за те, що збиралась зробить (М. Шеремет);
Ви, Ліліяно, пишіть гостренько,
Слово сильніше від кулі бува... (М. Шеремет);
Радісно з ним працювати, Лілянко,
Бачить далеко орлиний зір... (М. Шеремет);
Вчора фашистам зробили “ весілля” ,
Добре ж вони хильнули вина!
Хлопці гукають: — Поїхали, Ліляї —
І ось — четверта в санях вона (М. Шеремет).
ЛІЛІЯ нов.; утв. за назвою квітки; лат. lilium —
лілія. ЛІЛЯ, ЛІЛЕНЬКА, ЛІЛЕЧКА, ЛІКА, ЛШ.
ЛІЛІЙНА див. ЛІЛіХНА.
ЛІНА гр.*; можливо, жін. до особового чол. імені
Linos; linos — скорботна пісня; міг стати цим документальним
іменем скороч. варіант від ряду імен — Аделіна, Ангеліна,
Капітоліна та под. ЛЙЮНЬКА, ЛЇНОЧКА, ЛІНУ СЯ, ЛІНАСЕНЬКА, ЛІН^СЕЧКА, ЛІНУСЬКА.
— Між іншим, її звуть Ліна і вона декоратор з Великого
театру (П. Загребельний);
Розуміє ж і дитя,
Що без танцю — не життя.
То руками об коліна,
То — у боки, то — до скронь...
— Тіна, Лша, Кароліна,
Взять у танець не боронь! (І. Дробний);
Подумав про дружину. — Ліночко!~ Ліно.L (А. Дімаров).
ЛІЯ (ЛЁЯ) д.-євр.; від lê’â — антилопа. ЛІЛЯ.
ЛУІЗА запозичене; фр. Louise; нім. Luise; скороч.
варіант від чол. Ludwig. Див. Л30ДВІГ. ЛУЇЗОНЬКА,
ЛУІЗОЧКА, ЛІЗА; ІЗА, ІЗІ0НЯ, I3IÖHKA, ІЗІ0НЦЯ.
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— Що тобі, Луїзої — запитує чоловік (Ю. Яновський);
Старенька жінко, Магдо чи Луізо\
Великий світ, холодні в нім вітри.
У нас ще й досі круппівське залізо
Виорюють у полі трактори (JI. Костенко).
ЛУКЁР1Я, ЛУКЁРА ГЛУКЁРЯ) гр.; те саме, що
ГЛИКЁР1Я. ЛУКЁРОНЬКА, ЛУКЕРОЧКА, ЛУКЁРКА, ЛУЦЯ,
ЛУЦЬКА, ЛУїИА, ЛУШКА.
Танцюй, Лукерія,
Шелестить матерія,
Хоч біла, хоч не біла,
Аби добре шелестіла (Народна пісня);
Потроху з селянки Лукері стала шахтарська мати Лукеря
Павлівна (Ю. Яновський); Мирослава подарувала Лукер
ці Василівні теплий шерстяний платок (І. Сенченко).
ЛУКЙНА утв. від чол. імені ЛУКА. JIVICIIHICA,
ЛУКЙНОНЬКА, ЛУКЙНОЧКА, JltfЦЯ... (див. ще ЛУКІЯ).
Лукино Максимівно! Жінко! Нема... (О. Кониський).
ЛУКІЯ жін. до ЛУКІЙ. ЛУКІЙКА, ЛУКІЄНЬКА,
ЛУКІЄЧКА, ЛАЦЯ, ЛУЦЬКА, Л^ША, Л^ІПКА.
Потім трохи полегшало.
“ Покличте Лукію” , —
Шепнув (Т. Шевченко).
— Лукіє9 вставай (Б. Грінченко); — Ми знову вдвох з
тобою. ЛукійкОу тобі страшно., самій? (О. Донченко);
— Лукієчко, ..не питай про це (О. Донченко).
ЛУК’ЙНА жін. до ЛУК’ЙН. ЛУК’ЙНКА, ЛУК’ЙНОНЬКА, ЛУК’ЙНОЧКА, ЛУЦЯ... (див. ще ЛУКІЯ).
ЛЮБАВА слов.; від люб■ (любов). ЛЮБАВОНЬКА,
ЛЮБАВОЧКА, ЛЮБАВКА, ЛКІБА... (див. ще ЛЮБ0В).
І він обняв за плечі
своїх коханих дочок —
Малушку-сміхотушку,
рум’ яний колобочок,
і мовчазну Любавуу
красуню синьооку,
немов очеретинку,
тендітну та високу (В. Малик).
ЛЮБ0В (ЛЮБЙНА) слов.; запозичене із ст.-сл.9 де
з’явилось як калька з гр. імені Charis; від charis — любов.
ЛІ0БА, ЛЮБОНЬКА, ЛІ0БОЧКА, л ю б й н к а , л ю б й -
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НОНЬКА, ЛЮБЙНОЧКА, ЛКІБКА, ЛібБЦЯ, ЛЮБЛІН, ЛЮБ^НЕНЬКА, ЛЮБ^НЕЧКА, ЛЮБИСЯ, ЛЮБЕСЕНЬКА, ЛЮБЁСЕЧКА.
— Любов Василівно! Ходімте на проходку! Так гарно!
(О. Пчілка); Любина — так звали біленьку дівчинку —
яке мізинча, а хутко відчула: щось недобре коїться
(В. Близнець);
Свіжий вітер знамена., голубить.
Біль і тиша врочисті,
мов подвигу мить.
Тільки голос далекий Шевцової Люби,
наче пам’ ять, над містом звучить (В. Мордань);
Марія Петрівна., підводила обличчя, щоб спинити скор
ботно милуючий погляд на своїй дорогій Любочці
(О. Пчілка); — Добрий день, — сказала Любуся пошкільному, наспівом (А. Мороз).
ЛЮБОМГЇЛА слое.; від люб- (любов) і мил( милий). ЛібБА... (див. ще ЛЮБбВ); МІЛА, МІЛЯ... (див. ще
ЛЮДМЙЛА).
ЛЮБОМЙРА жін. до ЛЮБОМЙР. ЛК)БА...(діде. ще
ЛЮБбВ); МИРбСЯ, МЙРА... (див. ще МИРОСЛАВА).
ЛЮДВІГА жін. до ЛібДВІГ. ЛЮДВІСЯ, ЛЮДВІСЬКА, ЛібДА, ЛібДЯ... (див. ще ЛЮДМЙЛА); ВІСЯ, ВІСЬКА.
ЛЮДМЙЛА слов.; від люд- (люди) і мил- (милий).

ЛК)ДА, ЛібДОНЬКА, ЛібДОЧКА, ЛЮДУНЯ, ЛЮД^СЯ,
ЛібДЯ, ЛібСЯ, ЛібСЕНЬКА, ЛібСЕЧКА; МІЛА, МІНОНЬКА,
МІЛОЧКА, МІЛЯ, м іл ь ц я .
Ми слухаєм — я і Людмила, —
як бігають пальці вологи
По гранях гінкої покрівлі (М. Бажан);
Людо! Людо!
Озовися! —
Тихо... Й знов на повні груди:
— Людої Де ти? — на узліссі
Хтось гукає, кличе Люду (Н. Тихий);
— Ой скажіте, добрі людоньки,
Чи не бачили ви Людоньки?
Де мені шукати донечку,
Мою втіху, мою горличку? (О. Підсуха);
— Андрійко, Людочко, ходімо! (М. Білкун); Людя грала
ся десь в кінці саду (М. Коцюбинський); — Ось, Люсенько9 є налиснички з полуничним варенням... — дещо
розгублено каже тьотя Таня (В. Луговський);
Він сказав:
“ Підійдіть сюди, Мілої” —
І стільця обережно підставив (Г. Чубач).
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JÜOCbéHA запозичене; фр. Lucienne — жін. до
чол. імені Lucien; від лат. Lucianus — син Луки, той, хто має
відношення до Луки. ЛІ0СЯ.
Л ю Щ Я лат.; особове ім’ я Lucius; від lux (pod. lucis) — світло.

МАВРА жін. до МАВР. MÄBPOHbKA, МАВРОЧк а , m a b p Vh h , м а в р У с я .

Літом збирає Мавра гриби, малини, ягоди, носить в місто
на продаж (О. Кобилянська).
МАГДАЛЙНА, МАГДАЛЁНА (МАГДА) запози
чене; п., нім. Magdalena, Magda; гр. Maria Magdalene — Марія з
Магдал и. Магдалина спершу було прикладкою до імені Марія
(Марія-Магдалина), а згодом стало вживатися як самостійне
ім’ я. м Аг д о н ь к а , м Аг д о ч к а , м а г д Ун я , м а г д У с я ,
МАГДАЛЁНКА; ЛЁНА.
— Давай, Маг далино, позмагаємось.. Магдалина
Стрільчук немов чекала на таку пропозицію (В. Боль
шак);
А в мозкові — жорстокий джміль: мотив,
Який колись почув від Магдалини... (І. Муратов);
Магдалена сидить у своїй хатині і пряде (О. Кобилян
ська); На кухні біля плити — літня жінка, Магда
(К. Басенко).
МАЇНА нов.; утв. від загального іменника май.
МАІНКА, МАЇНОНЬКА, МАІНОЧКА, МАЯ.
МАЙЯ 1) гр. Маіа, у грецькій міфологи Майя —
богиня весни, мати Гермеса; 2) те саме, що МАІНА.
м Ай є ч к а ,
м Ая ,
м Ає н ь к а ,
м Ає ч к а ,
м Ай є н ь к а ,
м Ай к а .
— Майї не бачили? — Якої Майї? — Мат Мартинівни...
(Ю. Збанацький);
“ Майє, Майє, Маєчкої” —
Кличу я,
Та даремна баєчка —
Не твоя! (С. Крижанівський);
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— І останньої хвилини мого життя я згадаю про любиму
Батьківщину і про тебе, Майко... (Ю. Яновський).

шя.

м а л А н а , м а л А н к а , м а л А ш к а див. м е л А -

МАЛЬВІНА, МАЛЬВА запозичене; нім. Malwine;
ден. mahal — судові збори і ден. wini — подруга, приятелька;
за іншим тлумаченням: д.-герм. mal — справедливість і win —
друг (буквально: друг справедливості). МАЛЬВІНКА, МАЛЬв ш о н ь к а , м а л ь в і н о ч к а , м Ал ь в о н ь к а , м А л ь в о ч к а ,
м а л ь в Е н я , м а л ь в Е с я , м Ал я .
Павло кохався з Мальеіною, коли ще була дівчиною
(М. Томчаній); — Хто ти така? — Я Мальва, — відпові
дає спокійно дівчинка (Р. Іваничук); Дядько ж носив
свою Мальеочку на руках, не давав узятись їй за студену
воду (В. Земляк).
МАРГАРЙТА лат.; margarita — перлина. РЙТА,
РЙТОНЬКА, РЙТОЧКА, РИТИСЯ; Т^СЯ, Т^СЕНЬКА,
TŸCE4KA.
Богдан морщить чоло і випалює: — Я напишу присвяту
Маргариті — найкращій дівчині у світі (М. Стельмах);
Разом ми зійшлись гулять —
і я, й Надійка, й Рита (П. Тичина).
МАРЙНА лат.; marina — морська. МАРЙНОНЬКА, МАРЙНОЧКА, МАРЙНКА, МАРЙНЯ, МАРИНЁЙКА,
МАРЙСЯ, МАРЙСЕНЬКА, МАРЙСЕЧКА, МАРЙСЬКА, МАРИСЁЙКА, МАРИСУНЯ.
Неначе цвяшок, в серце вбитий,
Оцю Марину я ношу (Т. Шевченко);
А хто ж це увійшов?
Худенька вся. З обличчя ж свіжа.
— Мариної — крикнув Пастернак. —
Цветаева?
...Тут встали й ми (П. Тичина);
На стежечці
Калинонька червоненька,
Туди йшла Маринонька
Молоденька..
Об’їздив я, Мариночко,
села й города,
Да не знайшов такої,
Як ти, молода! (Народна пісня);
Як сніжини із хмарини,
Наче ластівки, листи...
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То щасти ж тобі, Маринко,
Люба дівчино, — щасти! (П. Біба);
— Шли, Маримо, по родиноньку,
По близькую, по далекую,
По убогую, по багатую (Народна пісня);
Ой зацвіли фіалочки, зацвіли,
Аж ся гори з долинами прикрили.
Збирала їх Маринейка знизенька,
А за нею і батенько зблизенька (Народна пісня);
Ти, Марисю, калина, малина,
Та на тебе дивиться мило,
І на твою вроду,
Що чесного батька й роду (Народна пісня);
— Ей, Марисе, Марисеї — говорив старий
м’ яким, тремтячим голосом (І. Франко);
Убігла босоніж Мариська,
Біляве, ясне, голубе... (А. Малишко);
Ой поїхав Василечко
На тяжку війночку
Та лишив Марисуню
Та на матіночку (Народна пісня).

Матій

___
MAPIÂMHA д.-євр*; ім’я Maryâm; можливо, від
шага — чинити опір, відмовлятися, заперечувати або від
mârar — бути гірким чи від m-r-y-m — кохана, бажана.
МАР’ЙНА, МАР’ЙНОНЬКА, МАР’ЙНОЧКА, МАР’ЙНКА,
МАР’ЯСЯ.
МАРіАННА див. МАР’ЙНА.
MAPléTTA запозичене; італ. Marietta — пестливе
до Maria — Марія.
Повернулась з села Марієтта з дитиною (І. Вільде).
МАРІОНІЛА лат.; mare — море; можливо, утв. від
імені Марія. НІЛА.
— А-а-а, то це ти Маріоніла Квітка, — скрикнув він.
— Квітка Маріоніла, — і вів так задивився на неї, аж
почервонів (І. Сенченко).
МАРІЯ (МАР’Я) д.^вр.: те саме, що MAPIÂMHA:
а) МАРІЙКА, МАРІЄНЬКА, МАРІЄЧКА, МАРІЧКА, МАРУ
СЯ, МАРУСИНА, МАРУСЙНКА, МАРУСЕНЬКА, МАРУСЕЧКА, МАРУСЁЙКА, МАНЯ, МАШбНЯ, МАШ0СЯ, МАНКУГА,
MAHIÔTKA, МАШбРА, MÀIIIA, МАШЕНЬКА, МАі ПЕЧКА,
м аш У н я , м Ур а , м Уся .

Увечері, мов зоря тая,
Марія з гаю вихожає
Заквітчана (Т. Шевченко);
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Єсть ім’ я жіноче, м’ яке і ясне;
В йому і любов, і журба, і надія;
Воно як зітхання бринить весняне:
Марія (М. Рильський);
Якая сила невгасима —
Сонце! Мріє! —
У імені твоїм,
Заньковецька Маріє? (П. Тичина);
Писав хлопчина вірші,
Чекаючи в саду:
“ Виходь, моя Марійко,
Бо я на тебе ж ду...” (Д. Павличко);
А он Марієчка,
чорнява і гнучка,
актора нашого знайомого дочка (М. Бажан);
“ Хто ти, дівчино, й звідки?”
“ Я — Марічка з Підгір’ я...
Будеш в нашому краї —
Завітай на подвір’ я” (В. Малик);
І щебетала дівчинка мала:
“ Ку-ку, ку-ку! а де ти? тут, татусю?
Візьми на руці, поцілуй Марусю!”
(Леся Українка);
Яка файна Марусина,
У хустку завита (Народна пісня);
Поблизу Марусинки — стара Ярошиха
Не збавляє своєї ходи (Б. Степанюк);
Гиля, гиля, сірії гуси,
Не колотіть води коло Марусі.
Ой Марусенька да на все іздана:
Хороша, чорнява ще й дуже гарна
(Народна пісня);
Шлеться Іванко да до Марусечки,
Да рано-рано,
Шлеться Іванко да до Марусечки,
Да ранесенько (Народна пісня);
— Ой змарнів, змарнів, на личку збілів
За тобою, Марусейко9 що-м тя не видів
(Народна пісня);
Маня голубів годувала,
З голубами розмовляла (Народна пісня);
— Оце тобі, Манюню9 букетик, — подав він квітки тітці,
якось мило, пестливо нагинаючись до неї (М. Коцюбин
ський);
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Манюсі якось раз признався,
Що рад би цілою душею
Її побачити своєю (І. Франко);
— Здорова, Машенько? А як моя дитинка? —
І над колискою схилився він мерщій (М. Бажан);
І спада температура,
Сон зника, як забуття,
Санітарка тьотя Мура
Подає твоє дитя (А. Малишко);
— Ну, йди, Муся,
(М. Коцюбинський);

в садок,

а я спочину

трохи

б)
МАР’ ЄЧКА, МАРОЧКА, МАР’їбНЯ, МАР
СЯ, МАР’ їбСЕНЬКА, МАР’ їбСЕЧКА.
Ой тихо, тихо Дунай водоньку несе,
Ой ще найтихше Мар9я косу чеше...
(Народна пісня);
Що первеє дітятко — молодий Іванько, та ранорано,
А друге дітятко — молода Мар'їчка
(Народна пісня);
Гуслі гудуть, гості йдуть,
Чуй, Мар'юнкЛ
Чуй, Мар’ юню, наряжайся,
Бо возьмуть тебе! (Народна пісня);
Молоденька Мар*юся всенькі двори обходила
(Народна пісня).
МАРКІЙНА жін. до МАРКІЙН. МАРКІЙНОНЬКА,
МАРКІЙНОЧКА.
МАРТА те саме, що МАРФА. м АРТОНЬКА, МАРТОЧКА, МАРТУНЯ, МАРТУСЯ, МАРЦЯ, МАРТбХА, МАРТбШЕНЬКА, МАРТУХА; ТУНЯ, ТУСЯ, ТУСЕНЬКА, ТУСЕЧКА.
Хотіла заспівати Марта: чи то з горя, чи з радості
(Г. Косинка);
За нашим садом три зірочки рядом:
Первая зірка — молода Марточка,
Другая зірка — молодая Зінька (Народна пісня);
Довго зберігався у мене невеличкий глечик, подарунок
Марти Бенедиктівни.. Марту ся, як любовно називали її
ми, привозила із Києва., цікаві книжечки (Г. Ігнатенко);
А вже ж я ся не дивую, чому Марця красна,
Коло неї вчора рано впала зоря ясна.
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Як летіла зоря з неба та й розсипалася,
Марця зорю позбирала і затикалася
(Народна пісня);
— Ой не для тебе калина насаджена,
Для тебе Мартошенька наряджена
(Народна пісня);
Підійшла до мене. — Гніваєшся, Мартухо? (О. Кобилянська).
м Х р ф а гр.; Martha; від арам, marta — пані, господиня. м А р ф о н ь к а , м Ар ф о ч к а , м а р ф Ун я , м а р ф У с я ,
м а р ф Уш а .
Дружина його Марфа Осипівна більше жила в галицько
му кутку (О. Пчілка);
Немає в Марфи ні сім’ї, ні роду,
Лише з паперу цупкого звістка
(В. Забаштанський);
Частісінько, як Мелася з Костем сидять, то й Марфуиіа з
ними (Г. Квітка-Основ’ яненко).
МАР’Я due. МАРІЯ.
МАР’ЙНА, MAPIÂHHA жін. до МАР’ЙН, MAPIАН; можливо, контамінація (схрещення) імен Марія і Анна.
МАР’ЙНОНЬКА, МАР’ЙНОЧКА, МАР’ЙНКА, МАР’ ЙСЯ.
Росла дочка Мар*янау
А виросла, як панна —
Кароока
І висока,
Хоч за пана гетьмана (Т. Шевченко);
Як заспіває, було, Мар'яна (а вона жила на моєму
кутку), ..не можна спать (Г. Косинка);
Він тебе запросто звав: Мар'янка,
Як тебе отець бувало звав (Я. Шпорта);
Зустрів морозяного ранку
Дівча в благенькій одежині,
Малу заплакану Мар'янку —
І поклонився сиротині (Б. Степанюк).
МАТЙЛЬДА запозичене; нім. Mathilde; від давньо
го імені Mechthild; ден. macht — сила, міць і ден. hiltja — бо
ротьба, бій. МАТЙЛЬДОНЬКА, МАТЙЛЬДОЧКА.
На першому уроці було малювання. Старенька вчителька
Матильда Петрівна ходила поміж партами (Григір Тю
тюнник).
6 6—882
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МЕЛАШЯ, МБЛХНА (МЕЛАНКА, м а л А н к а ,
МАЛАНА, МЕЛАшКА, МАЛАШКА) ер.; теїаіпа — чорна,
темна. МЕЛАНОНЬКА, МЕЛАНОЙКА, МЕЛАНОЧКА, МАЛАн о н ь к а , м а л А н о й к а , м а л а н о ч к а , м е л Ан я , МЕЛА
СЯ, м а л Ан я , м а л А с я , м іл а , м і л я , м і л ь ц я , МІЛОНЬк а , МІЛОЧКА, МЁЛЯ.
Меланія Митрофанівна з любов’ ю глянула хлопчикові в
карі очі (О. Донченко); Просить Люба Меланку, щоб на
вечір самовар був (О. Пчілка); Он йде Маланка. Мала,
суха, чорна, у чистій сорочці (М. Коцюбинський);
— Мелашко! Мелашко! Що людям на обід вариш?
(М. Коцюбинський);
Вийди, Маланойко молоденькая,
Подивися всюдинейко (Народна пісня);
— Меласюі — обернувсь [Черевань] до жінки. — От нам
зятьок (По Куліш); Рум’ яніючись, як вишня від сонця,
стрічала його Мільця (І» Франко).
МЕЛЁТ1Я жін. до МЕЛЁТ1Й. МІЛА, МІЛОНЬКА,
МІЛОЧКА, МІЛЯ, МІЛЬЦЯ.
МЕЛГГЙНА гр.; шеІШпе — медова. МІЛА, МІЛЯ...
(див. ще МЕЛЁПЯ).
МЕЧИСЛАВА жін. до МЕЧИСЛАВ. СЛАВА,
с л А в к а , с л Ав ц я .
МИКОЛАЯ жін. до МИКОЛА.
м и л А н а жін. до м и л А н . м и л Ан о н ь к а ,

МШі АНОЧКА, МИЛАНКА,
к а , л Ан о ч к а , л а н Ус я .

МІЛА, МІЛЯ;

л Ан а , л Ан о н ь -

МИЛЙЦЯ слов.; серб.; болг. Милица; від мил( милий), м іл а , м іл я .
Милиця Миколаївна Симашкевич, "художниця театру і
кіно” , ..прожила велике і мудре життя (Р. Федорів).
м и л о с л А в а жін.
с л А в а , с л Ав к а , с л А в ц я .

до МЯЛОСЛ^В* И ІлА, 1ДІЛЯ;

МИНОДбРА див. НИМИДбРА.
МИРОСЛАВА жін. до МИРОСЛАВ. МИРЙСЯ,
МИРбСЕНЬКА, МИРбСЕЧКА, МИРбСЬКА, МЙРА, МЙРКА,
м й р ц я ; с л А в а , с л Ав к а , с л А в ц я .
Мирослава була дівчина, якої пошукати (І. Франко);
І виділись, крізь дні і ночі,
Через віки прадавніх слав,
Слов’ янських дів бездонні очі,
Уста тухольських Мирослав (С. Крижанівський);
Хвала літам, хвала і слава
І вірним стрічам на путі.
Добра і сонця, Мирославої
Земного щастя у житті! (П. Горецький).

/ІЇіночі імена

МИТРОДбРА гр.; жін. до чол. особового^ імені
Metrodoros; від meter (род. metros) — мати (матері) і doron —
дар, дарунок (буквально: дарунок матері). ДОРА.
МИХАЙЛЙНА утв. від чол. імені МИХАЙЛО. МИХАЙЛЙНОНЬКА,
МИХАЙЛЙНОЧКА,
МИХАЙЛЙНКА,
МИХАСЯ, МІЛЯ, МІСЯ; ЛІНА.
Михайлина була не з бідного роду (С. Пушик).
МЛАДА слов.; від млад (ст.-сл. младь — молодий),
болг. Млада. МЛАДОНЬКА, МЛАДОЧКА, МЛАДКА; ЛАДА.
МОДЁСТА жін. до МОДЁСТ.
Тітка Модеста
Не чує вже
і не говорить
(Самі очі вбирають
життєві
подробиці),
Вона найглибше пізнала горе (Б. Демків).
МОКРЙНА л а т macer (род. macri) — худий;
можливо, з гр. makros — довгий, далекий, високий. МОКРЙНОНЬКА, МОКРЙНОЧКА, МОКРЙНКА, МОКРЁНЯ.
Вона швидко накинула на себе юпчину та й побігла на
Заваліївський куток до баби Мокрини (Б. Грінченко);
Щось присниться — гукає Мокрину:
— Мабуть, це на якусь переміну! (О. Під суха).
МОТРЙНА (МбТРЯ) лат.; matrona — поважна заміжня жінка. МОТРбНОНЬКА, МОТРбНОЧКА, МОТРбНКА,
МбТРЕНЬКА, МбТРЕЧКА, МОТРИНА, МОТРУНЯ, МОТРУНЕНЬКА, МОТРУНЕЧКА, МОТРбСЯ, МОТРбСЕНЬКА, МОТРбСЕЧКА, м о т р У с я , м о т р У с е н ь к а , м о т р У с е ч к а ,
м отрУ ш ка, м отрУ ш ен ька, м отрУ ш ечка, м бтя .
К р а с о в с ь к а : І чого таки ви, Мотроно Семенівно,
через кухню йшли? (О. Пчілка); — Добридень вам,
Мотре! А куди йдете? (М. Коцюбинський); Олексій
спитав: — Мотронко, чи не пішла б ти зо мною у та
нець? (П. Куліш); Ш е л ь м е н к о : Потурайте, Мотросюу — не знаю, як вас по батюшці, — що ми, служиві,
вам, будучи, говоримо! (Г. Квітка-Основ’ яненко);
Молодая Мотруненька на посазі сиділа
(Народна пісня);
В його дочки Мотруїиечки на голові стрічка, —
Куда везли Салогуба — кривавая річка
(Народна пісня);
А н д р і й : Що з тобою, Мотю? Невже усе, що було між
нами, так швидко забулося? (В. Дрозд).
6*
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МСТИСЛАВА жін. до МСТИСЛАВ. с л А в а , СЛАВ

КА,

слАвця.

МУЗА ер.; Musa — Муза — богиня наук і мистецтв; перен. натхненниця. МУЗОНЬКА, МОЗОЧКА, МУЗЙНА.
У них у селі був піп Самосвят, який кохався в грецькій
міфологи. Охрестив Іванові Токовому дочку Музою, але
Муза не довго трималася серед Килин і Горпин і невдовзі
стала Музиною (П. Загребельний).

н
НАДІЯ у к р переклад запозиченого із ст.-сл. імені
Надежда, що з’ явилось як калька з гр. імені Еірів; від еірів —
надія. НАДІЄНЬКА, НАДІЄЧКА, НАДІЙКА, НАДІИЦЯ,
н А д Я , НАДКІНЯ, НАДібНЬКА, НАДібСЯ, НАДібСЕНЬКА,
НАДібСЕЧКА, НАДібСЬКА, НАДЬКА, НАДібіПА, НАДібШЕНЬКА.
Співа Надія, Надія Павлівна
Про долю жінки, про козака (Ю. Сердюк);
Скажи, студентко,
Надійко, Надю,
Чи це не в пісні,
Не у баладі
Звучить так чудно
І так чарівно:
Дочка Приходька —
Приходьченківна (І. Муратов);
Знайду собі, Надієнько, дорогу,
як дорогу надієньку знайду я (С. Йовенко);
Чи не будеш ти, Надюша,
Ей, жалкувати,
Як ми вийдем на юлицю,
Ей, погуляти? (Народна пісня).
н а с т А с і я , н А с т я див. а н а с т А с і я .
НАТАЛІЯ, НАТАЛЯ, НАТАЛКА лат.; паіаіів —
рідний. НАТАЛОНЬКА, НАТАЛОЧКА, НАТАЛібНЯ, HATAлібся, н а т А л ь к а , н а т А л ь ц я , н а т А ш а , н а т А ш к а ,
н А та , н атУ ся ; тА л а, тА л он ьк а, тА л оч к а , тА ля,
т А т а , тУся, т У с е н ь к а , т У с е ч к а .

Жіночі імена

В Болехові баталія,
Там Кобринська Наталія
В величезний будинок
Всіх зібрала русинок.
Одна варить, друга місить,
Третя хлопські діти тішить..
А Натальця з старшенькими
Пильно держить школу з ними (І. Франко);
— Наталю! Наталочко!.. Дитино моя (П. Мирний);
За нашим садом три зірочки рядом:
Первая зірка — молода Марточка,
Другая зірка — молода Зінька,
Т^зетя зірка — молода Наталка (Народна пісня);
П е т р о : Миколо, братику мій рідний! Скажи по правді:
чи давно Наталка з матір’ ю тут живуть і як вони
прозиваються? (І. Котляревський);
Кожний раз, коли прийду, одчине
і сідає біля неї знов.
Я дивлюсь холодними очима
на його й Наталочки любов (В. Сосюра);
Ой ходила та й Наташа
По крутій горі (Народна пісня);
Все проминуло, і вже не поверне до нас
Юний Волконський і ніжна Ростова Наташа
(Б. Олійник);
Та як навесні садочки цвістимуть,
Мимо твій двір подружки йтимуть.
Вони будуть та й до хати привертати,
Вони будуть та й Наташку викликати
(Народна пісня);
Народилася русява доця,
І назвали Натою її..
Так от у будинку невеличкім,
Що сховався за зелений хміль,
І зросла Ноту ся біля річки.
Недалеко жив і я відтіль (С. Мушник);
— Зоставайся, ніч настала,
все в ту мані-молоці. —
Спать мене поклала Тала
на дівочій руці (П. Тичина);
“ Сонце! сонце!” — вигукує Талочка (Ю. Щербак);
— А взагалі селяни як? — питався Корецький, нахиляючися до Талі і пригортаючи її (Б. Грінченко).
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HÉJUII запозичене| англ. Nelly; пестливе до англ.
Ellen, Hellen. Див. OJIÉHA. НЕЛЯ.
В ній лишилось багато старого,
і мене покидає вона.
А люблю ж я її, як і Неллі9 —
в ній вся радість, вся мука моя (В. Сосюра).
НЁЛЯ слов., нов.; виникло від скороч. ряду імен
типу Неоніла, Неллі, Нінель. НЁЛЕНЬКА, НЁЛЕЧКА,
НЕЛІ0НЯ, НЕЛКЗНЬКА, НЕЛІ0СЯ, НЕЛібСЕНЬКА, НЕЛібСЕЧКА, НЕЛібСЬКА, НЁЛЬЦЯ.
— Де ти пропав? Оце так родич! — привітала його
докорами Неля (В. Луговськиц).
НЕОНІЛА гр.; neos — новий, молодий. НІЛА,
НІЛЯ, НІЛОНЬКА, НІЛОЧКА, НЁЛЯ, НЙЛОНЬКА, НЙЛОЧКА; ОНЙЛЯ, ОНЙЛОНЬКА, ОНЙЛОЧКА, ОНЙЛКА.
Неоніла Іванівна рішуче сказала: — Запрошу сама.
Просто підійду і запрошу (І. Ле); Ніла відшукала Леонідову руку — вона тремтіла (Р. Іваничук); Олена не
сміливо натякнула про те, що Нелі.. готуватися до всту
пу в університет. — Нелюсю в університет? Що ж ти,
дорогенька!.. Нелюська — це наш скарб (І. Вільде).
НИМИД0РА, МИНОД0РА гр.; men — місяць і
dôron — дар, дарунок. НИМИДОРОНЬКА, НИМИДбРОЧКА,
НИМИДОРКА, HÖPA; Д0РА.
Тій дівчині піп дав імення Минодора, а люди на селі
звали її Нимидорою (І. Нечуй-Левицький).
НІКА гр.; піке — перемога; в античній міфології
Ніка — богиня перемоги.
НІЛА гр.; жін. до НИЛ; можливо, виникло від ско
роч. ряду імен типу Леоніла, Неоніла. НІЛОНЬКА, НІЛОЧКА,
НІЛЯ... (див. ще НЕОНІЛА).
НІМФОД0РА гр.; nymphe — наречена, молода
жінка і dôron — дар, дарунок. НІМФА; Д0РА.
НІНА г р у з и н можливо від гр. Ninos — Нін —
ім’ я легендарного засновника Ассирійської держави, чоловіка
Семіраміди, і назва столиці Ассирії. НІНОНЬКА, НІНОЧКА,
юнУся, НШУЛЯ, НІНЦЯ.
Було це в місті Малині. Там жив
Іван Іванович, районний лікар.
Дітей було у нього двоє — Ніна
та Валентин (М. Рильський);
Запитав я вишню у піні:
— Ти кому народила цвіт?.. —
Забриніло на цілий світ:
— Ніні... (Л. Горлач);

Жіночі імена

Ой їхали бояри горою
Та й кликали Ніночку з собою:
— Ходім, ходім, Ніночко, із нами,
Дамо тобі квіточку з перами (Народна пісня);
— Мені треба побачитися з Нінусею, можна? — благаль
но прошепотів Федір Федорович (Г. Ігнатенко).
ШНЁЛЬ нов.; утв. від зворотного прочитання
прізвища Л е н і н . НЁЛЯ.
НбННА лат.', попив — дев’ ятий. НЙННОНЬКА,
НбННОЧКА, НОННУСЯ, НОННУСЕНЬКА.
Шуба в Нонни Михайлівни сповзала з плечей (Ю. Щер
бак); Нонночка до війни була кращим декламатором Па
лацу піонерів (Ю. Щербак).

ОДАРЙНА, ОДАРКА див. ДАРЙНА.
ОКСАНА (ОКСЙНІЯ, КСЙНІЯ; АКСЙНІЯ) гр.*;
можливо, від хепіа — гостинність або хепіов (жін. хепіа) —
чужий, чужоземний. ОКСАНКА, ОКСАНОНЬКА, ОКСАНОЧ
КА, ОКСАНУСЯ; АКСЙНЯ, АКСЙНЬКА, АКСЙНОНЬКА,
АКСЙНОЧКА, АКСЙНКА, АКСЙНЯ, АКСЙНЬКА, АКСЙНОНЬКА, АКСЙНОЧКА, АКСКУГА, АКСКУГКА, АКСКУГОНЬКА,
АКСКУГОЧКА; КСЙНЯ, КСЙНКА,
КСЙНОНЬКА,
КСЙНОЧКА, КСЙНЯ, КСЙНЬКА, КСЙНЕНЬКА, КСЙНЕЧКА,
КСАНА, КСАНКА, КСАНОНЬКА, КСАНОЧКА, КСібТА,
КСКУГКА, КСКІТОНЬКА, КСНУГОЧКА; ОКСЙНА, ОКСЙНКА,
ОКСЙНОНЬКА, ОКСЙНОЧКА, ОКСЙНЯ, ОКСЙНЬКА, ОКСЙНЕНЬКА, ОКСЙНЕЧКА, ОКСЙНА, ОКСЙНКА, ОКСЙНЯ, ОК
СЙНЬКА, ОКСЙНОНЬКА, ОКСЙНОЧКА, ОКСКУГА, ОКСКУГКА, ОКСКУГОНЬКА, ОКСКУГОЧКА.
Мати Оксану родила,
Місяцем обгородила,
Сонечком підперезала,
На село виряджала (Народна пісня);
Попід гаєм, мов ласочка,
Крадеться Оксана (Т. Шевченко);
Співала ж дзвінко, дужо, незрівнянно!
А голос був — із щирого срібла.
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Ой рано, рано, дуже рано,
Оксано, ти від нас пішла (П. Тичина);
Лежала
Недовго щось, седмиці з три,
І все до крихти розказала...
Мені і Ксенії сестрі (Т. Шевченко);
Ой заручена та й Оксанка, зарученая,
Дала свою білу ручку на заруку.
— Ой ручко моя, білесенька у батенька,
Ой чи будеш ти така білесенька у свекорка?
(Народна пісня);
— Оксано!- Оксанко!~ Оксаночко!.. — нахилились над
нею його здивовані й радісні очі (М. Стельмах);
Молодая да Аксиночка,
Куди тебе батько оддає? (Народна пісня);
— Гуцулко Ксеню,
Я тобі на трембіті
Лиш одній в цілім світі
Розкажу про любов (Р. Савицький);
До клубу зайшла Ксеня Дончук (А. Іщук);
На клаптиках, принесених звідтіль,
слова про те,
що все гаразд,
цілунки,
як вчиться Ксана?
Твій Василь (М. Бажан);
Ішла Оксеня на посад (Народна пісня);
Оксенка в батька на отході
Посадила горіх в огороді (Народна пісня);
Хвалилася Оксенечка:
— У мене коса до пояса
І на личеньку краса.
Учув тоє Івасенько:
— Не хвалися, Оксененько (Народна пісня);
Там Оксиня красу сіє, розум садить
(Народна пісня).
ОКТЯБРЙНА нов.; від рос. назви місяця
о к т я б р ь (жовтень); утв. на честь революції 1917 року.
ОКТЯБРЙНОНЬКА, ОКТЯБРЙНОЧКА, ОКТЯБРЙНКА; ІНА;
РЙНА.
Л і л я:
А, це ти, Октябрино... (Здоровкається)
(Ю. Яновський).

Жіночі імена

ОЛЕКСАНДРА, ОЛЕКСАНДРІВНА (ОЛЁСЯ) жін.
до о л е к с А н д р . лйся; сАня, с А н ь к а , с А ш а , с А ш е н ь к а , с а ш Е н я , c a ih V p a , с А н д р а , с А н д а ; ih V p a , iutfРОНЬКА, ШУРОЧКА.
Олександра сиділа оддалік та скубла китицю білого цвіту
акації (М. Коцюбинський);
Сусіди любі! Пише вам Олеся.
Ми всі здорові й добре нам ведеся (І. Франко);
І пускали дівчата вінки
На прозоре, задумливе плесо,
Білоруські біляві Олесі
І Оксани в моїй стороні (Л. Забашта);
А це вже з двору заклик тьоті Сані:
— Ідіть вечеряти! (П. Воронько);
В артілі працювала Санька безвідмовно (Григорій Тю
тюнник); — Я зайшов за вами, Сашо... Я так давно вас
бачив, Саиіуню (О. Донченко); Дарці жаль Санди тому,
що вона вбачає якусь далеку аналогію поміж Сандою і
своєю незавидною долею (І. Вільде); Шура не хотіла
хапати уламків щастя. Вона прагнула повного щастя,
великого, красивого, неминучого (О. Гончар); Т а м а л і й (Бере Саиіу за руку): Нуте, Шурочкоу я слухаю вас
(О. Пчілка).
ОЛЕКСІЯ жін. до ОЛЕКСІЙ.
ОЛЁНА гр.*\ ім’ я Helene, Helena; можливо, від
hele — сонячне світло або helene — смолоскип. ОЛЁНКА,
ОЛЁНОНЬКА, ОЛЁНОЧКА, ОЛЁНЕНЬКА, ОЛЕНУНЯ, ОЛЕНУСЯ, ОЛЁНЦЯ, ОЛЕНЦ^НЯ, ОЛЁСЯ; ЛЁНА, ЛЙНОНЬКА,
ЛЙНОЧКА, ЛЕНТЯЯ, ЛЕН^СЯ; ЙЛЯ; ЛЙЛЯ, ЛЬбЛЯ.
Лиш Олену зустріне,
То душа забринить, і немов
Двадцять років рукою хто скине,
Мов загублене щастя знайшов (О. Підсуха);
Склали співанку новеньку
На слова веселі
Та й про дівчину Оленку
З нашої оселі! (Т. Масенко);
“ Як знов опинишся в біді,
Оленочко хороша,
Покличеш (як його?) тоді” .
Вона: “ Котигорошок” (Б. Степанюк);
Тихий Дунай глибокий;
Ходит же по нім, бродит же по нім
Молодая Олененька (Народна пісня);
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З Монастиру задзвонили, до Крехова чути,
Не жіль з тобов, Оленцуню, на розмові бути
(Народна пісня);
— Як же вам пішов іспит? — Добре, панно Оленої — Що
я за панна? Я проста сільська дівчина, не панна! — Но,
но, не гнівайтеся, Олесю, я так — забувся (І. Франко);
Ми на вулиці зустрілись —
Лена з татусем і я..
Плеще Леночка в долоні:
— День ми добре проведем! (П. Тичина);
Пожар війни грудьми зустріла чесно [Полтава],
Явила світу Лялю Убийвовк,
Зразок високий честі і геройства (М. Рильський).
ОЛЁСЯ1 скороч. варіант імені Олександра.
Фіксується як документальне.
ОЛЁСЯ див. ОЛЕКСАНДРА.
ОЛІМПІАДА, ОЛІМПІЯ гр.; Olympias (род. Olympiados) — олімпійські ігри. ОЛІМПКА; ЛІПА, ЛГГЮНЬКА,
ЛІПОЧКА, ЛІМПА, ЛІМПОНЬКА, ЛІМПОЧКА; бЛЯ; ЛІЛЯ;

Аля, Ада.

М и х а й л о М и х а й л о в и ч : Моє клопотання
приєднано до справи, Олімпіадо Іванівно? (Ю. Яновський); Назустріч гостям вибігла кузина Олімпка
(І. Вільде); Л ю б о в (раптом сміється); Ну от, який
ви смішний, Оресте, дивитесь на мене, як тьотя Ліпа
(Леся Українка); Мама скінчила мову про справи і вдалася
до Олімпії: — Як ти думаєш, Лімпочко? (О. Пчілка).
бЛЬГА сканд.; ст.-сканд. Heilga; від heila — свя
та. Д.-рус. Ольга; див. ще. ОЛЁГ. бЛЯ, бЛЕНЬКА, бЛЕЧКА,
ОЛібНЯ, ОЛібНЬКА, ОЛібНЕНЬКА, ОЛібНЕЧКА, ОЛібНЬЦЯ, ОЛЮСЯ, ОЛібСЬКА, ОЛібСЕНЬКА, ОЛібСЕЧКА, ОЛібТА, ОЛібТКА, ОЛібТОНЬКА, ОЛібТОЧКА; ЛібСЯ, ЛібСЕНЬКА, ЛібСЕЧКА, ЛЁСЯ, ЛЬбЛЯ, ЛЬбЛЕНЬКА, ЛЬОЛЕЧКА.
Співай же, Ольго, вигравай
Мені сьогодні, як і вчора,
Співай і з Лисенка заграй —
Мені цей рай минеться скоро.
Твій любий голос і пісні —
Коли і де їх ще почую?
Розлуки день настав мені,
Щоб стріть годиноньку лихую.
(К. Білиловський)
Як у Олі очі — морська вода!
Як у Олі коси — ковил-трава!
Як у Олі, братця, така хода —
Наче пава гордая проплива! (С. Тельнюк);
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Оленько, Олю... Пісенна моя Бондарівно!
Прабабка твоя від пана втікала в хащах-лісах,
А ти, ланкова колгоспна, на ворога встала гнівно,
Коли фашистська навала твій край полонила і
шлях (Л. Забашта);
Олечко-тополечко, гнучкий стані
Ох, і любить Олечку Бурко Степан! (С. Тельнюк);
— Яка ти смішна, Олюнько! (Леся Українка); — Люди,
Олюпьцю, люди сміятимуться (Леся Українка); Кинулася
[Маня] на шию Олі: — Прощай, Льолю, Льолечка! (В. Канівець).
ОЛЙНА див. УЛЙНА.
ОНЙСІЯ (ОНЙСЬКА) жін. до ОНЙСІЙ. ОНЙСЯ,
ОНЙСЕНЬКА, ОНЙСЕЧКА, ОНИСІЙКА.
На кам’яній горі за залізною стіною Онисія побивалася,
як птаха в клітці, й ждала юнака, котрий би її визволив
(Р. Федорів);
По горі, горі — там горіли огні;
Не огні ж то горять, то Ониська ходить
(Народна пісня);
Свою Ониську, дружину, Микита хотів бачити хоч
здалеку схожою на рідну сестру (М. Рудь);
У баби Описі було три сини.
У баби Описі синів нема..
Щоб знали майбутні предтечі
в щасливій і гордій добі:
їх горе на утлії плечі
Опися взяла собі (В. Симоненко).
ОПИСТЙНА див. ЄПИСТЙМА.
ОРЁСГА жін. до ОРЁСТ. ОРЙСЯ, ОРЙНЯ, бРКА,
бРОНЬКА, бРОЧКА; РЙСЯ, РЙСЕНЬКА, РЙСЕЧКА, РИСібНЯ, РЙСЬКА.
ОРЙНА. ОРЙСЯ гр .; те саме, що ІРЙНА. ОРЙНКА,
ОРЙНОНЬКА, ОРИНОЧКА, ОРЙНЯ, ОРЙНЬКА, ОРЙСЬКА,
ОРЙСЕНЬКА, ОРЙСЕЧКА, ОРЙСОНЬКА, ОРЙСОЧКА, ОРЙШКА, ОРЙШЕНЬКА, ОРЙШЕЧКА, ЙРКА, ЙРОНЬКА, ЙРОЧКА.
<вГо ти, Орипо?” (Ся Орипа
Була єдиная людина,
Що не відбігла ще її,
Чим мала, хору годувала
І доглядала, й пильнувала...) (І. Франко);
Була в мене дівчина Орися,
Тоді в мене всі кучері вилися (Народна пісня);
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Прохор Осауленко до вбогої сироти Оринки Лободівни
горнеться (П. Куліш); Ориня кінчила другий рік
учительської семінарії (С. Ковалів); — Оришко! Оришко,
де ти? — гукає в сінях Тетяна. Орися тріпнулася, як
пташка, до хати (О. Пчілка).
ОРЙСЯ* фіксується як документальне ім’я.
ОРЙСЯ2 див. ОРЙНА.
бСИПА див. ЙбСИПА.

ПАВЛА жін . до ПАВЛб. ПАВЛОНЬКА, ПАВЛОЧКА, ПАВА, ПАВУСЯ... (див. ще ПАВЛЙНА).
ПАВЛЙНА жін. до ПАВЛЙН. ПАВЛЙНКА, ПАВ*
л й н о н ь к а . п а в л й н о ч к а , п А в л а , п а в л Ун я , п а в л Уп а в л ю с я , п а в л к ін я , п Ав а , п а в Ус я , п Ан я , п А-

ся ,

ША, ПбЛЯ.
До Річинських зібралася Павлина другого дня зранку
(І. Вільде); Микола не просто полюбив Паню.., любив зі
своїх поїздок повертатись до її велетенського саду
(В. Земляк).
ПАЛАТА, ПАЛАТНА, ПАЛАЖКА див. ПЕЛАГІЯ.
ПАЛЬМИРА запозичене; гр. Palmyra (лат. Palmi
ra)-— назва міста в Сирії; можливо, від лат. palma — пальма.
МІРА.
ПАМФІЛІЯ жін. до ПАМФІЛ. ПАМФІЛОНЬКА,
ПАМФІЛОЧКА, ПАМФІЛКА; ФІЛЯ, ФІЛЬЦЯ, ФІЛібНЯ,
ФІЛібСЯ.
ПАРАСКбВІЯ, ПАРАСКЁВА, ПАРАСКА гр.; раraskeue — п’ ятниця. ПАРАсОНЬКА, ПАРАСОЧКА, ПАРАсЯ,
п а р а с й н к а , п а р а с й ц я , п а р а с Ун я , п а р А н а , п а р А н к а , п а р Ан я , п а р А н ь к а , п а р А н ь ц я , п Аш а .

В Задубрівці, гостюючи в Параски
Юхимівни, — Єгор Хомич співав
З таким завзяттям (М. Рильський);
Ой ходила Парасочка у ліс по калину,
Та блудила Парасочка сім літ та й годину
(Народна пісня);
Ой де ж ти орав, ой де ж ти косив,
Ой хто ж тобі, моє серденько, обідати носив?
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Ой чи Порося, а чи Маруся?
Я на тебе, серденько, не надивлюся!
(Народна пісня);
Ой мала ж та Парасинка два братики рідні,
Та купили Поросинці два перстенці срібні
(Народна пісня);
Шкода твого, Парасицю, личка рум’ яного
(Народна пісня);
Чи є, чи нема Параньки вдома? (Народна пісня);
Через кілька місяців Олеся написала: "Мамо, най П аро
ня їде до нас” .. Дружба молодого сподобав собі Пораньку (С. Пушик);
Є жінка, що її ми звемо ніжно Паша.
Стернича трактора, законна гордість наша
(М. Рильський).
ПАРФЁН1Я, ПАРФЁНА жін. до ПАРФЁН. ПАРФЁНОНЬКА, ПАРФЁНОЧКА, ПАРФЁНКА, ПАРФУНЯ, ПАРФУСЯ; ФЁНЯ, ФЁН1ЧКА.
Сюди, до Мальви, приїздила дружина Бубели — Парфенау стояла перед нею на колінах (В. Земляк); Парфусі
стало за сорок, а Бубела розміняв сьомий десяток
(В. Земляк).
ПЕЛАГІЯ, ПЕЛАГЁЯ, ПАЛАЖКА, ПАЛАТНА
(ПАЛАТА, ПЕЛАгА) гр.; ім’ я Pelagia; від pelagios —
морський. п а л А г н о н ь к а , п а л А г н о ч к а , п а л А ж е н ь к а , п а л А ж е ч к а , п а л А зя , п А зя, п а з й н а , п А зь к а ,
ПЕЛЙСЯ, ПбЛЯ.
— А що, кажу, пане Хомо, м’ ясниці надходять, я маю
брата, а у вас є дочка Пелагія (С. Воробкевич); Така була
гарна жінка. Звали її — Пелагея Євгенівна (П. Панч);
Да не гай же нас, тестю,
Виряжай же нас, тестю,
Тепер нічка да темненькая,
Доріженька да далекая —
Боїмося, щоб не заблудити,
Щоб Палажку не загубити (Народна пісня);
Лишилась солдатська баклажка.
Бере її в поле з водою тепер
засмучена тітка Палажка (Д. Луценко);
Палагна збудилась, як тільки почало дніти.. Вона наче
крізь сон почула: — Як спали, Палагночко, душко?
(М. Коцюбинський); Бігав [хлопчик] часто зразу за ста
рою Пелагою, а пізніше сам до Гринька (С. Ковалів);
— Люблю тебе, ПалазЮу та не знаєш за що? (Г. Косинка);
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На Лозині намиста
Не на руб — на триста (Народна пісня);
— Ану, горлиці! — гукнув з кучі Денис Деканенко..,
потяг до себе з кучі Пазьку Левусівну (Г. КвіткаОснов’ яненко); Крикнув [Тимоха] навздогін Палажечці:
— ..Я прийду... Чуєш? Прийду! (Григір Тютюнник).
ПЕСГЙНА див. ЄПИСТЙМА.
ПЕТРЙНА, ПЕТРАНА утв. від чол. імені ПЕТРО.
ПЁТРА, ПЕТРЙНОНЬКА, ПЕТРЙНОЧКА, ПЕТРАНОНЬКА,
п е т р Ан о ч к а , п е т р й н к а , п е т р Ан к а .
Уранці Петрана Медведюк гнала на росу свою худобу
(М. Малиновська).
ПЕТРУНЁЛЯ лсап.*', Petronilla — жін. ім’ я від
чол. Petrus — Петро. ПЁТРА, ПЕТРЙНКА, ПЕТРЙНЯ,
ПЕТРЙНЬКА, ПЕТРУНЦЯ, ПЕТРЙНОНЬКА, ПЕТРЙНОЧКА;
НЁЛЯ.
ПИСТЙНА див. ЄПИСТЙНА.
Ш 0НІЯ нов.; від назви квітки п і в о н і я (рос.
пион). ПІ0НА, ПібНОНЬКА, Ш0НОЧКА.
Піонія — так її звали — сиділа в шаланді (він дозво
лив), гойдалась (І. Григурко).
ПЛАТОНЙДА утв. від чол. імені ПЛАТ0Н.
ПЛАТ0НЯ; Т0НЯ; НІДА.
ПОЛПССЁНЗЯ, ПОЛ1КСЁНА гр.; особове ім’ я Роїухепе; від роїухепе — дуже гостинна. П0ЛЯ; КСЁНЯ, КСЁНА.
ПОЛІНА скороч. варіант імені Аполлінарія, що
став документальним; за іншим тлумаченням — запозичене з
фр.: Pauline — жін. ім’ я до чол. Поль, що відповідає іменам
Павла, Павлина. ПОЛІНОНЬКА, ПОЛІНОЧКА, ПОЛІНКА,
П0ЛЯ, ПбЛЕНЬКА, П0ЛЕЧКА, ПОЛІ0СЯ; ЛІНА.
А ще згадай, на берегах твоїх
Дівчата заплітали куці кіски,
Й дзвенів Поліпи Осипенко сміх —
Меткого, неспокійного дівчиська (П. Ребро);
— У шибку захукала
(П. Тичина);

Поля

і

пальцем

потерла...

Темно, хмарно у дворі,
Та бояри ворітечка зняли.
То ж не бояри — торгівці,
Торгують копою Полечку.
Дорожися, батеньку, не продай,
За червоні чобіточки не оддай (Народна пісня);
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Поліна Йванівна, або Ліна — єдина донька Івана Тара
совича (Я. Мамонтов).
ПРХКСЯ див. ЄВПРХКСІЯ.
ПРІСЬКА див. ЄФРОСЙШЯ.
ПУЛБХЁР1Я (ПУЛЬХЁРА) лат.; pulchra — гарна,
вродлива. ПУЛЬХЁРЦЯ.
Переді мною виростають милі й далекі постаті Пульхеріг
Іванівни й Афанасія Івановича, що так приворожили
колись Гоголя (М. Хвильовий); Маєтку було в отця-протопопа ласка божа, а дочок мав тілько три; з них Пульхерця і Гликерця вже давно подружилися (С. Воробкевич).

Р
РАДА слов.; від рад- {радий, радість); боле. Рада.
РАДОНЬКА, РАДОЧКА, РАДКА; А д а , а д я .
З гордо піднесеною головою йшла Рада виконувати
перше мамине прохання (Ю. Яновський);
Чаклує ніч... спить дерево криве,
спить донька Рада (В. Корж);
Радка силоміць вдиралася до кімнати, бухалася поруч
мами (Ю. Яновський).
РАДИСЛАВА жін. до РАДИСЛХВ. РАДА, РАд о н ь к а , р Ад о ч к а , р А д к а ; с л А в а , с л А в к а , с л А в ц я .

РАІНА можливо, фонетичний варіант імені Раїса.
РАІНОНЬКА, РАІНОЧКА, РАЯ.
Раїна Плющ видалась торік заміж за допризовника
(В. Земляк).
РАІСА гр.*; можливо, від radia — легка.
РАІСОНЬКА, РАІСОЧКА, РАЯ, РАЄНЬКА, РАЄЧКА, PAIÔНЯ, РАІ0СЯ, р А й ц я .
Раїса сіла на лавці лід школою і чекала сторожиху
(М. Коцюбинський);
Я чую: гітари дзвенять шестиструнні,
Я чую: коліс перестук —
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І пісня лунає про нашу красуню,
Задумливу Раю Сисюк (С. Тельнюк).
РХЙМбНДА жін. до РАЙМбНД. РАЯ.
РАФАЛЙНА утв. від чол. імені РАФАЇЛ.
РАФАЛЯ, РАФЁЛЯ; ФАЛЯ, ФЁЛЯ.
РАХІЛЬ, РАХІЛЯ д. євр.; ім’я Rachel; від rachel —
вівця. РАЯ; ЛІЛЯ; ІЛЯ.
РЕГІНА лат.; regina — цариця. РЕГІНОНЬКА,
РЕГІНОЧКА, РЕГІНКА, РЁНЯ, РЙНА; ІНА.
— Регінко, сідай тут коло мене... Регіна злегка всміха
лась (І. Франко).
PEHÄTA лат.; renatus (дієприкм. від основи
дієслова renascor — відроджуюся) — який відродився, вдруге
народився. PEHÄTOHbKA, PEHÄT04KA, PEHÄTKA, РЕНА,
РЕНЯ; HÄTA.
РЙММА слое.; можливо, із болг. Рима — жін. ім’ я
до чол. Римен — Роман; раніше було чол. іменем. РЙМА,
РЙМОНЬКА, РЙМОЧКА, РИНА.
РОГНІДА запозичене; ст.-сканд. Rag(n)heiÖr;
ragn — вирок долі і heidr — честь Д.-рус. Рогн^дь. !ЙІНА,
РОНКА, PÖHE4KA, PÖH04KA, Р0НЯ, Р0НЦЯ, РОНІ0СЯ;
НІДА.
Перед богами Лель і Ладо
Огонь Рогніда розвела (Т. Шевченко);
Надвечір до нас приєдналися Рогніда з кузеном (І. Мура
тов).
PÖ3A; РОЗАЛІЯ (РУЗАЛІЯ) лат.; rosa — роза,
троянда. Р030НЫСА, PÖ304KA, РУЗА, РУЗЯ, РУЗАНА,
РУЗЙНА, РИЗЬКА.
Була з нами дівчина Роза,
Мов зіткана з райдужних мрій:
Красива, струнка, златокоса,
Із довгими стрілами вій (Р. Балясна);
— Познайомтесь: це — мати мого чоловіка, Розалія
Мусіївна, — кивнула Ляля в бік літньої жінки
(І. Немирович); 3 Рузею дівчина подружилась і часто зві
ряла їй свої думки (О. Донченко).
POKCÄHA гр.; Röxane — ім’ я дружини#Олександ
ра Македонського; із перс, rusanl — світло. РОКСАНОНЬКА,
РОКСАНОЧКА, РОКСАНКА; КСАНА; САНА, САНЯ.
Роксана розквітала, мов квітка польова (А. Хижняк);
— Скажи, хто тобі завдав горя, Роксанко моя!
(А. Хижняк).

Ж іночі імена

РОКСОЛАНА, РОКСОЛЙНА лат.; слат. Кохоїапа
(мн. Кохоїапі) 1) роксоланка (представниця іраномовного
скіфського племені); 2) (пізніше) русинка, українка (оскільки
назву роксоланів перенесли на русинів). Таке ім’ я (у другому
значенні) дали Насті Лісовській з м. Рогатина, яка,
опинившись у полоні, стала дружиною турецького султана і ві
дігравала, значну роль у політичному житті Туреччини.
РОКСОЛАНОНЬКА, РО КСО лАночка, РОКСОЛЙНОНЬКА,
РОКСОЛЙНОЧКА, РбСЯ, РбСЬКА, РбСЕНЬКА, РбСЕЧКА,

р о с іб н я , р бк сА ; л Ан а , л Ан о н ь к а , л Ан о ч к а , л а н ЕСЯ, ЛАН^СЬКА, ЛАН^СЕНЬКА, л а н ^ с е ч к а , л й н а , л й н КА, ЛЙНОНЬКА, ЛЙНОЧКА, ЛЯН^СЬКА, ЛЯН^СЯ, ЛЯН^СЕНЬКА, ЛЯН^СЕЧКА, ЛЙНЯ.
Люблю жіночі імена.
Жива в них сила первозданна.
З глибин історії луна —
Марія. Анна. Роксолана (В. Базилевський);
На невільницькім ринку зраночку
Продали у гарем султану
Ту русиночку, Роксоланочку,
Ту билиночку тонкостанну..

Султан:
Роксолана — то, значить, русинка...
Твоя мова і мудра й проста (Л. Забашта);
— Її справжнє ім’ я — Роксолана. — Роксолана? Чому
Роксолана? Вона ж Хассекі! — В гаремі її ще звуть Хуррем, тобто розвеселена. Іноді Рушен, або сяйлива. А Хас
секі — це титул.. Для Європи хай буде Роксолана. Одне
ваше донесення у Венецію — і світ довідається ще про
одну могутню жінку (П. Загребельний); Данило Га
лицький, Ярослав Осмомисл, прекрасна Роксоляна ста
ють його [М. Фіголя] улюбленими героями (Р. Федорів);
“ Русалка Дністровая” , “ Русалка Дністрова” ,
Мов юна галичанка, у серці ожива..
Славна вродою, як Роксоланонька,
Ти, русалонька Дністрова,
Книга-подвиг, моя розрадонько,
Між людей ти й тепер жива (Л. Забашта);
— Роксо9 пробудися лишень! — благав він. — Лано, —
кликав він,— прочнись! Та все було марно: ні Роксау ні
Лана9 ні Роксолана не озивалась та й край (О. Ільченко).

РОМАНІЯ, РОМАНА жін. до ро м Ан . ро м Ан к а ,
РОМАНОНЬКА, РОМАНОЧКА, РбМА, РбМКА, РбМЦЯ,
РОМЙСЯ, РОМЙСЬКА, РОМЙЛЯ, РОМЙЛЬКА.
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— Мій батько називався Петро, а мати Романа (І. ВільДе).

РОСТИСЛАВА жін. до РОСТИСЛАВ, рбся, РбСЬКА, РбСЕНЬКА, РбСЕЧКА, РОСКЗНЯ; СЛАВА, СЛАВКА,

слАвця.

РУЖЙНА слов.; від назви квітки ружа; ч. Ruzena;
болг. Ружана, Ружена. РУЖЕНОНЬКА, РУЖЙНОЧКА, РУ-

ЖЙНКА, РУЖА.
Жінка нахилилася до дочки і, заглядаючи їй в обличчя,
тихо сказала: — А ти? Ти виконаєш своє бажання, Руженко? (JL Первомайський).
РУЗАЛІЯ див. р о з А л ія .
РУСЛАНА жін. до р у с л Ан . р у с л Ан о н ь к а ,
р у с л А н о ч к а , р у с л Ан к а , р у с л Ан ц я , РУСЛАНЯ, Р^СЯ;
л Ан а .
РУФ д.-евр.; ім’ я Rut; можливо, від ra'uth — под
руга, дружба; за іншим тлумаченням — від лат. rufus — золотаво-жовтий, рудий. Р^ФА, Р^ФКА.
Трава нескошена на луках марно в’ яла,
І сизий ріс бур’ ян по зораній ріллі,
І Руф, що колоски на зжатому збирала,
Сама, як колосок, хилилась до землі
(М. Рильський).

РУФІНА лат.; рим. особове ім’я Rufinus; від
rufus — золотаво-жовтий, рудий. РУФІНКА, РУФА, РУФКА;

ФІНА.

САВІНА. САБІНА лат.; Sabina — сабінянка.
САВІНОНЬКА, САВІНОЧКА, САВІНКА, САБІНОНЬКА, САБІНОЧКА, САБІНКА; ІНА.
Вдома похвалився жінці, як він заробив п’ ять золотих, а
жінка його — Сабіна — руки в боки та й стала [сварити]
Тимка (С. Пушик).
САЛОМЁЯ див. СОЛОМІЯ
САР А д.-евр.: ім’ я Sara; від sara — знатна,
княгиня. САРОНЬКА, сАрОЧКА.
М о с і й: Навіщо вони несуть сюди? Навіщо? Сара...
Піди скажи їм, що не можна сюди нести (Г. Хоткевич).

Ж іночі імена

СВІТЛАНА жін. до СВІТЛАН. с в іт л Ан о н ь к а ,
с ы т лА н о ч к а , с в ггл А н к а , с в г г л й н к а , с в іт к а , с в й т а ,
СВёТКА; ЛАНА, ЛАНОНЬКА, ЛАНОЧКА, ЛАНЙСЯ.
її звали Світлана Йосипівна, і вона була добре відома на
території цілого району (Ю. Яновський); — Я з вами,
Світланко, на край світу пішов би (А. М’ ястківський);
— Твоє ім’ я від світла чи від лані?
Світлинко, Лапочко, в журбі, в юрбі — одна!
Що Лапі у тім холоді вікна?
Якій журбі здалась неподоланній? (С. Йовенко).
СВІТОЗАРА жін. до с в г г о з А р . свгго з А р о н ь к а , с в іт о з А р о ч к а , свггоз Ар к а , с в іт к а ; з А р а , ЗбРЯ.
Рвучка, мов пташка лісна, Світозара не може довго
всидіти на місці (А. Хижняк).
СВОБЙДА нов.; від загального іменника свобода.
СВЯТОСЛАВА жін. до СВЯТОСЛАВ. СВЙТКА,

святйся, слАва, слАвка, слАвця.

Викладачем біології в нас була молода вчителька Свято
слава Михайлівна (Ю. Збанацький).
СЕВАСТЙНА, СЕВАСТі АНА жін. до с е в а с т й н ,
СЕВАСТі АН. СЁВА; ЙНА.
СЕВЕРЙНА жін. до СЕВЕРЙН. СЕВЕРЙНОНЬКА,
СЕВЕРЙНОЧКА, СЕВЕРЙНКА, СЙВА; РЙНА.
СЕКЛЁТА (СЕКЛЕТЙНА) гр.; зупкІеИков — член
державної ради. СЕКЛЕТОНЬКА, СЕКЛЁТОЧКА, СЕКЛЁТКА,
СЕКЛЕТЙНКА.
— Та годі вам! — гукнула весела Секлета (М. Коцюбин
ський);
Ще б Секлета цокотіла,
та я слухать не схотіла (І. Жиленко);
Провела Секлетина чоловіка в дорогу (Р. Чумак).
СЕМЁНА жін. до СЕМЁН. СЕМЁНОНЬКА, СЕМЁНОЧКА, СЕМЁНКА. СІМА.
СЕРАФИМА жін. до СЕРАФЙМ. СЕРАФЙМОНЬКА, СЕРАФЙМОЧКА, СЕРАФЙМКА, СІМА, СІМОНЬКА, СІМОЧКА; ФІМА, ФІМОНЬКА, ФІМОЧКА.
— І тільки здрімнула, чую, — знов він стоїть наді мною...
“ Вставай, Серафимої” (М. Коцюбинський);
— Ви давно тут працюєте? — спитався я у Серафими
Петрівни. — Скільки ця школа стоїть, стільки й працюю
(М. Білкун, В. Кисельов); — Бач, Серафимка побачила
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прикажчика та як вигукує! (Г. Косинка); — Сімо
Андріївно, — почав бити себе в груди патлатий
молодик, — та я ж як бик здоровий (Ю. Щербак).
СІЛЬВІЯ, СІЛЬВА лат.; віїуа — ліс. СІЛЬВОНЬКА, СІЛЬВОЧКА, СІЛЯ; ІЛЯ; ЛІЯ, ЛІКА.
Минають ясні дні. Радіє батько,
Радіє й Сільвія. & дівоча
Уява вже малює їй чарівний,
Щасливий день, коли її любов
Найкращої дізнає надгород и (І. Франко).
с ш ж А н а нов.; від слова сніг; можливо, з болг. —
Снежана, Снежина. СНІЖАНОНЬКА, СНІЖАНОЧКА, СНІж

Ан к а ;

ж

Ан а ,

ж Ан о н ь к а , ж

Ан о ч к а ,

ж а н Ус я .

Кому ти люба і жадана?
Кого в човні під сплеск весла
Це крижане ім’ я — Сніжана —
зігріє подихом тепла? (В. Базилевський).
СОЛОМІЯ, САЛОМЁЯ (СОЛбХА) д.-євр.; Баїош —
мир. СОЛОМІЙКА, СОЛОМІЄНЬКА, СОЛОМІЄЧКА, СОЛбіПКА, СбЛЯ, ССШібНЯ, СбЛЬКА; ЛЮНЯ; МІЯ; ІЯ.
— Ти, Соломіє? — поспитав він і одкрив очі (М. Коцю
бинський); Коли на сцену вийшла Соломія Крушельницька, усміхнена, в сріблястій сукні, сивенька, як голуб
ка, зал устав і вітав її стоячи кілька хвилин. Вітали свою
славу, своє нескорене минуле, свою майбутню легенду!
(В. Врублевська);
Прийшов же я та й у неділю —
Дала Солоха сорочку білу,
Дала, дала та ще й наділа,
Тим моє серденько розвеселила (Народна пісня);
Коли Солоищі виповнилося шість років, вона вперше сіла
до фортепіано (В. Врублевська); — Треба лікувати, —
гірко зітхає батько, — треба і мусимо, тільки надарма те
лікування, Соломієчко, надарма! (В. Врублевська); Неза
баром довелося їй проспівати свою першу сольну партію..
Солюні виповнилося тоді дванадцять років (В. Врублев
ська); У хаті з дітей тільки Солошка. Мати безпомічно
оглядається — нікого взяти.. — Ходім зі мною, Люню
(В. Врублевська); Соля не зможе залишитися в селі
(В. Врублевська).
СОЛОМОНЙДА утв. ВІД ЧОЛ. імені соломбн.
СбЛЯ, СОЛібНЯ... (див. ще СОЛОМІЯ); НІДА; ІДА.
СОЛбХА див. СОЛОМІЯ

Жіночі імена

СОФІЯ ер.; sophia — мудрість. СОФІЙКА, СОФІЄНЬКА, СОФІЄЧКА, С0ФА, С0НЯ, CÔHEHbKA, CÔHE4KA;
3 0 НЯ, ЗбНЕНЬКА, 3ÔHE4KA, 30НБКА, 30СЯ, 3ÔCEHLKA,
3ÔCE4KA, 30СЬКА.
Софія Петрівна — Соня — в свіжім літнім капоті, уже
тримала в руці срібний ополоник (М. Коцюбинський);
Свою другу дочку Річинські назвали Софією, тобто
мудрістю (І. Вільде);
Ношу я, мов пам’ятку, вицвіле фото
Тієї чорнявої, що ти любив,
Софійки (А. Малишко);
П’ ять літер у слові “ Софія” ,
Склади голосні і відкриті:
Софієчко, Сонечко, Мати... (Г. Чубач);
Ти чуєш, Софоу
Ластівко-Софіє,
На Україні сходить молодик,
Червоний обрій
У зіницях мріє (В. Юр’ єв);
Вийшла та Соня з хати
Цвіт-калину ламати (Народна пісня);
— Сонечкої Драстуй! Добридень! Любонька моя! Ну, яка
ж ти тепер? (О. Іваненко); Господарювала в квартирі са
нітарка Зоня (Ю. Щербак);
І я згадав веселий вірш Купали
Про польку [танок] в білоруському селі,
Де Зосі й Стасі, вчора ще малі,
Кружляють, бо уперше покохали (М. Рильський).
с т а н і с л Х в а ж і н . д о с т а ш с л Х в . стАся, стАс е н ь к а , с т А с е ч к а , с т А х а , с т А ш к а , с т А н а , СТАНЯ;
CJIÂBA, с л А в к а , с л А в ц я .
У панни Стасі очі так і грають (М. Рильський);
Ну, я піду... Ти тут замов тим часом
Обід... Я скоро, Стасенько, верну...
(М. Рильський).
СТЁЛЛА лат.; Stella — зірка.
СТЁЛЛОЧКА; ЁЛА.

СТЁЛЛОНЬКА,

Ми мовчали, дослухуючи звучання останніх слів. Вони
довго завмирали. Стелла витерла сльозу (Ю. Яновський); Вас до Стелли? — До Стелли? Бач, кого згадав...
(І. Муратов).
СТЕПАНЙДА, СТЕФАНЙДА, СТЕПАНІЯ, СТЕФАШ Я, СТЁФА, СТЁПА, CTÉXA гр.; stephanos — вінок. ОТЕ-
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ПАНЙДОНЫСА, СТЕПАНгіДОЧКА, СТЕПАНЙДКА, СТЁПОНЬКА, СТЁПОЧКА, СТЁПКА, СТЁПЦЯ, СТЕФАНДДОНЬКА. СТЕФАНЙДОЧКА, СТЁФОНЬКА, СТЁФОЧКА, СТЁФКА,
СТЕФЦЯ, СТЕФУНЯ, СТЕФУСЯ, СТЕФУНЦЯ, СТЁНЯ, СТЁНА, СТЁСЯ, СТЁША.
— Та ну бо, Степанидо Матвіївно, — дайте ж чоловікові
сказати! (Б. Грінченко);
Ти полями, цвітом вкритими,
Земле красна, наче мак.
Слався, край наш, Степанидами —
Отакими, як Виштак (Т. Масенко);
Трохи згодом зайшла до кімнати старша учителева
донька Стефанія (Д. Бедзик); Після останнього уроку
Стефа сама підійшла до Дарки (І. Вільде);
В осіннім Цолі порожньо і дико,
і постріли тривожать ніч глуху,
а Стеха виряджає чоловіка
у дальню путь, у непоіідь глуху (І. Муратов);
— В батька вдалася! — рубонув Швачка, а Степанидка
на це засоромилася (Г. Косинка); Степка зупинила
коня: — Чого тобі? — Вислухай мене, Степко (М. Зарудний); Стефка лишилася сама. Обережно відкрила
зошит, у якому писала Марія (І. Григурко); — Бог з
тобою, Стефцюі — сказав він, пригортаючи її до себе
(Валерій Шевчук); — Стривай, Стесю, — нехай Олексій
Петрович сам розкаже! (Б. Грінченко); С т е п а н и д а
(входить). Ти мене кликала, Ділю? Л і л я: Ні-ні,
Стешо... (Ю. Яновський).
СУСАННА д.-евр.; ім’я ІЗоваппа — водяна (біла)
лілія. СУСАННОНЬКА, СУСАННОЧКА, СУСАНКА, СУЗЯ;
зу з А н а , зу з А н к а , з Уз к а , з Узы са .

— Сусаннаї — Несу! — обізвався з глибини десь
низький, осиллий голос.. У дверях з’ явилась Сусан
на.. — Ти знаєш, Сузя, мені не вільно про се говорити
(М. Коцюбинський);
Про дальній шлях, про щастя й спокій твій,
Про тебе думав я в той день, Сусанної
(Л. Первомайський);
Сусакка мала тоненький голосок (Г. Ігнатенко);
Сонце гріє, як в Сахарі,
Мліє все від жару.
Тяжко видержати Зузці
Сю пекельну кару (С. Воробкевич).

1 Ы
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ТАЇСІЯ, ТАІСА гр.*; можливо, від Ьа. Івіов — яка
належить Ісіді — єгипетській богині. ТАІСОНЬКА, ТАЇСОЧк а , тАся, т А с е н ь к а , т А с е ч к а , т А я , т А є н ь к а , т А є ч КА; АСЯ.
Сніжок пролітає,
Дощик накрапає.
Іде Тася з дружечками,
Як та роза з квіточками (Народна пісня);
— Єдина потіха лишилася у мене в житті — се моя
дівчинка Тася (М. Коцюбинський); — Мене звуть Тая,
тобто Таїса (П. Загребельний).
ТАМАРА д.-евр.; ім’ я Татаг; від Іатіаг — фінікова
пальма; фігове дерево, смоківниця. ТАМАРОНЬКА, ТАМАр о ч к а , т а м А р ц я , т А м а , т А м о н ь к а , т А м о ч к а , ТАМ^-

НЯ, ТАМ^ЛЯ, ТАМ^СЯ, ТбМА, ТбМОНЬКА, ТбМОЧКА,

айМКА, ТОМУНЯ, ТОМ^ЛЯ, том и ся .
Тамара Чебан моє серце вогнем полонила
(Л. Забашта);

І вечори в бузкових чарах,
і тиша зоряних ночей,
і Школяренкова Тамара
з жагучим трепетом очей (Д. Луценко);
Знайшлася Тамуся. Радості було! Толик наш і забув, що
сина хотів (М. Білкун);
Вже давно я Герой, хоч мені це іще невідомо.
(Десь затримавсь указ — це б у в а л о не раз на
війні).
Лиш би взнала про це коли-небудь смаглявочка
Тома,
Що найбільше у світі була до вподоби мені
(П. Ребро);
Маленькій Томочці тепер уже півтора року..
(Л. Первомайський).
Т АМІЛ А, ТОМІЛ А слое.; від д.-рус. томити —
мучити, терзати. ТАМІЛОНЬКА, ТАШЛОЧКА, ТАМА...
ТОМІЛОНЬКА, ТОМІЛОЧКА, ТбМА... (див. ще ТАМАРА);
МЬіА.
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— Ой бабусю!
(О. Вишня).

—

схопилася

Таміла. —

Спасибі!

ТЁКЛЯ, ВЁКЛА (ФЁКЛА) гр.; ім’я Thekla; theos —
Бог і kleos — слава. ТЁКЛА, ТЁКЛОНЬКА, ТЁКЛОЧКА, ТЕКЛЙНЯ, ТЕКШ0НЯ, ТЕКЛІ0СЯ, ТЁЦЯ; ВЙКЛОНЬКА, ВЁКЛОЧКА, ВЕКЛЙНЯ, ВЕКЛЙСЯ, ВЕКЛІ0НЯ, ВЕКШ0СЯ;
ФЕКЛЙНЯ, ФЕКЛЙСЯ, ФЕКШ0НЯ, ФЕКЛІ0СЯ, ФЁНЯ, ФЁНІЧКА.
В неї є і сестра. Старша від неї, Текля, гарна, як вона
(О. Кобилянська);
Три сусідки,
Три щасливі долі.
Імена: Секлета, Текля, Пріська.
Щось до болю рідне, українське
В цих прадавніх іменах простих (А. Камінчук);
Була удова, Векла Ведмедиха, і що то жінка: на усе
село! (Г. Квітка-Основ’ яненко); Сьомою була мама Феня,
тобто — Фекла Дормидонтівна Столярова (Ю. Смолич);
Ой зажурились гори й долини,
Що не вродило жито-пшениця,
Тільки вродило зелене вино.
Стерегла його гречная панна,
Гречная панна, панна Феклюня (Народна пісня).
ТЕОД03ІЯ, ТЕОД03Я див. ФЕОД0СІЯ.
ТЕОД0РА жін. до ТЕОД0Р. ТЕОД0РОНБКА, ТЕОД0РОЧКА, ТЕОД0РКА; ДОРА.
Двадцять третього вересня 1872 року в селі Білявинцях,
що біля Бучача, у Амвросія та Теодори Крушельницьких
народилася четверта дитина (В. Врублевська); — Амвросію, гляди ж не втечи мені сьогодні.. — Крушельницький усміхається. — Побійся бога, Доро, коли
таке було! (В. Врублевська).
ТЕОКТЙСТА див. ФЕОКТЙСТА.
ТБОФІЛА, ТЕОФІЛІЯ див. ФЕОФІЛА.
ТЕРЁЗА, ТЕРЁ31Я гр.*; можливо, від teresis —
охорона, захист або від therao — полюю, ловлю; прагну,
домагаюся. ТЕРЁЗОНЬКА, ТЕРЁЗОЧКА, ТЕРЁЗКА, ТЕРЁСЯ,
ТЕРЁНЯ, ТЁНЯ.
Благаю, поміркуй тверезо...
— Ти розлюбив свою Терезу? (І. Муратов);
Тереня, як тільки мене, вздріла, як мак спаленіла (С. Ко
валів).
ТЕТЙНА лети; Tatius — ім’ я сабінського царя;
можливо, від гр. tatto — установлюю, призначаю. ТЕТЙ-
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НОНЬКА, ТЕТЙНОЧКА, ТЕТЙНКА, ТАНЯ, ТАНЕЧКА, ТА-

н іб с я , ТАНібшА, т а н к й п к а ,
ц е н ь к а , т А ц е ч к а , т а ц Ун я .

т А т а , т А с я , т Ац я , т А-

— Сіяла зіронька, сіяла,
З ким ти, Тетяно, стояла?
— З тобою, Петрусю, з тобою
Під зеленою вербою (Народна пісня);
Суботонька, неділенька — як один день.
Сумовала та Тетяночка увесь тиждень
(Народна пісня);
Перед ними з козубенькою суниць у руках ніяково стоя
ла Тетянка (М. Стельмах); — Послухай, Таню, послу
хай! — голосно сказав він.. — Слухай, Танечно, ну,
слухай, рідна (Валерій Шевчук);
А-а-а, котусю,
Заколиши Танюсюу
Дитя буде спати
І щастячко мати (Народна пісня);
Віднесло мене раптом в минуле
незнаною силою...
Як же легко і хороше
поруч іти нам з Танюшеюі
Тільки нею і дихаю —
милою (Н. Тихий);
Молода Тацьо, що ж ти учинила, —
Дівоньками ся обсадила? (Народна пісня);
А у Таценьки на змовиноньки
їли і пили два дівошлюби. Калино ж моя!
(Народна пісня).
ТОДбРА див. ФЕДбРА.
ТОДбСЯ, ТОДбСКА, ТОДбСЬКА див. ФЕОДбСІЯ.

У
УЛЙТА лат.; Julitta — пестливе до Julia — Юлія.
УЛЙТОНЬКА, УЛЙТОЧКА, УЛЙТКА.
Повела Улита гостю по господарству артільному
(В. Большак).
УЛЙНА, ОЛЙНА жін. до УЛЙН. УЛЙНОНЬКА,
УЛЙНОЧКА, УЛЙНКА, У ЛЯ, УЛЕНЬКА, УЛЕЧКА, УЛЙСЯ,
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УЛЬКА: СЩЙНОНЬКА, ОЛЙНОЧКА, ОЛЙНКА: ЛЙНА, ЛЙНЯ, ЛЯНОНЬКА, ЛЯНОЧКА, ЛЙНКА, ЛЯНУСЯ, ЛЯНУСЕНЬКА, ЛЯНУСЕЧКА, ЛЯНУСЬКА.
Ой хто ж тобі сі кучері звиває?
— Була в мене дівчина Уляна,
Ой та ж мені сі кучері звивала (Народна пісня);
— Хто ти є? — запитав
тебе ворог в брунатній одежі.
—4Я Уляною звусь,
а на прізвище я — Громова! (Л. Забашта);
Тітка Оляна
(М. Стельмах);

спритно

скидає

з

мене

свитинку

Закотилося да сонечко за сад-виноград.
Цілуйтеся, милуйтеся, ой хто кому рад.
Лексієчко Уляноньці да вже давно рад
(Народна пісня);
Та вступила Уляночка в сухий терен,
Розмахнула рученьками аж на берег
(Народна пісня);
— Привчайся, Улянко, лісникувати. Я буду навіду
ватися (О. Донченко); Пригадалась [Орлюкові] Уляна, з
якою мріяв прожити життя над прекрасною своєю
рікою. — Де ти, Улюї Поглянь на свого Івана! (О. Дов
женко); — Улясю, — сказав весело писар, — давай нам
обідать (Б. Грінченко); П а р а с к а : Хіба я не знаю, що
йому Вляна до вподоби? Улько, підеш за Ілька?
(Б. Грінченко);
Суботонька, неділенька
Так, як один день,
Сумувала Олянка
Та увесь тиждень (Народна пісня).
УСТЙНА, ЮСТЙНА (Устя, ВУСТЯ) жін. до
УСТЙН, ЮСТЙН. УСТЙНОНЬКА, УСТЙНОЧКА, УСТЙНКА,
УСТЕЧКА, УСТЕНЬКА; ВУТАНЬКА; ібСТЯ, ЮСТЙНОНЬКА,
ЮСТЙНОЧКА, ЮСТЙНКА.
І сидить Христофор за столом
Поруч неїг
своєї Устини,
То з веселим, то з хмурим чолом,
Хоч для смутку немає причини (О. Підсуха);
Проснулась пані. "А х, се ти, Юстино?”
Немов спросоння вид свій підвела (І. Франко);
— Це Юстина на роботу загадує. Вона ланковою... —
якось тривожно пояснила Марійка (А. М’ ястківський); З
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другої хати гукнула хазяйка: — Усте, де ти там щезла!
(М. Коцюбинський); Зустріла вона свою куму Вустю
(Б. Грінченко); Вустя чомусь не злякалась.. — А я тебе
ждав... Я чув крізь пісню, як ти плакала, Вутанько, і
пішов зустрічати. — Як ти вгадав, що мене звати Вушанькою! Це мене тільки мама називали в дитинстві
отак... (О. Гончар).

ФАЇНА гр.; phaeine — осяйна. ФАІНОНЬКА,
ФАІНОЧКА, ФАЇНА, ФАЯ, ФАЛЯ, ФАНЯ, ФАСЯ; ЇНА.
Ти не Сольвейг, не Фаїна Блока, —
В тебе руки є, душа широка.
Ти проста, натруджена селянка,
Що весну стрічає спозаранку (Я. Шпорта);
— То чи не забрав її часом твій приймак, га, тітко Фаїно!
..Сполотнів Роман, стоїть ні в сих ні в тих. Глянула на
нього тітка Фаня (Є. Гуцало).
ФЕВРбНІЯ (ФЕВР0СІЯ, ХІВРЯ) гр.; ім’ я Phebrônia; можливо, пов’ язане з лат. іменем Faber (від faber —
майстер; творець). ФЁНЯ, ФЁШЧКА; ХІВР^СЯ; ХІВРУНЯ.
Відвідала Фсвронія Сидорова школу, побувала на уроці
(Є. Гуцало);
Февросіє-любочко!
Чом сидиш зажурена,
Голова понурена? (І. Франко).
ФЕД0РА, ТОД0РА жін. до ФЁД1Р. ФЕД0РОНБКА, ФЕД0РОЧКА, ФЕДбРКА, ТОД0РОНБКА, ТОДбРОЧКА,
ТОД0РКА; Д0РА.
Федора, або як її звали з дитинства — Дорка, — була
сирота (Ю. Яновський);
— Куди ж ти йдеш?
— Пшеницю жати.
— Іди, Федоронько, до хати.
Яка пшениця восени? (О. Підсуха);
Особливо часто перечитували “ Наймичку” . І щоразу пла
кали. Федорка схлипувала голосно, тяжко (Г. Ігнатенко);

Найпоширеніші імена,
їх походження та варіанти

188

По сім боці білі гуси, по тім боці бузьки,
Ниньки піду до Тодорки, завтра до Гануськи
(Народна пісня).
ФЕДбСІЯ, ФЕДбСЯ, ФЕДбСКА, ФЕДбСЬКА див.
ФЕОДОСІЯ.
ФЁКЛА див. ТЁКЛЯ.
ФЁЛ1КСА жін. до ФЁЛШС. ФЁЛЯ; ÉJIA, ЁЛЯ.
Красуня була Фелікса Людвиківна. Закохався Журба у
неї безумно і відважно, як необачний юнак (В. Земляк).
ФЕЛІЦАТА

лат.;

félicitas

(род. felicitatis) —

щастя.
ФЕОДбСІЯ, ФЕДбСІЯ, ФЕД0СЯ, ФЕД0СКА, ФЕДбСЬКА, ТОДбСЯ, ТОД0СКА, ТОД0СЫСА (ТЕОДбЗІЯ, ТЕОДбЗЯ) жін. до ФЕОДбСІЙ. ФЁНЯ, ФЁНГЧКА, ФЕСЯ, ФЕС^НЯ, ФЁСЬКА; ДбЗЯ, ДбЗЬКА.
— Як ти схожа на Феодосію, — сказав якось Андрій
дівчині (В. Большак); — Може, поїдемо до Федосіі
Дмитренко? — без надії сподіваюсь. — Немає тепер Фе
досіі. Є Федосія Василівна, завідуюча свинофермою.
Або — баба Федоська (В. Большак); — Ну й що? —
озвалася стара. — Я, Тодосю, безсилий у розмові з
рідними (Ю. Яновський); Високу браму їм відчинила
пишна круглолиця Тодоска (М. Стельмах); — Свататися
хоче [Остап]. До Марчукової Тодоськи (Л. Письменна);
Що Феню Кібець, як на зло,
Затримать довго так могло? (Б. Степанюк);
Сашко-маленький як заплаче. “ Ой, Фенічко, голубочко,
мені страшно!” (Ю. Яновський); — Треба в міліцію
заявити, — дала мудру пораду Феся (І. Сочивець);
Пішла Фесуня в вишнів град
Та заблудила в виноград (Народна пісня);
— Ха, ха! То, може, й нашу Феську візьмуть? (І. Франко).
ФЕОД0ТІЯ гр.; theos — Бог і dotes — подавець
(буквально: Богом дана). ФЁСЯ, ФЁНЯ... (див. ще
ФЕОДбСІЯ).
ФЕОКТЙСТА, ТЕОКТЙСТА жін. до ФЕОКТЙСТ,
ТЕОКТЙСТ. ФЁНЯ, ФЁН1ЧКА, ФЁЯ.
ФЕбНА, ФЕбНІЯ гр.; theos — Бог і noos — думка,
розум. ФЕбНКА, ФЁНЯ, ФЁШЧКА, ФЁЯ.
ФЕОФХШЯ
ж ін .
до
ф еоф А н,
теоф А н .
ф еоф А ня, фАня.
Вахрах одержував пайки на правах науковця.. А дома
сестра його Феофанія, або Феня, перевіряла пайок
(Q. Копиленко).
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ФЕОФІЛА, ТЕОФІЛА (ТЕОФІЛІН) жін.
ФЕОФІЛ, ТЕОФІЛ. ФІЛЯ, ФІЛЬЦЯ, ФІЛІ0НЯ, ф іл н Зс я .

до

Явтушок, знову посланий сюди, закохався в Теофілу
(В. Земляк).
Ф1ЛАРЁТА жін. до Ф1ЛАРЁТ. ФІЛА; ЛАРА,
л Ар я

.

ФЛ0РА, ФЛ0РІЯ лат.; і los (род. f loris) — квітка; в
античній міфології Флора (Flora) — богиня квітів і весни.
ФЛ0РОНБКА, ФЛ0РОЧКА; Л0РА.
І ми із Флорою біля стола,
І в нас також робота немала:
Ми клеїмо пакети невеличкі (В. Малишко).
ФЛОРЕНТЙНА жін. до ФЛОРЕНТЙН. ФЛ0РА,
ФЛбРОНЬКА, ФЛ0РОЧКА; Л0РА; PÉHA; ТІНА.
ФЛ0РІЯ див. ФЛ0РА.
ФОТЙНІЯ, ФОТЙНА, ХОТЙНА гр.; phos (род.
photos) — світло. ФОТЙНОНЬКА, ФОТЙНОЧКА, ФОТЙНКА;
ХОТЙНОНЬКА, ХОТЙНОЧКА, ХОТЙНКА; Ф0ТЯ; Х0ТЯ;
TÎHA.
— Люлі, люлі, Хотиноу
Куди їдеш?
— По сіно (Народна пісня);
Вона таки розказала про все своїй сестрі Хотині
(Б. Грінченко).
ФРАНКА жін. до ФРАНК0. ФРАНЯ, ФРАНЕНЬКА, ФРАНЕЧКА.
ФРОСЙНА див. ЄФРОСЙНІЯ.

X
ХАРЙТА; ХАРИТЙНА (ХАРЙТЯ) гр.; сЬагів (род.
сЬагіїоз) — витонченість, краса, привабливість. ХАРИТЙНОНЬКА, ХАРИТЙНОЧКА, ХАРИТЙНКА; ТІНА.
Згодом, мабуть, вітер Хариту обвіяв: очутилась, підве
лась (Б. Грінченко); — Дай, Харитино, попоїсти, — ска
зав він тихо (Г. Епік); Сон, влетівши до хати, бере
Харитю під своє крило (М. Коцюбинський).
ХЙМА, ХЙМКА див. ЮХЙМІЯ.
ХІВРЯ див. ФЕВРбНІЯ.
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ХОТЙНА дав. ФОТЙШЯ.
ХРЙСА, ХРЙСІЯ tp^ chrysë — золота. ХРЙСЯ.
ХРИСТИНА, ХРЙСТЯ гр.; ім’я Christine; від christianos — християнин. ХРИСТЙНОНЬКА, ХРИСТЙНОЧКА,
христйнка,
х р и с т Ун я , х р и с т Ун ь к а , ХРИСТ^СЯ,
ХРЙСТЕЧКА; ТІНА.
Ой віє вітер, віє, коло дуба звився,
Там Xpucmufd один легінь дуже вподобився
(Народна пісня);
Х р и с т А и н а А р х и п і в н а : Не встигла я підійти,
як крикнув матрос-командир: "Ескадрон, смирно, на
Христину Архипівну рівняйсь!” (О. Корнійчук);
А я собі Христя
В намисті,
А на лиштві листя
Та листя (Т. Шевченко);
— Про що ти думаєш, мала? —
Христинка глянула на мене
Й поволі очі відвела (П. Тичина);
В а с и л и н а : Вже пішов, Христенко. У тебе в хаті
сидить, чуєш, у тебе в хаті!.. (Ю. Яновський); — А ти
лягай спати, Тіно, а я біля твого двору до ранку
співатиму.
Христина
аж
зайшлася
сміхом
(Ю. Збанацький).

ЦЕЦІЛІЯ лат.; ім’ я Саесіїіа; від ceacus — сліпий.
ЦЙЛЯ, ЦЁЛЯ, ЦЁСЯ.
Циля грала на цимбалах (І. Чендей).

ЧЕСЛХВА жін. до ЧЕСЛАВ.

CJIÂBKA,

слАвця.

ЧЁСЯ; СЛХВА,

Жіночі імена

ю
ЮГЙНА див. ЄВГЙНІЯ.
ЮЗЁФА жін. до КІЗЕФ. ібЗЯ, ЮЗУНЯ, ЮЗКІНЯ,
НИЗЬКА, КІЗКА.
Юзя ожила тої весни (Леся Українка).

КІЛІЯ, ЮЛЙНА жін. до Іблій. ЮЛЙНКА,
ЮЛАСЯ, ібЛА, ЮЛЯ, К5ЛЕНЬКА, ібЛЕЧКА, КІЛЬЦЯ.
Консиліум був призначений на дев’ яту вранці. Юлія
Сахно прокинулася о шостій (Ю. Смолич);
Закувала зозулина та сіла на глину.
Та нікого так не люблю, як оту Юлину
(Народна пісня);
“ Юлина, Юлинка, Юлася” , — вона мала багато імен і
все теплих і ніжних, бо в холодній хижі між гір і бать
кам, і братам хотілося хоч словом зігріти свою дівчинку
(С. Скляренко);
Чи знаєш, Юлю? — серце моє знає:
Ти — сонце, що крізь тучі грозовії
Зневіреному спочив обіцяє
Посеред бурі — променем надії (М. Шашкевич).
КІЇИЯ жін. до ібшй. НІНА, КЗНКА, ібНЯ.
ЮСТЙНА див. УСТЙНА.
ЮХЙМІЯ, ЮХЙМА, ЮХИМЙНА (ЄФЙМІЯ,
ХЙМА, ХЙМКА) жін. до ЮХЙМ. ЮХЙМОНЬКА, ЮХЙМОЧКА, ЮХИМЙНКА; ХЙМОНЬКА, ХЙМОЧКА, ХИМЙСЯ.
Він
смертельно
закохався
в
цю
Юхимину
(Ю. Яновський); Хижа відчинила скриню та заходилась
там порядкувати (М. Коцюбинський);
Співала Хижка день у день
Веселих і сумних пісень (Б. Грінченко);
Юхиминці там [на Холмщині] один шлях — у найми
довіку (Ю. Яновський);
Ой їж, коню, да сюю траву,
Да поїдем у доріженьку,
В доріженьку й у далекую
По Хижочку й молоденькую (Народна пісня).
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ЯВДбХА див. ЄВДОКІЯ.
ЯДВІГА запозичене; п. Jadwiga; ден. ім’я Hadwig;
ден. hadu — боротьба і ден. wig — битва. ЙДЗЯ, ЯДВІСЯ,
ЯГ^СЯ; ВІСЯ, ВІСЬКА.
Незабаром Ядвіга (так звали яснооку дівчину)
одружилася з Миколою (П. Загребельний);
Жила там колись Ядвіга, щаслива із королев
(JI. Костенко);
Ой крикнули гуси
З усієї сили!
..Повпускали пір’ я
Ядзі на подвір’ я (М. Пригара).
ЯКИЛЙНА див. КИЛЙНА.
ЙНА жін. до ЯН. ЙНОНЬКА, ЙНОЧКА, ЯН^СЯ
ЯНІНКА, ЙНКА, ЙНЦЯ.
ЯНІНА утв. від чол. імені ЯН. ЯНІНКА, ЙНА
ЙНОНЬКА, ЙНОЧКА, ЯНУСЯ, ЙНКА, ЙНЦЯ.
Що ви кажете, ЯніноУ Хочете білоруської заспівати
смуток Генин розігнати? (В. Большак).
ЯРЙНА див. ІРЙНА.
ЯРОСЛАВА жін. до ЯРОСЛАВ. ЙСЯ, ЙСОНЬКА
ЙСОЧКА, ЯСКІНЯ, ЙСЬКА; СЛАВА, СЛАВКА, СЛАВЦЯ.
Як гукне Юрасик до Ясюні:
— Я сю! Я сю! Глянь, яке страшне!..
А до Ясі діти з сміхом:
— Що ж ти, Ясочко, сама? Ну, а де ж
твої горіхи? (Н. Забіла).
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Чоловічі імена
д
,
,
Абакумко, Абакумонько, Абакумочко — Абаку м, АваКУ,М
,
,
Абрамко, Абрамонько, Абрамочімо— Аврам, Оврам,
Абрам
,
Авакумко, Авакумонько, Авак умочко
Абакум, Ава. КУМ
,
,
Августик — Август; Августин
Аверко, Авер янко
^Оверпі й,
Оверко
(Аверкій);
Овер’ ян (Авер’ ян)
'
Аврамко, Аврамонько, Аврамочко — Аврам, Оврам,
Абрам
9
Автономно, Автономонько, Автономочко
Автоном
Адамик, Адамко^ Адамонько,
Адамочко^ Адамцьо, Адамчик
Адам
,
АданцьО| Аданчик
Адріан,
Андріан, Андріян
9
Адась, Адасько, Адасьо
Адам
'
Адюс, Адичок - Аркадіи
Адолько — Адольф
Адріанко, Адріанонько, Адріаночко Адріаночок, Адріанусик, Адріанусьо, Адріанчик — Адріан, Андріан,
Андріян
^
^
Алик —
Олег;с Олександр
(Олесь); Олексій, Олекса
7 6—882

Альоша — Олексій, Олекса
Амброс, Амврос — Амвросій,
Амбросій, Амбрось
Амоско,
Амосонько,
Амосочко — Амос
Амрос, Амрось — Амвросій,
Амбросій, Амбрось
Анан, Ананенько, Ананечко,
Днанцьо, АнанЬко, Ананьо ^— Ананій, Анань
Анастасик, Анастасьо — Анаст<^ Анастасій (Настас)
Анатолик, Анатолько, Ана
тол ьто,
Анатольчик —
Анатолій, Анатоль
Андріанко, Андріанонько, Ан
дріаночко,
Андріаночок
Андріанусик, Андріанусьо
Андріанчик — Адріан, Ан
дріан, Андріян
Андрієнько, Андрієць, Андрі
єчко, Андрійко, Авдрійцьо
Андрійчик — Андрій
Андріянко, Андріянонько, Ан
дріяночко,
Андріяночок
Андріянусик, Андріянусьо
Андріянчик — Адріан, Ан
Авд^ я
А н ^ м іш -А н д р ій
Х н ^онко, А адін он ьк о, Ан^
Ночк0, а Х ончик - Андроник, Андрон
Анда^нь, Андрусенько, Андрусечко, Андрусик, Андрусь, Андрух, Андрушко — Андрій
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Антипко, Антипонько, Анти
почко — Антип
Антшко, Антонечко, Антон ко, Антоньо, Антось, Антосько, Антосьо, Антоша,
Антошко — Антш, Антон
(Антошй); Антонш
Аполя — Аполлшарш; Апол
лон, Аполлошй
Аркадии, Аркадичок, Аркадь —
Ацкадш
Арнольдик, Арнольдичок —
Арнольд
Арсенечко, Арсенко, Арсен чик, Арсенько, Арсеньо —
Арсен, Арсенш (Арсень,
Арсентш)
Артемик,
Артемко,
Артемонько, Артемочко, Артемцьо, Артемчик — Артем,
Артема; Артемон
Артурко, Артуронько, Артурочко, Артурчик — Артур
Архипко, Архипонько, Архи
почко, Архипцьо, Архипчик — Архип
Хсик, Аскольдик — Аскольд

в

Вавилонько,
Вавилочко —
Вавило, Вавил (Авило)
Вадик, Вадимко, Вадимонько,
Вадимочко, Вадимчик, Вад
ко, Вадько — Вадим
Вакулко, Вакулонько, Вакулочко, Вакулик — Вакула
Валентинонько, Валентиночко — Валентин; Валентій,
Валент
Валера, Валерик — Валерій;
Валерьян, Валеріан г
Валеріанко,
Валеріанчик —
Валерьян, Валеріан
Валерка, Валерко — Валерій;
Валерьян, Валеріан
Валечко — Валентин; Вален
тій, Валент
Валик — Валентин; Валентій,
Валент
Валько — Валентин; Вален
тій, Валент
Валя — Валентин; Валентій,
Валент^ Валерій; Валерьян,
Валеріан
Ванцьо, Ванько, Ваньо, Ванюсьо, Ванюша, Ванюшка,
Б
Ванюшко, Ваня — Іван
Бакум — Абакум, Авакум
Василенько, Василечко, Васи
Бенек, Бернардик — Бернард
лин, Василин, Василина,
Берт, Бертик — Альберт
Василунь, ВасилуньО', Васи
Богданко, Богданонько, Боглько, Васильок, Васильцьо,
даночко, Богданцьо, БогВасильчик, Васько, Васьо,
данчик, Богданьо, БогдаВасюньо, Васюта, Вася —
сик, Богдась — Богдан
Василь; Василько
Богусик, Богусь — Богу слав
Вацик, Вацуньо, Вацусь, ВаБодьо — Богдан
цьо — Вацлав
Борис — Борислав
Веня — ^ Авенір^ Венедикт,
Борисик, Бориско, БорисоньБенедикт (Бенедьо, Бенедь);
ко, Борисочко, Борисьо,
Веніамін
Борчик — Борис
ВІкторко, Вікторонько, ВіктоБоря — Борис; Борислав
рочко, ВІкторчик — Віктор;
Броник, Бронко, Брончик,
Вікторин; Вікторій
Бронько^ Брокьо, Броня — Вільок, Біля — Вілен; ВілеБрошслав
нін; Віль
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вірко, гВірусь, Вірчик — Вірослав
9
Вісарик — Віссаріон ^
Віталик, Віталь, Вітально, Вітальчик,
Вітасик,
Вітасьо — Віталій
Вітик — Вітольд
г
Вітічка^— Віктор; Вікторин;
Вікторій
г
Вітольдик — Вітольд
Вітько, Вітя^— Віктор; Вікто
рин; Вікторій; Віталій ^
Вітьок — Віктор; Вікторин;
Вікторій
Вітя див. Вітько
Влад, Владик — Владилен;
Владислав,
Володислав;
Владлен
Владиславчик — Владислав,
Володислав
Владко, Владонько, Владочко — Владилен; Владислав,
Володислав; Владлен
Власик — Влас, У лас (Власій)
Влодко — Володимир
Вова, Вовка, Вовонька, Вовоч
ка, Вовуля, Вовуня, Вовуся,
Вовчик, Володар, Воло
даєте, Володась, Володень
ка, Володечка, Володик,
Володимирко — Володимир
Володиславчик — Владислав,
Володислав
Володичок, Володко, Володька, Володько, Володя —
Володимир
Всеволодик,
Всеволодко —
Всеволод
В’ячко — В’ ячеслав

Гарасик, Гарасимко, Гарасимонько, Гарасимочно, Гарась, Гарасько — Герасим,
гГерасим
Гарик — Генріху Георгій; Ігор
Гена, Геник, Генка — Генна
дій; Генріх
^
Генко — Євген (Євгеній)
Геньо — Геннадій
Геня — Геннадій; Євген (Євге
ній); Євстигній
Гера — Гарасим, Герасим;
Герман
Герасик, Герасимко, Герасимонько, Герасимочко, Герась, Герасько — Гарасим,
Герасим
Глібко, Глібонько, Глібочко,
Глібцьо — Гліб
Гнатик, Гнатко, г Гнатонько,
Гнаточко,, Гнатусь — Гнат,
Ігнат, Ігнатій
Гордієнько, Гордоєчко, Гордійко — Гордій
Горик — Ігор
Го^я — Георгій; Єгор; Ігор
Граня — Євграф
Григорко,^ Гришпс,
Гринь,
Гринько, Гриньо, Гриня,
Грицай, Грицик, Грицуненько, Грищгаь, Грицуньо,
Грицуня, Гриша, Гришко,
Грунь, Грунько — Григорій,
Григір, ^рицько г (Григор,
Гриць,гРигір, Ригор) г
Гурик, Гурка, Гурко. — Гурій
Густа,
Густик —
Август;
Августин; Густав

Давидко, Давиронько, Давидочко — ^авид
Д ан — Богдан #
Габро, Гаврик, Гаврилечко, Данилко, Данилоиько, ДаниГаврилик, Гав]эилко, Гавлочко — Данило
рилонько, Гаврилочко, Гав- Данко — Богдан
рильцьо,
Гавро, Гаврю- Данусик — Адріан, Андріан,
ша — Гаврило
Хндріян; Данило

Г

7*
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Данусько, Данусьо — Адріан,
Андріан, Андріян
Данцьо,
Данько,
Даня —
^Данило
Дарко, Дарусик, Дарчик —
Дарій
Демидко, Демидок, Демидонько, ^емидочко — Демйд
Демко,
Демо, ^ Демчик —
Дементій; Дем’ ян
Дем’янко, Дем’янонько, Дем’яночко — ^ ем ’ ян
Дениска, ^ениско, Денисонько, Денисочко — Денис
Діма, Дмитрик, Дмитронько,
Дмитрочко,
Дмитруньо,
Дмитрусь — Дмитро; Димитріан
Долько — Адольф
Дорко — Федір, Теодор, Тодор
Дорофієнько, Доро^)ієчко? Дорофійко —Дорофій, Дорош
(Дорохтей)

Е
Йдик — Едуард, Едвард
€
Євгенко, Євгенонько, Євгеночко, Євгенцьо, Євгеньо —
Євген (Євгеній)
Євдокимонько,
Євдокимочко — Євдокйм (Явдоким)
Євко —
Євген
(Євгеній);
Євдокйм (Явдоким); Єв^оксій;
Євлампій;
Євлогій;
Євмен; Євстигній; Євст^ат
Єгорко, Єгоронько, Єгорочко — Єгор
Єлисеєнько, Єлисеєчко, Єлисейко, Єлисейчик — Єлисей
(Ялисей)

ж
Женько, Женя — Євген (Євге
ній)
Жора, Жорж, Жорик — Геор
гій; Єгор; Юрій, Юрко
З
Зарик, Заря — Світозар
Захаронько, Захарочко, Захарцьо, Захарчик — Захар,
Захарій, Захар ко
Зеник, Зеньо — Зенон; Зіновій, Зінько
Зінь — Зіновій, Зінько
Зорик, Зорчик, Зорянко, Зорянчик — Зорян
і
Іва — Іов, Йов
Іваненько, Іванець, Іванечко,
Іваник, Іванина, Іванко,
Іванонько, Іваночко, Іваночок,
Іванунь,
Івануньо,
Іванцьо, Іванчик, Іванько,
Іваньо,
Івасенько,
Івасечко, Івасик, Івась, Івасько, Івасьо, Івасюненько,
Івасюнечко, Івасюнь, Івасюньо^ Івашенько, Івашечко, Іваппсо — Іван
Ігнась, Ігнатечко, Ігнатко,
Ігнашко — Гнат, Ігнат, Ігнатій
Ігорок,
Ігорочок,
Ігорьок,
Ігорьочок — trop
Ілаш, Ілашко, Іллюша, Іллюшка — Ілля, Ілько
Інокеша — Інокентій
Іпатко — Іпат, Іпатій
Ірен — Іриній
Ісаєнько, Ісаєчко, Ісайко —
Ісай

Покажчик скорочених
та здрібніло-пестливих варіантів імен

Ксаверко, Ксаверонько, Ксаверочко — Ксаверій
Йовл — Іов, Йов
Ксень — Ксенофонт; ОксенЙонька, Йонько, Йоня — Йо
тій, Оксент, Оксен ^Овксентій, Овксент, Овксен, Авксип, (Зсип (Йосиф)
сентій)
Йосафатик — Йосафат, ОсаКузема, Куземка, Куземочка,
фат (Сафат)
Кузь, Кузько, Кузьмина,
Йосипко, Йосифко, Йоська,
Кузьмичок — Кузьма
Йосько. ' Йося — Йосип,
Купріянко,
Купріянонько,
<5сип (Йосиф)
Купріяночко, 9
Купріянчик — Купріян (Купер’ ян,
Купрій)
К
Казик, Казимирко, Казько,
Казьо — Казимир
Калень, Калинка — Каленик;
Калина
Карпик,
Карпонько,
Карпусь — Карпо
Касяненько, Касянко, Касяночко — Касян
Кир, Кирик^ Кирилець, Кирилик, Кирилко, Кирилонько,
Кирилочко, Кирильцьо —
Кирило
Кирко — Кирик; Кирило; КиРіак
Кирусь ^— Кирик; Кирило;
Киріак
Кіма, Кімусь — Кім
Квдрэась, Кіндратик, Кіндратко, Кіндратонько, Кіндраточко — Кіндрат
Климко, Климонько, Климочко,
Климусь,
Климцьо,
Климчик —^ Клим; Кли
мент, Климентій
Колько, ^Коля —
Микола
ДМиколай, Никола)
Копа — Прокіп, Прокопій
Корнилко, Корнієнько, Корнієць, К ортєчко, Корнійко,
Корнусь, Корнюша — Корнелій: Корнило, Корнилій;
Корній
Костенько, Костйк, Костусь,
Костьо,
Костюк,
Костя,
Котька, Котя — Костянтин,
Кость

А
Лаврик, Лавричок — Лаврентій^ Лаврін; Лавро, Лавр
Лаврінко, Лаврін онько, Лавріночко — Лаврентій, ЛаврЦ
Лавруньо — Лаврентій, Лав
рін; Лавро, Лавр
Ладим, Ладимир, Ладимирко,
Ладимко, Ладко — Володи
мир
Лазарю^, Лазарко, Лазаронько, Лазарочко — Лазар
Ларик, 9 Ларіосик, Ларко —
Іларіон, Ларіон
Левонько, Левочко, Левусь,
Левцьо, Левчик — Лев,
Левко
^
Лексієчко, Лексійко — Олек
сій, Олекса
Лель — Олександр (Олесь,
Лесі.)
Леонідик, Леонідонько, Леош^ОЧКО9— Леонід
Лера, Лерик — Валерій; Валер ’ ян, Валеріан
Лесик — Олег;
Олександр
(Олесь, Лесь); Олесь
Лесь — Олег; Оленсь
Лесько — Олександр (Олесь,
Лерь)
9
Лесюта — Олександр 'Олесь,
,Лесь)
Логвинко — Логвин
Лукань, Лукаиько, Лук ач,
Лукашик, Лукашко, Лука-
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шуньо, Лук’янко, Лук’янцьо, Лук’янчик, Лук^яньо,
ЛуциК) Луцько, Луцьо —
Лук’ ян; Лука (Лутсаш);
Лукій; Лукіліан (Лукан)
Льонцьо, Льончик — Леонід
Льонько, Льоньо — Леон;
Леонід
Льоня — Лев, Левко; Леон;
ЛеоЦц; Леонтій, ^ Леонт,
Левко; Олексій, Олекса
Любко — Любомир; Любомйсл
Любомирко — Любомйр
Любцьо, Любчик — Любомйр;
Любомисл

м
Макарик, Макарко, Макаронько, Макарочко, Макарцьо, Макарчик — Макар
Македонко — Македон
Макс — Максйм; Максиміан
(Максіан); Максиміліан
Максймко,
Максймонько,
Максймочко,
Максимунь,
Максимуньо, Максймцьо —
Максйм; Максиміан (Мак
сіан)
Мануйлонько, Мануйлочко —
Мануїл, Мануйло
Манулько, Манульцьо, Манульчик — Еммануїл
Манько — Мануїл, Мануйло
Маратик — Марат
Маркіяник, Маркіянко, Маркіянцьо, Маркіянчик, Маркіяньо — Маркіян
Маркусь, Марочко — Марко
Мартинко,
Мартинонько,
Мартйночко —
Мартин;
Мартиніан, Мартьян
Марчик — Маркіян; Марко
Мар’янко, Мар’янонько, Мар’яночко, Мар’янчик, Мар’яньо — Мар’ ян, Маріан

Матвієнько, Матвієчко, Матвійко, Матвшцьо, Матвійчик,
Матюха,
Матюша,
Мацько — Матвій (Матій,
Матяш)
Мелета, Мелеша, Мелешко —
Мелетій
Мечик — Мечислав
Микйтка, Микйтко, Микитонько, Микйточко — Ми
кита
Микодимко — Никодйм (Микодйм)
Миколайко, Миколайчик, Ми
колка, Миколонька, Миколочка, Микольцьо, Миколя — Микола (Миколай,
Никола)
Минко — Мина
Мирко —' Будимир| Любомйр;
Ло^омир; Мирон; Миро
слав; Радомйр; Славмир,
Славомйр
Миронко, Миронцьо, Мирончик, Мироньо, Мирось —
Мирон
Миросько, Миросьо — Мирон;
Мирослав
Мирошко — Мирослав
Мись — Михайло
Митько,
МЙтя — Дмитро;
Димитріан
Михайлик, Михайличко, Михайличок,
Михайлонько,
Михайлочко, Михайлуньо,
Михалик, Михалко, Михаль, Михальо, Михальок,
Михань, Миханько, Миханьо,
Михасик,
Михась,
Михасько, Михасьо, Михлик, Миша, Мишко, Мишуня — Михайло
Мілько — Омелян, Омелько
Модестик, Модик —‘ Модест
Мусієнько, Мусієчко, Мусійко,
Мусійчик — Мусій, Мойсей
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Н
Назарко, Назаронько, Назарочко, Назарцьо^ Назарчик — Назар, Назарій
Натолик, Натолько, Натодьо,
Натольцьо,
Натольчик —
Анатолій, Анатоль
Наумко, Наумонько, Наумочко, Наумчик — Наум
Начко — Гнат, Ігнат, Ігнатій
Нестірко, Несторко, Несторцьо — Нестір, Нестор
Никодимко — Никодйм (Микодйм)
Николайко, Николайцьо, Николик, Николко, Николонько, Николочко, Николуньо,
Никольцьо — Микола (Миколай, Никола)
Никонко — Никін, Никон
Ничшгірко, Ничипорко — Ни
кифор, Ничипір

о
Овдієнько, Овдієчко, Овдійко — Овдій
Оверонько, Оверочко, Овер’янко — Оверкій, Оверко
(Аверкій); Овер’ ян (Авер’ яи)
Оврамко, Оврамонько, Оврамочко — Аврам, Оврам,
Абрам
Овсієнько, Овсієчко, Овсійко — Овсій, Євсевій (Євсей)
Оксенко, Оксен очко, Оксенцьо, Оксеньо — Оксентій,
Оксент, Оксен (Овксентій,
Овксент, Овксен, Авксентіи)
Олежик, Олежка — Олег
Олексик, Олексїєнько, Олексієчко, Олексііосо, ОлекС^о — Олексій, Олекса
ОлеДько^ Олесик, Одесько —
Олександр (Олесь)

Олешко — Олексій, Олекса
блько, бльо, бльчик, Олюсик — Олег
Омелечко — Омелян, Омелько
Онисечко, Онишко — Онйсим,
Онисько
Онойко, Онопрійко, Оношко,
Онуфрійко, '
Онушко —
Онопрій, Онупрій, Онуфрій
Опанасик, Опанаско, Опанасонько, Опанасочко, Опанасьо — Панас, Опанас, Танас, Танась, Танасій, Атанас, Атанасій, Афанасій
Орестик, Орйсик, Орйсько,
Орйсьо, Орко, брцьо, Йрчик — Орест
бсипко — Йосип, бсип (Йбеиф)
Остапик, Остапко, Остапцьо,
Остапчик — Остап, Євстахій, Євстафій (Стахій, Стах)
Охрімко, Охрімонько, Охрімочко — Охрім, Єфрем

п
Пава, Павка, Павлик, Павличко, Павлиш, Павлій,
Павлонько, Павлунь, Павлуньо, Павлуня, Павлусенько, Павлусик, Павлусичок, Павлусь, Павлу сько,
Павлуша,
Павлушка —
Павло
Паладько — Палладій
Панасик, Панаско, Панасонько, Панасочко, Панасьо —
Панас, Опанас, Танас, Та
нась, Танасій, Атанас, Ата
насій, Афанасій
Панкратко,
Панкратонько,
Панкраточко — Панкрат,
Панкратій
Парфенко, Пархімко — г Парфен, Парфеній, Парфентій,
Пархім, Пархом, Партен
Патусь — Іпат, Іпатій
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Пахомко — Пахом
Паша — Павло; Пахом
Пашко — Павло
Петрик, Петличок, Петрунчик, ^ Петрунь, 9 Петруньо,
Петрусик, Петрусичок^ Пет
русь, Петрусьо, Петько, Пе
тя — Петро
Пилипець, Пилинко, Пили
нок, Пилипонько, Пилипцьо, Пилипчик — Пилип
Платонко, Платончик, Платонько, Платоша — Платон
Поля — Аполлінарій; Аполлон? Аполлоній
Порфирик, Порфирко, Порфиронько, Порфирочко —
Порфир, Порфирій
Потапко, Потапонько, Потапочко, Потапчик — Потап
Прокіпко, Прокіпчик, ПфОКОпець, Прок о пик, Прокопко,
Прокопчик, Проник, Пронь,
Пронька, Пронько, Проня — Прокш, Прокопій
Прохорко — Прохор
Процик^ Проць, Процько —
Прокш, Прокопій
Прошка — Прохор

машко, Ромка, Ромко, Ромочка, Ромусь, Ромусьо,
Ромцьо, Ромчик — Роман
Ростик, Ростичок, Ростя —
Ростислав
Рудик — Рудольф
Русик,
Русланчик — Рус
лан

с

Савко, Савонька, Савочка,
Савцьо,
Савчик — Сава
(Савка)
Сай, Сайко — Ісай
Сак — Ісак (Сакій)
Самко ^Самусь — Самійло
Санько, Саня — Олександр
Сафатик, Сафатко — Йосафат, Осафат (Сафат)
Сачок — Ісак (Сакій)
Саша, Сашко, Сашуля, Сашуня — Олександр
Свирйдко, Свиридонько, Свиридочко — Свирид, Свиридон, Спиридон
Святко, Святусь — Свято гор;
Святополк; Святослав
Сева — Всеволод; Овсій, Євсевій (Євсей); Севастян, Сер
вастіан; Северйн; Север’ ян,
Северіан
Радик,
Радя —
Радислав;
Северинко, Северйнонько, СеРадій; Радомйр
вериночко, Северйнчик, СеРадько — Родіон (Радивон)
верко — Северйн; Север’ ян,
Раф, Рафа, Рафик, Рафуня —
Северіан
РафаІл
Семенко, Семенонько, СемеРена — Рейнгольд
Ригірко, Ригорко — Григорій,
ночко, Семенчик, Семко —
Семен
Григір, Грицько (Григор,
Сень, Сенько, Сеньо, Сеня —
Гриць, Ригір, Ригор)
Арсен, Арсеній (Арсень,
Робертик — Роберт
Арсентій); Ксенофонт; Се
Родько — Родіон (Радивон)
мен
Рома, Романець, Романик,
Романко, Романонько, Ро- Сергієнько, Сергієчко, Сергійко,
Сергійчик,
Сергуня,
маночко, Романчик, Рома
Серьога, Серьожа — Сергій
ны), Ромась, Ромасьо, Ро

201

Покажчик скорочених
таг»дрібніло-пестливих варіантів імен

Сидорко, Сидорцьо, Сидорчик — Сидір
Сиса — Сисой
Сіма — Серафим
#
#
Слава, Славик, Славко, Славцьо, Славчик — Богу слав;
Болеслав; Борислав; Броніслав; Вірослав; Владислав,
Володислав; Всеслав; В яче
слав; Доброелав; Мечислав;
Милослав; Мирослав; Мсти
слав; Радислав; Ростислав;
Святослав; Славмир, Славомир;
Станіслав,
Стасій
(Стась); Чеслав; Ярослав
Сопронко, Софронко — Софрон, Сопрон, Супрун
Спиридко — Свирид, Свиридон, Спиридон
Стасик, Стасько, Стасьо, Стаеюньо — Анастас,
Анастасій (Настас); Остап, Євстахій, Євстафій (Стахій,
Стах); Станіслав, Стасій
(Стась)
Стаппсо — Остап, Євстахій,
Євстафій (Стахій, Стах)
Степаник, Степани о, Степанонько, Степаночко, Степанцьо, Степанчик, Стеласенько, Стефаиик, Стефанко, Стефанонько, Стефаночко, Стефанцьо, Стефко,
Отефідьо, Стець, Стьопа —
Степан (Стефан, Стецько)
Супрунко, Супр^сь — Софрон,
Сопрон, Супрун

Тарасик,, Тарасичок, Тараско,
Тарасунчик^ Тарасуньо, Тарасуня, Тарасьо — Тарас
Тасик — Віталій
Теодорик — Теодор, Тодор
Терех, Терешечко — Терентій
(Терешко, Терень)
Тилимонко — Филимон (Тилимон)
Тимонько, Тимось, Тимоха,
Тимочко, Тимошко, Тимусь, Тимцьо — Тимофій
(Тиміш, Тимко)
Титко, Титонько, Титочко —
Тит
Тишко — Тихін, Тихон
Тіма — ' Тимофій
(Тиміш,
Тимко); Тимур
Тодірко, Тодорко, Тодорцьо —
Теодор, Тодор
Тодосійко, Тодоско, Тодох —
Феодосій, Федосій, Федос,
Федось,
Тодос,
Тодось,
Тодосій
Толик, Только, Тольчик, Толюсь, Толюсьо, Толя —
Анатолій, АнатолЬ
Томко, Томуньо, Томусь —
Хома (Тома)
Тонько, Тоньо, Тоньчик, Тосик, Тосько, Тосьо — Ан
тін, Антон (Антоній)
Тронь, Тронько, Трохимко,
Трохимонько, Трохимочко,
Трохимчик, Трушко — Тро
хим
Турик — Артур

т

У

Тадик — Тадей, Фа^цей (Тадій) Уласик — Влас, Улас (Власій)
Талик, Таля —- Віталій
Улянко, Улянонько, УляночТанасик, Танасієнько, Танако — Улян
сієчко, Танаско; Танасьо ^—
Устимко, Устимонько, УстиПанас,
Опанас,
Танас,
мочко —
Устим,
Устин
Танась, Танасій, Атанас,
(Юстим, Юс тин)
Атанасій, Афанасій
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Ф
Фан — Феофан, Теофан
Фанько — Агатангел, Агафангел
Фаня — Агатангел, Агафангел; Панас, Опанас, Танас,
Танась, Танасій, Атанас,
Атанасій, Афанасій
Федірко, Федорик, Федорко,
Федоронько, Федорочко —
Федір
Федотко, Федотонько, Федоточко — Федот
Федунцьо,
Федунь,
Федуньо — фЦ ір #
Федь, Федько, Федьо, Федя —
Федір; Федот
Фель, Феля — Фелікс
Фесько — Фео^осій, Федосій,
Федос, Федось, Тодос, Тодось, Тодосій
Филимонко, Філь, Філя —
Филимон (Тилимон)
Філько — Феофіл, Теофіл
ФІма у
Серафим;
Юхим
(Єфим, Євтйм)
Фред — Альфред; Фрідріх

ю
Югин — Євген (Євгеній)
К)зик — Йосип, бсип (Йосиф); КЗзеф
Юзуненько,
Юзунечко,
Юзя — Юзеф
Низько, ібзьо — Йосип, (Зсип
(Йосиф); ібзеф
КІлик, Юлько, Юльцьо, Кіль
чик, НІдя — Юліан (Уліян);
КІлій; ібліус
Юр, ібра, Юрасенько, Юрасечко,
Юрасик,
Юрась,
Юрасько, Юрасьо, Юраш,
Юрашко, КІрієчко, ібрійко,
КІрок,
Юрусь,
Юрцьо,
КІрчик — Юрій, Юрко
Юхимко, Юхимонько, ЮхйМОЧКО,
Юхимцьо, Юхимчик,#Юша — Юхим (Єфим,
Євтим)

Я

Якимець, Якимик, Якимко,
Якимонько, ^
Якимочко,
Якимцьо, Якимчик — Яким
Йківко,
Яковець,
Йковко,
Якусь — Йків
X
Йнко, Йнцьо — Ян
Харечко, Харитінко, Хари- Яремко, Яремонько, Яремочтонко — Харитон, Харитін
ка,^ Яремочко, Яремчик —
(Харко)
Ярема, Веремій (Єремія}
Хардо — Харламп (Харлам)
Йрик — Яромир; Ярополк;
Хомнк, Хомка, Хомко, ХоЯрослав
монько, Хомочко, Хомусь, Ярко — Ярема, Веремій (ЄреХомцьо — Хома (Тома)
мія); г Яромир; Ярополк;
Ярослав
Ярусь, Ярусьо, Йрчик — Яро
ч
полк; Ярослав
Йсик — Ярослав
Чіпка — Никифор, Ничипір
Ясь — Ян
Ясько — Йків; Ян
Яцина, Яцко, Яі^ь, Яцько,
Йцьо, Йша, Яшко — Йків
Шура, Шурко — Олександр

ш

203

Покажчик скорочених та
здрібніло-пестливих варіантів імен

Жіночі імена
А
Аврелька, Авредьця, Авредя
—
Аврелія
Ага — Агата^ Агафоника: Аглахда; Аглая^ Агнеса; Агнія
Агатонька, Агаточка — Агата
Аглая — Аглаіда
Агна — Агнеса; Агнія
Агуля — Аглахда; Аглая
Агу ся — Августа
^
Ада — Аделаїда; Аделіна; Ад
ріана, АІда; Аріадна^ Ар
кадія; Олімпіада; Олімпія;
Рада
г
Адель, Аделя — Аделаїда;
Аделіна
Адоныса, Адочка — А^а; Аде
лаїда; Аделіна; Адріана; Аіда;уАріадна; Аркадія; Рада
Адріанка, Адріанонька, Адріаночка — Адріана
Адуся, Адя — Ада; Аделаїда;
Аделіна; Ад^ріана;, Аіда;
9 Аріадна; Аркадія; Рада
Аза — Азалія
Азоныса, Азочка — Аза; АзагЛІЯ
Аідонька, Ащочка — АІда
Аксенонька, Аксеночка, Аксеня^ Аксенька, Ак синка,
Аксинонька,
Аксиночка,
Аксиня, Аксинька, Аксю
та, Аксютка, Аксютонька,
Аксюточка — Оксана (Аксенія, Оксенія, Ксенія)
Ала — Алевтина; Аліна; Алі

са; Алла

Аліна — Ангеліна
Алінка — Аліна; Ангеліна

Алінонька, Аліночка — Аліна
Аліса — Каліста
Аліска, Алісонька, Алісочка —
Аліса; Каліста
Аллонька, Аллочка, Аллуся —

Алла ,

]

Альбертинка, Альбертинонька, Альбертин очка — Аль
бертина
Альбінка, Альбінонька, Альбіночка — Альбіна
Альвінка, Альвінонька, Альвіночка — Альвіна
Альфредіса,
Альфредояька,
Альфредочка — Альфреда
Аля — Аеліта; Алевтина; Алі
на; Аліса; Алла; Альбер
тина; г Альбіна^ Альвіна;
Альфреда; Каліста; Олім
піада; Олімпія
Ана — Діана

Ангедшонька, Ангедіночка,
Ангедка, Ангедьця — Ан
геліна
Анжелка, Анжелонька, Ан
желочка — Анжела, Анжеліка
Анка, Анниця, Аиничка, ,Ан^ня, Аннуся — Ганна
Антосенька, Антосечка, Антоська, Антося — Антонида; Антоніна; Антонія
Анфіска, Анфісонька, Анфісочка — Анфіса
Анця, Анюта, Анютка, Аиютонька, Анюточка — Ганна

(Анна)
Аня — Ганна (Анна); Діана;
Ліана; Ліліана, Ліліяна
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Аріаднонька, Аріадночка —
Аріадна
АрсввзсА) Арсвноньк&і Арсе*
ночка — Арсена, Арсенія
Артема, Артемка, Артемонька, Артемочка — Артемія
Асенька, Асечка — Ася
Ася — Агнеса; Анастасія,
Настасія, Настя; Арсена,
Арсенія; Таїсія, Таїса
Афанася — Афанасія

Б
Беата, Беатка — Беатриса
Бела, Белка — Белла; Іза
белла
Беллонька, Беллочка, Беллуся, Белонька, Белочка —
Белла
Бертонька, Берточка, Бертуся
— Берта
Бета — Беатриса
Бетя ^— Берта
Богданка, Богданонька, Бог
дан очка,
Богданця
—
Богдана
Богусенька, Богусечка, Богуська, Богу ся — Богуслава
Болеся, Болечка, Болька, Болюнька, Болюня, Болюся,
Боля — Болеслава
Броненька, Бронечка, Бронуся, Бронька, Броня —
Броніслава

в
Валентйнонька, Валентйночка — Валентина
Валера, Валерка, Валеронька,
Валерочка, Валерця — Ва
лерія
Валечка, Валюня, Валюся,
Валюша, Валюшка — Ва
лентина
Валя — Валентина; Валерія

Вандонька, # Вандочка, Ван
ду с я — Ванда #
Варваронька, Варварочка, Вар
ка, ; Вароныса,
Варочка,
Варуся, Вадноня, Варютонька, Варюточка, Варя —
Варвара
Василинка,
Василинонька,
Василиночка, Василька —
Василйна
Вассонька, Вассочка — Насса
Васька, Васюня, Вася —
Василйна; Васса
Веклонька, Веклочка, Веклуня,' Веклуся, Веклюня,
Веклюся — Текля, Векла
(Фекла)
Веля — Евеліна
Венерка, Венеронька, Венерочка, Веня — Венера
Верона, Веронка, Веронця,
Веронька, Вероня, Верунь
ка — Вероніка
Віка — Вероніка; Вікторйна;
Вікторія
Вікта, Віктуся — Вікторйна;
Вікторія
Вікуся — Вероніка; Вікто
рина; Вікторія
Віля — Білена; Віленіна; Віліна
Віола, Віолетка, Віолетонька,
Віолеточка — Віолетта
Віолка — Віола; Віолетта
Віолонька, Віолочкяг — Віола
Віра — Вероніка; Віргінія; Віринея; Вірослава
Віргіна — Віргінія
Вірка, Віронька, Вір очка, Вірунька, Віруня, Віруська,
Віруся, Вірця — Вероніка;
Віра; Вірослава
Віська, Віся — Людвіга; Ядвіга
Віта — Вікторйна; Вікторія;
Віолетта; Віталій^ Віталія
Віталінонька, Віталіночка —
Віталіна
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ВІтка, Вітонька, ВІточка, ,Вітусенька, Вітусечка, Вітуська, Вітуся — Вікторина;
Вікторія; Віта; Віталіна;
Віталія
г
Влада — Владилена; Владислава; Владлена
^
Владна, Владонька, Владочка, Владуня, Владуся —
Влада; Владилена; Владислава; Владлена
,
Воленька, Волечка — Воля
Володка, Володька, Володя —
Володимира
^
^
Вутанька — Устина, Юстйна
(^стя, Вустя)
*
Гашка, Гаінонька, Гаїночка
9— Гаїна (Гаїанія)
,
Галечка, Галинка, Галинонька, Галиночка, Галка, Галонька, Галочка, Галька,
Галюнька, Галюня, Галюсенька, Галю ся, Галютенька, Галютонька, Галюточка, Галя — Галина; рідше
до Ганна (Анна)
,
Гандзюненька, Гандзюнечка
Гандзюня, Гандзя, Ганка
Ганнонька, Ганночка, Ган
нуленька, Ганнулечка, Ган
нулька, Ганнуля, Ганну
нейка, Ганнуненька, Ганну
нечка, Ганнуня, Ганнусень
ка, Ганнусечка, Ганнуська
Ганнуся, Ганнуппса, Га
нулька, Гануська, Ганцуня
Ганцюня, Ганця, Ганя —
,Ганна (Анна)
Гала, Галка, Галонька, Гапочка, Галуля, Гапуня, Гапуся, Гася. Гафа, Гафієнька, Гафієчка, Гафійка,
Гаша, Гашка, Гашуня —
Агапія; Агафія, Гафія,
Геленка,
Гелька,
Гельця,
Гелюнька, Гелюсенька, Ге-

люська, Гелюся, Геля —
, Гелена
Генка, Генонька, Ген очка, Генуля, Гену ся, Генця, Генька, Геня — Євгенія (Євгена,
Івга, Югйна)
Георгінка, Георгінонька, Георгіночка — Георгіна
Гера — Георпна; Гертруда
Герта — Гертруда
Гланька, Гланя, Глафірка,
Глафіронька, Глафірочка,
Глаша — Глафіра
Гликерця — Гликерія, Ликерія, Ликера
Горпинка, Горпинонька, Горпиночка — Агрипйна; Горпина
Грета — Гертруда
Груня, Груша — Агрипйна;
Горпина (
,
Гуля — Аглаіда; Аглая
Густа, Густуся, Густя, Гуся —
Августа; Густава
д
^
Дана, Данка, Данонька, Даночка, Данусенька, Данусечка, Дануська, Даыуся —
Богдана; Даниьпа
Данута — Богдана
Даня — Богдана; Даниила
Дара, Даринка, Даршка, Дар
ка, Даронька, Дарочка
Даруненька, , Дарунечка
Даруня, Дарусенька, Дару
сечка, Даруся, Дарця, Да
ша, Дашенька — Дарина
Одарина, Одарка
(
Деля — Аделаїда; Аделіна
Денисонька, ^енисочка,, Дениська, Денися — Денйсія^
Дзвінка, Дзвшонька, Дзвіночка, Дзвінуся ,— Дзвенимира; Дзвенислава
Дша — Діана
г
Дозька, Дозя — Феодосія,, Федосія, Федося, Федоска,
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Федоська, Тодося, Тодоска
(Теодозія, Теодозя)
Докієнька, Докієчка, Докіика
— Євдокія, Докія (Явдоха,
ВІвдя)
#
Дома, Домасенька, Домасечка,
Домася,
Домаська,
Домашеныеа, Домашечка,
Домаппса, Домка, Домонька, Домочка, Домуненыса,
Домунечка, Домуня, Домунька, Домусенька, Домусечка, Домуська, Домуся,
Домця — Домініка; Домна,
Домнікія (Домаха)
Дора, — Дарйна, Одарйна,
Одарка; Дорофея, 9Доротея;
Ісидора; Митродора; Нимидора, Минодора; 9Німфодора; Теодора; Федора, То/Д0Ра
Дорка,, Доронька, Дорочка,
Доруненька, Доруня, Дорунька, Дорусенька, ^ Доруська,
Доруся, # Дорця,
Доря — Дора, Дарина, Одарина, Одарка; Дорофея, До
ротея; Ісидора; Митродора;
Нимидора, Минодора; Німфодора; Теодора; Федора,
Тодора
'
'
Досенька, Досечка, Доська,
Дося, Доценька, Доцечка,
Доцька, Доця —^ Євдокія,
Докія (Явдоха, ВІвдя); Єв^доксія
Дуненька, Донечка, Дуня,
Дусенька, Дусечка, Дуся —
Євдокія, Докія (Явдоха,
ВІвдя)

Елінка, Елінонька, Еліночка — Еліна
Ёллонька, Ёллочка — Ёлла
Елонька, Ёлочка — Аеліта;
Евеліна; Елеонора, Леонора| Еліна; Ёлла; Ельвіна;
Ельвіра; Стелла; Фелікса
Ельвінка, Ельвінонька, Ельвіночка — Ельвіна
Ельвірка, Ельвіронька, Ельвірочка, Ельвіся — Ельвіра
Ёльзонька, Ёльзочка — Ёльза
Елюня, Елюся, Ёля — Аврелія; Аеліта; Евеліна; Еле
онора,
Леонора;
Еліна;
Ёлла; Ельвіна; ‘ Ельвіра;
Стелла; Фелікса
Ёма, Ёмонька, Ёмочка — Ёмма; Емілія (Еміла)
Ёронька, Ёрочка — Ёра
Есфірка, Есфіронька, Есфірочка — Есфір, Естер (Ес
тер ка)

Є

Йва^— Євдоксія; Євлалія^ Єв
лампія; Євнйкія; Євпраксія
(Євпракся, Пракся); Євсевія; Євтйхія,
Євгенка, Євгенонька, Євгеночка — Євгенія (Євгена,
Івга, Югина)
Євдося — Євдокія, Докія (Явдоха, ВІвдя)
Євка — Єва; Євдоксія; Євлалія; Євлампія; Євнйкія; Єв
праксія г (Євпракся, Прак
ся); Євсевія; Євтйхія
Євланя — Євлампія
Ёвош>ка, ёвочха — ёва; Єв
доксія; Євлалія; Євлампія;
Е
Євнйкія; Євпраксія^ (Євпрак
Евелінка, Евелінонька, Евеся, Пракся); Євревія; Єв
ліночка — Евеліна
тихія
Ёла
—
Аеліта;^ Евеліна; Євуненька, Євуня, Євусенька,
Елеонора, Леонора; Еліна;
Євуся — Йва
Ёлла;
Ельвіна;
Ельвіра; Йвця — Йва; Євдоксія; Єв
Стелла; Фелікса
лалія; Євлампія; Євнйкія;
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Євпраксія (Євпракся, Пракся); Євсевія; Євтйхія
ёля — Євлампія; Олена
Пі
Жана — Жанна; Сніжана
Жаннонька, Жанночка, Жаннуся — Жанна
Жанонька, Жаночка, Жануся —
Жанна; Сніжана
Жасенька, Ж Іся — Жанна
Жела, гЖелонька, Желочка,
Желуня, Желуся, Желюся,
Желя — Анжела, Анжеліка
Женька, Женя — Євгенія (Євгена, ївга, Югина)
_
^
Зара — Світозара
З ем а— Земфіра
Зена, Зенка, Зенька, Зеня, ЗІна, Зінка, ЗІнонька, ЗІночка, Зінуля, Зінуня, Зінуся,
Зінця, Зінька — Зінаїда;
Зіновія
Зірка, Зіронька, Зірочка, Зіруся — Зореслава; Зорина;
Зоря; Зоряна
Злата — Златослава
Златка, Златонька, Златочка
— Злата: Златослава
Зоєнька, Зоєчка, Зойка — Зоя
Зольда, З ол я — Ізольда
Зоненька, Зонечка, Зонька,
Зоня — Софія
Зоренька — Зоря
,
Зоринка, Зоринонька, Зоригночка — Зорина
Зоря — Зореслава; Зорина;
Зоряна; Світозара
Зорянка, Зорянонька, Зоря9ночка — Зоряна
Зосенька, Зосечка, Зоська,
Зо ся — Софія
Зузана, Зузанка, Зузка, Зузька — Сусанна

]
,
,
,
Іванка — Іванна;, Івани на
Іваннонька,
Іванночка
—
Іван на
9
Іванця — Іван на; Івани на
Ь*а
Аделаіда.; Аща; Іраіда;
, Леоніда; Соломонида
Ідонька, Ідочка, І^уся — їда
*за ~ Ьольда; Луїза
Ізабелонька, Ізабелочка
Ізабелла
Ізольдонька, Ізольдочка —
Ізольда ,
,
Ізюнка, Ізюнця, Ізюня —
Луїза
,
,
Ілонка,, Ілононька, Ілоночка
— Ілона
Іля — Рахіль, Рахіля; СІльвія, СІльва
Іна{ — Віліна; Вірпнія; ГеорІнга; Інеса; Інна;
Карина^ Леніана; Леніна;
Октябрина^ Регіна; Савіна,
, кабіна; Фаіна г
Іннонька, Інночка, Іннусенька> Іннусечка, Іннуся —
|нна
,
,
Інуська,
Інуся, ^Інця
Віргінія; Георгіна; Інга;
Інеса; Інна; Карина; Леніана* Леніна;< Октябрина;
Регіна;
Савіна,
Сабіна;
. Фаіна
,
,
*Ра> Іринка, Іринонька, Іриночка,
Іронька,
Ірочка,
Іруненька, Ірунечка, Ірунька, Іруня, Ірусенька, Ірусечка, Іруська, Іруся, Ірця —
Іраіда; Ірена; Ірина, Ярина
Ісенька, Ісечка, Іся — Ісидора
Ія — Соломія, Саломея (Солоха)
ї
ївгонька, Івгочка — Євгенія
(Євгена, Івга, Югина)
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К
Казика, Казька, Казя — Ка
зимира
Калинка, Калинонька, Кали
ночка, Калинця — Калина
Каля — Калерія; Каліста;
Кароліна
Кама — Каміла
Капа — Капітоліна^
Каринонька, Кариночка —
Карина
Каролінка, Каролька, Карольця, Кароля, — Кароліна
Касенька, Касуненька, Каська, Касюнеіпса, Касюня,
Кася, Катеринка, Катеринонька, Катериночка, Катечка, Катречка, Катрунька, Катруня, Катрусенька,
Катруся, Катюша, Катя —
Катерина. Катря
Квітка, Квітонька, Квіточка,
Квітуся — Квітослава
Килинка, Килинонька, Килйночка, Киля г— Килйна
(Кулйна, Якилйна)
Кіра — Киріакія
Кіронька, Кірочка, Кірусенька, ' Кірусечка^ Кіруська,
Кіруся — Киріакія; Кіра
Клава, Клавда, Клавонька,
Клавочка, Клавуненька, Клавунечка, Клавунька, Клавуня, Клавусенька, Клавусечка, Клавуська, Клавуся,
Клавця — Клавдія
Кларинка, Кларинонька, Кла
рин очка, Клариска, Кларисонька, Кларйсочка, Кларонька, Кларочка, Кларунька, Кларуня, Кларуська, Кларуся, Кларця —
Клара; Клариса
Клима, Климця — Клемен
тина
Корнеля — Корнелія
Костя — Констанція

Ксана, Ксанка, Ксанонька,
Ксаночка — Оксана (Аксенія^ Оксенія,
Ксенія);
Роксана
Ксена — Оксана (Аксенія, Ок
сенія, Ксенія); Поліксенія,
Поліксена
Ксененька, Ксенечка — Ок
сана (Аксенія,
Оксенія,
Ксенія)
Ксенка — Оксана (Аксенія,
Оксенія,
Ксенія); Полі
ксенія, Поліксена
Ксенонька, Ксеночка — Ок
сана (Аксенія,
Оксенія,
Ксенія)
Ксенька, Ксеня — Оксана
(Аксенія, Оксенія, Ксенія);
Поліксенія, Поліксена
Ксюта, Ксютка, Ксютонька,
Ксюточка — Оксана (Аксе
нія, Оксенія, Ксенія)

А
Лада —г Влада; Владилена;
Владлена; Млада
Ладонька, Ладочка, Ладусенька, Ладусечка, Ладуська, Ладуся — Лада; Влада;
Владилена; Владлена; Мла
да
Лана — Іоланта; Милана; Ро
ксолана, Роксоляна; Рус
лана; Світлана
Ланечка — Євлампія
Ланка, Ланонька, Ланочка,
Ланусенька,
Ланусечка,
Лануська, Лану ся — Іоланта; Милана; Роксолана,
Роксоляна; Руслана; Світ
лана
Ланька, Ланя — Євлампія
Лара — Іларія; Клара; Кларйса; Лариса; Лаура; Філарета
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Лариска, Ларйсонька, Ларйсочка, Лариси, Ларіка —
Лариса
Ларонька, Ларочка, Ларуненька, Ларунечка, Ларунька, Ларуня, Ларусенька,
Ларусечка, Ларуська, Ларуся — Іларія; Лариса;
Лаура
г
Ларя — Філарета
Лауронька, Лаурочка — ЛауРа
Леда — Леоніда
Лена, Ленонька, Леночка,
Ленуня, Ленуся — Білена;
Віленіна; Владилена; Влад
лена;
Леніана;
Леніна;
Леонарда^ Леоніда; Леонтйна; Леонтія; Магдалйна,
Магдалена (Магда); Олена
Леона — Леоніла; Леонтина;
Леонтія
Леонідка — Леоніда
Леонка, Леононька, Леоночка — Леоніла; Леонтина;
Леонтія
Леонтинка,
Леонтинонька,
Леонтиночка — Леонтина
Лера, Леронька, Лерочка,
Леруня, Леруся — Валерія;
ДСалерія; Леонарда
Лесенька, Лесечка, Лесюненька, Лесюнечка, Лесюня —
Лариса; Леся; Олександра,
Олександрйна (Олеся); бльга
Леська — Лариса; Леся;
Олександаа, Олександрйна
«(Олеся); (Зльга
Леся — Ларйса; Олександра,
Олександрйна (Олеся); Оль
га^
Ликерка, Ликеронька, Ликерочка — Гликерія, ЛикеД>ія, Ликера
Ліана — Ліліана, Лілійна
Ліанка — Ліана; Ліліана, Лі
лійна

Лдда, ЛІдонька, ЛіДочка, Лідунька, Лідуня, Лідуська,
Лідуся — Лідія
ЛІза, Лізка, ЛІзонька, Лізочка — Єлизавета (Лисавета);
Луїза
Ліна — Леокадія; Лілія; СІльвія, СІльва
Ліліанка — Ліліана, Лілійна
ЛІлінька, ЛІлічка — Лідія;
Ліліана, Лілійна; Лілія;
Лія (Лея); Рахіль* Рахіля
Ліліянка — Ліліана, Лілійна
Ліля — Лідія; Ліліана, Лілі
йна; Лілія; Лія (Лея);
Олімпіада; Олімпія; Рахіль,
Рахіля
Лілянка — Ліліана, Ліліяна
ЛІмпа, ЛІмпонька, Лімпочка
—
Олімпіада; Олімпія
Ліна — Аделіна; Аліна; Ангеліна; Аполлінарія; Аполлонія;
Віліна;
Віталіна;
Евеліна* Еліна; ( Ельвіна;
Капітоліна; Каролі на; Лені
ана; Леніна; Ліана; Лі
ліана, Лілійна; Михайлйна; Поліна
ЛІнонька, Лійочка, Лінусенька, Лінусечка, Лінуська,
Ліну ся — Аделіна; Аліна;
Ангеліна; Аполлінарія; Аполлонія; Віліна; Віталіна;
Евеліна* Еліна; ( Ельвіна;
Капітоліна; Кароліна; Лені
ана; Леніна; Ліана; Лілі
ана, Ліліяна; Ліна; Михайлина; Поліна
ЛІпа, Ліпонька^ Лшочка —
Олімпіада; Олімпія
Лія — Лілія; Сільвія, СІльва
Лора, Лоронька, ^ Лорочка,
Лоруненька, Лорунечка, Лорунька, Лоруня, Лорусенька, Лорусечка, Лоруська,
Лоруся — Лариса; Флора,
Флорія; Флорентйна
Луїзонька, Луїзочка — Луїза
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Лукерка, Лукеронька, Лукерочка — Лукерія, Лукерка
(Лукеря)
Лукинка, Лукинонька, Лукиночка — Лукйна
Лукієнька, Лукієчка, Лукійка — Лукія
Лук’янка, Лук’янонька, Лук’яночка — Лук’ яна
Луцька, Луїщ, Луша, Луш
ка — Лукерія, Лукера (Лукеря);
Лукина;
Лукія;
ЛІук’ яна
г
Льока — Леока^ія
Льоленька, Льолечка, Льоля
—
Олена; бльга
Льоня — Леоніда 9
Люба — Любава; Любов
(Любйна); Любомила; Лю
бомира
Любавка, Любавонька, Лю
бав очка — Любава
Любйнка, Любйнонька, Любиночка — Любов (Любйна)
Любка — Любава; Любов
(Любйна); Любомйла; Лю
бомира
Любонька, Любочка, Любуненька, Любунечка, Любуня,
Любусенька^
Любусечка,
Любуся, Любця — Любава;
Любов (Любйна); Любомй
ла; Любомйфа
Люда — Людвіга; Людмйла
Людвіська, Людвіся — Люд
віга
Людонька, Любочка, Людуня,
Людуся, Людя — Людвіга;
Людмйла
Люня — Соломія, Саломея
{Солоха)
9
Люсенька, Люсечка, Люся —
Людмйла; Люсьєна; бльга
Ляленька, Лялечка — Євлалія; Ларйса; Олена
Лялюня, Лялюська, Лялюся — Лариса
Ляля, — Євлалія; Ларйса;
Олена

Ляна, Лянка, Лянонька, Ляночка, Лянусенька, Лянусечка, Лянуська, Лянуся,
Ляня — Ліана; Ліліана,
Ліліяна; Роксолана, Роксоляна; Уляна, Оляна

м
Мавронька, Маврочка, Мавруня, Мавруся — Мавра
Магдаленка, Магдонька, Магдочка, Магдуня, Магдуся —
Магдалина, Магдалена
(ДОагда) '
Маєнька, Маечка — Майя
Маїнка, Машонька, Машочка — Маша
Майєнька, Майєчка — Майя
Майка — Маїна; Майя
Маланойка, Маланонька, Маланочка, Маланя, Мала
ся — Меланія, Мелана
(Меланка, Маланка, Малана, Мелашка, Малашка)
Мальвшка,
Мальвшонька,
Мальвіночка, Мальвонька,
Мальв очка,
Мальвуня,
Мальвуся, Маля — Мальвіна, Мальва
Манюня, Манюра, Манюся,
Манюта, Манютка, Маня —
Марія (Мар’ я)
Мар’єчка — Марія (Мар*я)
Маринейка, Маринка, Марйионька, Мариночка, Марйня, Марисейка, Марйсенька, Марйсечка, Марисуня,
Марйська, Марися — Марйна
Марієнька, Марієчка, Марій
ка, Марічка, Маргічка —
Марія (Мар’ я)
Маркіянонька, Маркіяночка —
Маркіяна
Мартонька, Мартоха, Марточка, Мартошенька, Марту-
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ня, Мартуська, Мартуся,
Мартуха — Марта
Маросейка, Марусенька» Ма
русечка, Мару сина, Марусинка, Маруся — Марія
(Мар’ я)
Мар£и>нька, Марфочка, Марфуня, Марфуся, Марфу
ша — Марфа
Марця — Марта г
Мар’юня, Мар’юсенька, Мар’юсечка, Мар'юся — Ма
рія (Мар’ я)
г
Мар’яна — Маріамна
Мар’янка, Мар’янонька, Мар’яночка, Мар’яся — Марі
амна; Мар’ яна, Маріанна
Матилвдонька,
Матильдочка
—
Матильда
Маша, Машенька^ Машечка,
Машуня — Марія (Мар’ я)
Мая — Маїна; Майя
Меланойка, Меланонька, Меланочка, Меланя, Мелася,
Меля — Меланія, Мелана
(Меланка, Маланка, Малана, Мелашка, Малашка)
Миланка, Миланонька, Миланочка — Милана
Мира, Мирка, Миросенька,
Миросечка, Мироська, Мирося, Мирця — Володи
мира; Дзвенимйра; Любо
мира; Мирослава
Михайлинка, Михайлинонька, Мих айлиночка, Михася — Михайлина
Міла — Емілія (Еміла); Каміла; Любомила; Людмила;
Меланія, Мелана (Меланка,
Маланка, Малана, Мелашка, Малашка); Мелетія;
Мелітина; Милана; Мили
ця; Милослава; Михайлина
Мілонька, Мілочка, Мільця,
№ля — Емілія (Еміла); Каміла^ Любомила; Людмила;
Меланія, Мелана (Меланка,

Маланка, Малана, Мелашка, Малашка); Мелетія;
Мелітина; Милана; Мили(ця; Милослава^ Михайлина
Міра, Мірка, Міронька, Мі
рочка — Казимира; Паль
мира
Міся — Михайлина
МІя, — Соломія, Саломея (Солоха)
Младка, Мла^онька, Младочка — Млада
Мокреня, Мокринка, Мокринонька, Мокриночка —
Мокрйна
Мотренька, Мотречка, Мотронка, Мотрононька, Мотроночка, Мотросенька, Мотросечка,
Мотрося, Мотруна, Мотруненька, Мотрунечка, Мотруня, Мотрусенька, Мотрусечка, Мотруся, Мотрушенька, Мотрушечка, Мотрушка, Мотя —
Мотрона (Мотря)
Музина, Музонька, Музоч
ка — Муза
Мура, Муся — Марія (Мар’ я)

н
Надієнька, Надієчка, Надій
на, Надійця, Надюнька,
Надюня, Надюсенька, Надюсечка^ Надюська, Надюся^ Надюша^ Надюшенька,
Надя — На^ія
Наста, Настаска, Настася,
Настечка, Настка, Насточка, Настуненька, Настунечка, Настунька, Настуня,
Настусенька, Насту сечка,
Настуська, Настуся, Настушка — Анастасія, Настасія, Настя
Ната — Анастасія, Настасія,
Настя; Анатолія; Наталія,
Наталя, Наталка; Рената
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Наталонька, Наталочка, Наталька, Натальця, Наталюня, Наталюся, Наташа,
Наташка — Наталія, Ната
ля, Наталка
Натолька — Анатолія
Натонька, Наточка ^— Анастасія, Настаеія, Настя
Натуся — Наталія, Наталя,
Наталка г
Нацька, Наця — Анастасія,
Настасія, Настя
Неленька, Нелечка, Нелюнька, Нелюня, Нелюсенька,
Нелюсечка, Нелюська, Нелюся —
Неллі; Неля;
Нінель
Нелька, Нельця — Неллі; Не
ля; Нінель
Неля — Корнелія; Неллі;
Неоніла; Нінель; Петрунеля
Нера — Венера
Неся — Агнеса
Нея — Віринея
Нилонька, Нилочка — Нео
ніла
Нимидорка,
Нимидоронька,
Нимидорочка — Ннмидора,
Минодора
Ніда — Антонйда; Леоніда;
Платонйда; Рогніда; Соломонйда
Ніка — Агафоника; Вероніка
Ніла — Леоніла; Маріоніла;
Неоніла
НІлонька, Нілочка — Лео
ніла; Маріоніла; Неоніла;
^НІла
^
Ніля — Неоніла
Німфа — Німфодора
^
Ніна — Антоніна; Віленіна;
Леніана; Леніна
Нінонька, Ніночка, Нінуля,
Ніну ся, НІшщ — Ніна
Ноннонька, Нонночка, Ноннусенька, Ноннусечка, Ноннуся — Нонна

Нора — Елеонора, Леонора;
Ннмидора, Минодора
Нусенька, Нусечка, Нусуня,
Нуся, Нуценька, Нуцечка,
Нуця, Нюра, Нюронька,
Нюрочка, Нюсенька, Нюсечка, Нюся, Нюта, Нютка,
Нютонька,
Нюточка
—
Ганна (Анна)

О
Одароньк а, Одарочка, Одаря — Дарйна, Одарйна,
Одарка (Дарія, Дар’ я)
Оксанка, Оксанонька, Окса
ночка, Оксануся, Оксена,
Оксененька, Оксенечка, Оксенка, Оксенонька, Оксеночка, Оксенька, Оксеня,
Оксина, Оксинка, Оксйнонька, Оксйночка,
Оксинька, Оксиня, Оксюта,
Оксютка, Оксютонька, Оксюточка — Оксана (Аксенія, Оксенія, Ксенія)
Октябринка, Октябринонька,
Октябрин очка — Октяб
рина
Олененька, Оленка, Оленонька,
Оленочка,
Оленуня,
Оленуся, Оленцуня, Оленця — Олена
бленька — бльга
Олеся — Олена
блечка — бльга
Олімпка — Олімпіада; Олім
пія
Олюненька, Олюнечка, Олюнька, Олюньця, Олюня,
Олюсенька,
Олюсечка,
Олюська, Олюта, Олютка,
Олютонька, Олюточка —
бльга
для — Віола; Олімпіада;
Олімпія; бльга
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Ьлька — Віола; Олімпіада;
Олімпія; бльга
Олянка,
Олянонька^ Оляночка — Уляна, Оляна
Онилка, Онилонька, Онилочка, Ониля — Неоніла
Онисенька, Онисечка, Онисійка, Они ся — Онисія
(Ониська) 9
Оринка, Орйнонька, Ориночка, Оринька, Ориня, ^Орисенька, Орисечка, Орисонька, Орисочка — Ореста;
Орина; Орися
Ориська — Ореста; Орина,
Орися
Орися — Ореста
Оришенька, Оришечка, Оришка — Орина, Орися
Сірка, бронька, Йрочка —
Ореста, Орина, Орися

п
Пава — Павла; Павлина
Павла — Павлина
Павлинка, Павлинонька, Павлиночка — Павлина
Павлонька, Павлочка — Пав
ла
Павлуня, Павлуся, Павлюня,
Павлюся^ Павуся — Пав
ла; Павлина
Пазина, Пазька, Пазя, Палагнонька, Палагночка, Палаженька, Палажечка, Палазя ^— Пелагія, Пелагея
(Палажка, Палагна, Палага, Пелага)
Памфілка,
Памфілонька,
Памфілочка — Памфілія
Паня — Павла; Павлина
Парана, Паранка, Паранька,
Параньця, Параня, Парасинка, Парасиця, Парасонька, Парасочка, Пара
д и — Парасковія, Парас
кева, Параска

Парася — Євпраксія (Євпракся, Пракся); Парасковія,
Параскева, Параска
Пар£>енка, Парфенонька, Парфеночка, Парфуня, Парфуся — Парфенія, Парфена
Паша — Павла; Павлина;
Парасковія, Параскева, Па
раска
Пеляся — Пелагія, Пелагея
(Палажка, Палагна, Пала
та, Пелага)
Пестинка, Пестинонька, Пестиночка, Пестя — Єпистима (Лепестина, Опистина, Пестина, Пистина)
Петра — Петрина,. Петрана;
Петрунеля
Петранка, Петранонька, Петраночка, Петринка, Петринонька, Петриночка —*Пет
рина, Петрана
Петрунка, Петрунонька, Пет
руночка, Петрунця, Пет
руньк а, Петруня — Петру
неля
Шона, Шоненька, Піоночка — Піонія
Платоня — Платонида
Поленька, Полечка — Поліна
Поліна — Аполлінарія; Аполлонія
Полінка, Полінонька, Поліночка — Аполлінарія;
Аполлонія; Поліна
Полюся — Поліна
Поля — Аполлінарія; Апол
лонія; Павла; Павлина; Пе
лагія, Пелагея (Палажка,
Палатна, Палата, Пелага);
Поліксенія, Поліксена; По
ліна
Прісенька, Прісечка, Пріся,
Проня — Єфросинія, Фро
сина
Пульхёрця — Пульхерія
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Рона, Ронечка, Ронка, Роночка, Ронця, Ронюся, Роня —
Рада — Аріадна; Радислава
Рогніда
Радка,' Радонька, Радочка — Росенька, Росечка, Роська,
^Аріадна; Рада; Радислава
Росюня, Рося — РоксолаРаєнька, Раєчка — Раї на;
^на, Роксоляна; Ростислава
Раїса
і
/
Руяеа, Руженка, Руженонька,
Раїнонька, Раїночка — РаІна
Руженочка — Ружена г
Раїсонька, Раісочка — Раїса
Руза, Рузана, Рузина, Рузька,
Раіорі — Раїна; Раїса
Рузя^ —
Роза;
Розалія
Ра^аля, Ракеля — Рафалйна
(Рузалія)
Раюня, Раюся — Раїна; Раїса Русланка, Русланонька, Рус
Рая — Іраі'да; Раїна; Раїса;
лан очка, Русланця, РуслаРаймонда; Рахіль, Рахіля
ня, Руся — Руслана
Регінка, Регінонька, Регіноч- Руфа — Руф; Руфіна
Руфінка — Руфіна
ка — Регіна
Рена — Ірена; Рената; Фло Руфка — Руф; Руфіна
рентина
Ренатка, Ренатонька, Ренаточка — Рената
Сабінка, Сабінонька, Сабіноч
Реня — Регіна; Рената
ка, Савінка, Савінонька,
Рима, Римонька, Римочка —
Савіночка — Савіна, Сабіна
^Римма^
Рина, Ринка, Ринонька, Ри Сана — Роксана
ночка — Вікторина; Віри- Санда, Сандра — Олександра,
Олександрйна
нея; Ірина, Ярина; Карйна;
Октябрйна; Регіна; Римма; Санька, Саня — Олександра,
Олександрйна; Роксана
Северина
Рисенька, Рисечка, Рисюня, Саронька, Сарочка — Сара
Саша, Сашенька, Сашуня, Са
Рися — Лариса; Ореста
тур а — Олександра, ОлекРита, Ритка, Ритонька, РЙ/Ьандрйна (Олеся)
точка, Риту ся — Маргарита
Свєта, Свєтка — Світлана
Роза — Розалія (Рузалія)
Розонька, Розочка — Роза; Світка — Світлана; Світозара
Світланка,
Світданонька,
Розалія (Рузалія)
Світланочка, Світлинка —
Рокса — Роксолана, РоксоСвітлана
ляна
9
Світозаронька,
Роксанка, Роксанонька, Рок- Світозарка,
Світозарочка — Світозара
саночка
Роксана
Роксоланонька, Роксоланоч- Святка, Святу ся — Свято
слава
ка, Роксолянокька, Роксоляночка — Роксолана, Рок- Сева — Євсевія; Севастяна,
Севастіана; Северйна
соляна
Северйнка,
Севериноныса, СеРома, Романка, Романонька,
вериночка — Северйна
Романочка, Ромка, Ромулька, Ромуля, Ромуська, Ро Секлетйнка, Секлетка, Секлетонька, Секлеточка — Секму ся, Ромця — Романія,
лета (Секлетйна)
Романа

Р

с
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Семенка, Семеронька, Семеночка — Семена г
Сеня — Арсена, Арсе^ія
Серафимра,
Серафимо^ька,
Серафимочка — Серафима
Сидора, Свдорка, ^идоронька,
Срдорочка, Сидорця — Існдора
Сільвоньї^а, Сільвочка, СІля — Сільвія, Сільва
Сіма — Семена; Серафима
Сімка, СЇмонька, СІмочка —
Серафима
г
Слава, ,Славка, Славця — Богуслава; Болеслава; Бори
слава; Броніслава; Ві]зослава; Владислава; Всеслава;
В’ ячеслава;
Дзвенислава;
Златослава; Зореслава; Квітослава; Милослава; Миро
слава; Мстислава; Радисла
ва; Ростислава; Святослава;
Станіслава; Чеслава; Яро
слава
Сніжанка, Сніжанонька, Сніжаночка — Сніжана
Солошєнька, Соломієчка, Соломійка, Солошка — Сологмія, Саломея (Солоха)
Солька, Солюня, Соля — Со
ломія, Саломея (Солоха);
^Соломонйда
Соненька,
Сонечка,
Соня,
Софа, Софієнька, Софієчка,
Софійка^ — Софія
Стана, Станя — Констанція;
Станіслава
Стасены^а?
Стасечі^а —
Анастасія, Настасія, Настя;
Станіслава
Ста^урька, Срасуня,— Анас
тасія, Настасія, Настя
Стаська -— Анастасія, Настасія, Настя
9
Стаср — Анастасія, Настасія,
Настя; Євстахія, Євстафія;
Станіслава
Стаха, 9 Сташка — гЄвстахія,
?встафія; Станіслава
^ л к а , Стеллонька, Стеллочка — Стелла

Стена, Стеня, Степанидка, Степанидонька, Степанидочка,
Степка, Степонька, Степоч
ка, Степця, Стеся, Стефанидонька,
Стефанидочка,
Стефка, Стефонька, Стефочка, Стефунця, Стефуня,
Стефуся, Стефця, Стеша —
Степанида, Стефанйда, Степ атя , Стефан1я, Стеха, Сте
фа, Степа,
Сузя, Сусанка, Сусаннонька,
Сусанночка — Сусанна

Таєнька, Таєчка, Таі'сонька,
Таїсочка, Тайка — Таїсія,
Таіса
Тала — Віталіна; Віталія; На
талія, Наталя, Наталка
Талонька, Талочка, Таля —
Наталія, Наталя, Наталка
Тама — Тамара; Таміла, Томіла
Тамаронька, Тамарочка, Тамарця — Тамара *
Тамілонька, Тамілочка — Та
міла, Томіла
Тамонька, Тамочка, Тамуля,
Тамуня, Тамуся — Тамара;
Таміла, Томіла
Танечка, Танюся, Танюша,
Танюшка, Таня — Тетяна
Тасенька, Тасечка^ Тася —
Таїсія, Таіса; Тетяна
Тата — Наталія, Наталя, На
талка; Тетяна; Феліцата
Таценька, Тацечка, Тацуня,
Таця — Тетяна
Тая — Таїсія, Таіса
Текла, Теклонька, Теклочка,
Теклуня, Теклюня, Теклю ся — Текля, Векла (Фекла)
Теня — Тереза, Терезія
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Теодорка, Теодоронька, Теодорочка — Теодора
Терезка, Терезонька, Терезочка, Тереня, Тереся — Тере
за, Терезія
Тетянка, Тетянонька, Тетяночка — Тетяна
Теця — Текля, Векла (Фекла)
ТІна, Тінка, ТІлонька, ТІночка — Алевтина; Альберти
на; Валентина; Клементина;
Леонтина;
Флорентина;
Фотинія, Фотйна, Хотина;
Харйта; Харитана (Харйтя); Христина, Христя
Тодорка, Тодо^онька, Тодорочка — Федора, Тодора
Толя — Анатолія; Капітоліна
Тома — Тамара; Таміла, Томіла
Томілка, Томілонька, Томілочка — Таміла, Томіла
Томка, Томонька, Томочка,
Томуля, Томуня, Тому ся —
Тамара; Таміла, Томіла
Тонечка, Тонця, Тоня — Антонйда; Антоніна; Антонія;
Платонида
Тосенька, Тося — Антонида;
Антоніна; Антонія
Т^уда — Гертруда
Туня — Марта
Тусенька, Тусечка, Туся —
Анастасія, Настасія, Настя;
Анатолія; Маргарита; Мар
та; Наталія, Наталя, На
талка

У
Уленька, Улечка — Уляна,
Оляна
Улитка, Улитонька, Улиточ
ка — Улита

Улька, Уля, Улянка, Улянонькя, Уляночка, Уляся — Уляна, Оляна
Устенька, Устечка, Устинка,
Устинонька, УсТиночка —
Устйна, Юстина (Устя, Вустя)

Ф
ФаІнка, Фаінонька, Фаїноч
ка — Фаїна
Фаля — Рафалина; Фаі’на
Фаня — Афанасія; ФаІна;
Феофанія
Фася, Фая — Фаіна
Федорка, Федоронька, Федорочка — Федора, Тодора
Феклуня, Феклуся, Феклюня,
Феклюся — Текля, Векла
(Фекла)
Феля — Рафалина; Фелікса;
Феліцата
Фенічка, Феня — Перфенія,
Парфена;
Текля,
Векла
(Фекла); Февронія (Февросія,
ХІвря);
Феодосія,
Федосія та ін.; Феодотія;
Феоктиста, Теоктйста; Феона, Феонія
Феонка — Феона, Феонія
Фео£>аня — Феофанія
Фесуня, Феська, Феся;— Фео
досія, Федосія, Федося,^ Федоська, Тодося, Тодоска,
Тодоська '(Теодозія, Теодозя); Феодотія
Фея — Дорофея, Доротея; Фе
октиста, Теоктйста; Феона,
Феонія
ФІла — Філарета
ФІльця, Філюня, Філюся, ФІля —^ Памфілія^ Феліцата;
Феофіла, Теофіла (Теофі
лін)
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фіма, Фімка, ФІмонька, ФІмочка — Серафима
Фіна — Руфіна
фіра — Глафіра; Есфір, Естер
(Естерка); Земфіра
фіса — Анфіса; Феліцата
Флора — Флорентина
Флоронька, Флорочка — Фло
ра^ Флорія; Флорентина
Фотинка, Фотйнонька, Фотйночка, Фотя — Фотинія,
Фотина, Хотина
Франенька, Франечка, Франя — Франка
Фреда — Альфреда
Фросинка, Фросинонька, Фросйночка — Єфросйнія, Фро
сина (Пріська)
Фроська, Фрося — Євфрасія;
Єфросйнія, Фросйна (Прі
ська)
Фрузька, Фрузя — Єфросйнія,
Фросйна (Пріська)

и
Целя, Цеся, Циля — Цецілія

ч
Чеся — Чеслава

ш
Шура, Шуронька, Шурочка —
Олександра, Олександрина

ю
Югйнка, Югинонька, Югиночка — Євгенія (Євгена,
ївга, Югйна)

КІзка, Юзуня, КІзька, Юзюня, КІзя — Йосипа, бсипа;
Юзефа
К)ла,
Юлася,
КЗленька,
Кілечка, Юлйнка, Кільця,
х
КІля — іблія, Юлйна
Харитйнка,
Харитйнонька,
КІна, КІнка, КЗня — КЗнія
Харитиночка —
Харита;
Юстйнка, Юстйнонька, ЮстиХаритйна (Харйтя)
ночка, КІстя — Устйна,
Химонька, Химочка, ХимуЮстйна (^стя^ Вустя)
ся —
Юхймія,
Юхйма,
Юхиминка, Юхимонька, ЮхйЮхимина (Єфймія, ХЙма,
мочка — Юхймія, Юхйма,
Хймка)
Юхимйна (Єфймія, ХЙма,
Хівруня,^ Хівруся — Февронія
Химка)
(Февросія, ХІвря)
Хотинка, Хотйнонька, Хотйночка, Хотя — Фотйнія,
Я
Фотина, Хотйна
Христечка, Хри станка, Хрис Явдоненька, Явдонечка, Явтин онька,
Христиночка,
донька, Явдоня, ЯвдошеньХристунька, Хрисгуня, Хриска, Явдошечка^ Явдошка —
Т^ся — Христина, Хрйстя
Євдокія, Докія (Я вдоха,
Хрися — Хрйса, Хрйсія
ВІвдя)
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Ліліяна; Севастяна, Севас
тіана; Йна; Яніна
Ярйнка, Ярйнонька, ^Яри
ночка, Ярися, Яруся —
Ірина, Ярина
Янінка,
Йнка,
Йнонька, Йсонька,
Йсочка,
Ясюня,
Йночка, Януся, Йнця —
Йся — Іванна, Іванйна;
Іванна, Іванйна; Ліліана,
Ярослава

Ягу ся, Ядвіся, Йдзя — Ядвіга
Йна — Іванна, Іванйна; Ліліана, Ліліяна; Севастяна,
Севастіана; Яніна

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

*

Українсько
російський
та російсько-український
словник імен

Українсько-російський
та російсько-український словник имен

Коли сходяться народи — що може бути
краще? Коли зустрічаються культури —
якого ж там викрешується вогню?
Викрешується приязнь, і на давніх
сподіванках і мріях виростає дружба.
П. Ти чи на
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Абакум,, -ма, -мов1 (-му), -ме!
(Абакумович, Абакум1вна) *
Авакум (Авакумович, Авакум1вна) — Аввакум, Абакум
Абрам див. Аврам
Авакум див. Абакум
Август, -та, -тов1 (-ту), -те!
(Августович, Авгусгпвна) —

Август
Августин, -на, -нов1 (-ну), -не!
(Августинович,
Августишвна) — Августин
Авешр, -ра, -ров1 (-ру), -ром,
-ре! (Авешрович, Авен1]лвна) — Авенир
Аверкш див. Оверкш
Авед>’ян див. Овер’ян
Авило див. Вавило
Авксентш див. Оксентш
Аврам^ -ма, -мов1 (-му), -ме!
(Аврамович, ' Аврам1вна),
Оврам (Оврамович^ Оврам1вна) I Абрам (Абрамович,
Абрам1вна) — Аврам, Аб
рам,, стар. Аврамий
Автоном,-ма, -мов1 (-му),' -ме!
(Автономович, Автоном1вна) — Автоном
Агавой,
-шя, -шев1 (-шю),
-шю!
(Агашйович, ' Агапивна) — Агапий, Агафий,
Агап

Агагат, -та, -тов1 (-ту), -те!
(Агаштович, А гаптвна) —
Агапит
Агапон див. Агафон
Агатангел, -ла, -лов1 (-лу)? -ле!
(Агатангелович, Агатангел1вна) г Агафангел (Агафангелович, Агафангел1вна) — Агафангел
Агафон,'-на, -нов1 (-ну), -не!
(Агафонович, Агафошвна) I
Агапон (Агапонович, Агапотвна),
розм.
Гапон
(Гапонович, Гапотвна) —
Агафон
Агафонюс, -ка, -ков1 (-ку), -ку!
(Агафоникович, Агафоник!вна) — Агафоник
Адам, -ма, -мов1 (-му), -ме!
(Адамович,
Адам1вна) —
Адам
Адольф, -фа, -фов1 (-фу), -фе!
(Адольфович,
Адольф1вна)' — Адольф
Адршн,' -на, -нов1 (-ну), -не!
(Адр1анович,
Адр1ан1вна),
Андршн (Андр1анович, Анд1пашвна) I Андршн (АндрЬ
янович,
Ан^р1ятвна) ^—
Адриан, Андриан, Андриян
Азар,, -ра, -ров1 (-ру), -ре!
(Азарович, Азар1вна) I Азарш,' -р1я, -р1ев1 (-^хю), -р1к*!
(Азаршович, Азарпвна) —
Азар, Азарнй, Азар ия
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Алім, -ма, -мові (-му), -ме!
(Алімович,
Алімівна) —
Алйм
Алфій,
-фія, -фієві (-фію),
-фію! (Алфійович, Алфіївна)
і Алфей,
-фея, -феєві
(-фею), -фею! (Алфейович,
Алтеїв на) — Алфей, Алфий
Альберт, -та, -тові (-ту)^ -те!
(Альбертович,
Альбертівна^| — Альберт
Альбін, -на, -нові (-ну), -не!
(Альбінович, Альбінівна) —
Альбин
Альвіан, -на, -нові (-ну), -не!
(Альвіанович,
Альвіанівна) — Альвиан
Альфонс^ -са, -сові (-су)^ -се!
(Альфонсович, Альфонсівна) — Альфонс
Альфред, -да, -дові (-ду),г-де!
(Альфредович, Альфредівна) 9— Альфред
Амвросій, -сія, -сієві (-сію^,
-сію! (Амвросійович, Амвросіївна), Амбросій (Амбросійович, Амбросіївна) і Амбрось, -ся, -севі (-сю), -сю!
(Амбросьович,
Амбросівна) — Амвросий
Амос, -са, -сові (-су), -се!
(Амосович,
Амосівна) —
Амос
Амфілохій, -хія, -хієві (-хію),
-хію! (Амфілохійович, Амфілохіївна) — Амфилохий
Анадій, -дія, -дієві (-дію), -дію!
(Анадійович, Анадіївна) —
Анадий
Анаши, -нія, -нієві (-нію), -нію!
(Ананійович, Ананіївна) і
Анань, -ня, -неві (-ню), -ню!
(Ананьович,
Ананівна) —
Ананий, рідше Анания
Анастас, ^-са, -сові (-су), -се!
(Анастасович, Анастасівна)
і Анастасій, -сія, -сієві (-сію),

-сію! (Анастасійович, Анастасіївна),
розм.
Настас
(Настасович, Настасівна) —
Анастасий
Анатолій, -лія, -лієві (-лію),
-лію! (Анатолійович, Анато
ліївна) і Анатоль, -ля, -леві
(-лю)^ -лю! (Анатольович,
Анатолівна) — Анатолий
Андріан див. Адріан
Андрій, -рія, -рієві (-рію), -рію!
(Андрійович, Андріївна) —
Андрей
Андріян див. Адріан
Андроник, -ка, -кові (-ку), -ку!
(Андроникович^ Андрониківна) і Андрон, -на, -нові
(-ну),
-не! (Андронович,
Андронівна) — Андроник,
Андрон
Аникита, -ти, -ті, -то! (Аникитович, Аникнтівна) — Ани
кита, стар. Ианикйт
Аникій див. Оникій
Антип, -па, -пові (-пу), -пе!
(Антйпович, Антипівна) —
Антип
Антін,
-тона, -тонові (-ну),
-тоне! і Антон (Антонович,
Антонівна), рідше Антоній,
-нія, г -нієві (-нію), -нію!
(Антонійович,
Антоніївна) — Антон, Антоний
Антонін, -на, -нові (-ну), -не!
(Антонінович,
Антонінівна) — Антонин
А нтохрозм. заст. див. А н 
т ін
Аполлінарій, -рія, -рієві (-рію),
-рію!
(Аполлінарійович,
Аполлінаріївна) —
Аполлинарий
Аполлон, -на, -нові (-ну), -не!
(Аполлонович, Аполлонівна) і Аполлоній,
-нія,
-нієві (-нію), -нію! (Аполлонійович, Аполлоніївна) —
Аполлон, Аполлоний
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Адааліои9,'На, -нові (-ну), -не!
(Ардаліонович, г Ардаліонівна) —^Ардалион ^
Арефа, Арефій див. Орефа
Арехта розм. заспи див.
Орефа, А р е ф а
Аристарх, -ха, -хові (-ху), -ху!
(Аристархович, ^ Аристархівна) — Аристарх
Аристнд, 9-да, -дові (-ду),, -де!
(Аристидович,
Аристидівна) — Аристйд
Аркадій, -дія, -дієві (-дію),
-дію! (Аркадійович, Аркадіївна) — Аркадий
Арнодьр, -да, -дові (-ду), -де!
(Арнольдович,
Арнольдівна) — Арнольд
Арсен,г -на, -нові (-ну), -не!
(Арсенович, Арсенівна) і
Арсеній, -нія, -нієві (-нію),
-нію! (Арсенійович, Арсеніївна), розм. Арсень, г -ня,
-неві (-ню), -ню! (Арсеньович, Арсенівна),
Арсентій, ^тія, -тієві (-тію)^ -тію!
(Арсентійович,
А]зсентіївна) — Арсений, Арсентий
Артем,г -ма, -мові (-му), -ме!
(Артемович, Артемівна) і
Артемій, -мія, -мієві (-мію),
-мію! (Артемійович, Арте
мовна) — Артемий, Артем
Артемон, -на, -нові (-ну), -не!
(Артемонович, Артемонівна) — Артемон, Артамон
Артур, -ра, 7рові (-ру), -ром,
-ре! (Артурович, Артурівна) — Артур
Артюх розм. заст. див.

Артем

Архип,г -па, -пові (-пу), -пе!
(Архипович, Архипівна) —
Архип
Аскалои,'-на, -нові (-ну),'-не!
(Аскалонович, Асколонівна) — Аскалон
Аскольр, -да, -дові (-ду), -де!
(Аскольдович,
Аскольдівна) — Аскольд

Асон, -на, -нові (-ну), -не!
(Асонович,
Асонівна) —
Асон
Атаиас, Атанасій, Афанасій
див. Панас
Афіногеи, -на, -нові (-ну),' -не!
(Афіногенович^ Афіногенівна) — Афиноген
Аф он,' -на, -нові (-ну), -не!
(Афонович,
Афонівна) і
Афоній, -нія, -нієві (-нію),
-нію! (Афонійович, Афоніївна) — Афон, Афоний
Африкан, -на, -нові (-ну), -не!
(Африканович,
Афр и па
нівна) — Африкан
Ахіллій, -лія, -лієві (-лію),
-лію! (Ахіллійович, Ахілліївна) і Ахіла, -ли, -лі, -ло!
(Ахілович,
' Ахілівна) —
Ахиллий, Ахила

Б
Бартоломій див. Варфоломій
Бенедикт, Бенедьо, Бенедь
див. Венедикт
Бернард^ -да, -дові (-ду), -де!
(Бернардович,
Бернардівна) — БІернард
Богдан, -на, -нові (-ну), -не!
(Богданович, Богданівна) —
Богдан
Богуслав, -ва, -вові (-ву), -ве!
(Богуславович, Богуславівна) — Бо гуслав
Болеслав, '-ва, -вові (-ву),' -ве!
(Болеславович, Болеславівна) — Болеслав
Боніфатій,
Боніфат
див.
Воніфатій
Борис, -са, -сові (^су), -се!
(Борисович, Борисівна) —
Борис
Борислав, -ва, -вові (-ву),'-ве!
(Бориславович, Бориславів
на) — Борислав
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розм. Орлам (Орламович,
Боян,' -на, -нові (-ну), -не!
Орламівна) — Варлаам,
(Боянович, Боянівна) — Бо
Вайлам
нн
Броніслав, ,-ва, -вові (-ву), -ве! Варлампій, -пія -пієві (-пію),
(Броніславович, гБронісла-шю! (Варлампійович, Варвівна) — Бронислав
лампіївна) — Варлампий
Будимир, -ра,г-рові (-ру), -ром, Варсонофій, -фія, -фієві (-фію),
-ре! (Будимирович, Будими-фію! (Варсонофійович, Варрівна) — Будимир
сонофіївна) — Варсонофий
Варфоломій, -мія, -мієві (-мію),
-мію! (Варфоломійович, Варфоломіївна), рідше БарБавило, -ла, -лові (-лу), ле\ і
толомш ( (Бартоломійович,
Бартоломіївна) — Варфоло
Вавйл (Вавилович, Вавнлівна), розм. Авйло (Ави
мей
лов ич, Авилівна) — Бавила Василь, -ля, -леві (-лю), -лем,
-силю! (Васильович, Васи
Вадим,, -ма, -мові (-му), -ме!
лівна) ,— Василий
(Вадимович, Вадймівна) —
Василько, -сильна, -силькові
Вадим
Вакула, -ли, -лі, -ло! (Ваку(-сильну), -сйльку! (Васйльлович, Вакулівна) — , Вукович^ Васйльківна) — Ва
силько
кол, розм. Викул, Викула
Вассіан,' -на, -нові (-ну), ,-не!
Валеит див. Валентій
(Вассіанович,
ВассіанівВалентин, ,-на, -нові (-ну), -не!
на) — Вассиан
(Валентинович, , Валенти
нівна) — Валентин
Вацлав, -ва, -вові (-ву), -ве!
Валентій, -тія, -тієві (-тію),
(Вацлавович,
Вацлавівна) — Вацлав
-тію! (Валентійович, Валентіївна) і Валент, -та, -тові Венедикт, -та, -тові (-ту), -те!
(Венедиктович, Венедиктів(-ту), -те! (Валентович, Вана) і Бенедикт (Бенедикто
лентівна) — Валентий, Ва
вич^ Бенедйктівна), цозм~
лент
Бенедьо, Бенедь (БенедьоВалеріан див. Валер’ян
вич, Бене^івна) — ВенеВалерій, -рія, -рієві (-рію),
дйкт^ Бенедикт
-рію! (Валерійович, ВалеріВеніамш, -на, -нові (-ну), -не!
ївна)^ — Валерий
(Веніамінович,г ВеніамінівВалер’ян, -на, -нові (-ну), -не!
на) — Вениамин
(Валерьянович, , Валер’яВеремій див. Ярема
нівна) і Валеріан (ВалеріаВікент, -та, -тові |[-ту), -те!
нович, Валеріанівна) — Ва
(Вікентович, Вікентівна) і
лерьян, Валериан
Вікентій, -тія, -тієві (-тію),
Вальдемар, -ра, -рові (-ру),
-тію! (Вікентійович, Вікен-ром, -ре! (Вальдемарович,
тіївна) — Викентий
Вальдемарівна) — Вальде Віктор, -]эа, -рові (-ру}, -ром,
мар
-ре! (Вікторович, Вікторів
Варивод розм. заст. див
на) — Виктор
Іларіон
Вікторин, г-на, -нові (-ну),г-не!
Варлам, -ма, -мові (-му), -ме!
(Вікторйнович, Вікторйнів(Варламович, Варламівна),
на) — Викторин

в
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Вікторій, -рія, -рієві (-рію),
-рію! (Вікторійович, Вікторіївна) — Викторий
Вілен, ^-на, -нові (-ну), -не!
(Віленович,
Віленівна) —
Вилен
Біленій, -на, -нові (-ну), -не!
(Віленінович,,
Віленінівна) — Виленин
Віль, -ля, -леві (-лю), -лю! (ВІльович, ВІлівна) — Виль
Вільгельм, -ма, -мові (-му),
-ме! (Вільгельмович, Вільгельмівна) — Вильгельм
Віргіній, -нія, -нієві (-нію),
-нію! (Віргінійович, Віриніївна) — Виргиний
Вірослав, -ва, -вові (-ву),#-ве!
(Вірославович, Вірославівна) — Верослав
Віссаріон, -на, -нові (-ну),#-не!
(Віссаріонович, Віссаріонівна) — Виссарион
Віталій, -лія, -лієві (-лію),
-лію! (Віталійович, Віталі
ївна) — Виталий
Вітольд, -да, -дові (-ду), -де!
(Вітольдович,
Вітольдівна) — Витольд
Владилен, -на, -нові (-ну), -не!
(Владиленович,
Владиленівна) — Владилен
Владислав, -ва, -вові (-ву),
-ве! (Владиславович, Владиславівна) і Володислав (Володиславович, Володиславівна) — Владислав
Владлен, -на, -нові (-ну), -не!
(Владленович,
Владленівна) — Владлен
Влас, -са, -сові (-су), -се!
(Власович, Власівна) і Улас
(Уласович, Уласівна), рід
ше
Власій, -сія, -сієві
(-сію), -сію!
(Власійович,
Власіївна) — Влас, рідше
Власий
8 6—882

Володимир, -ра, -рові (-ру),
-ром, -реї (Володимирович,
Володимирівна) — Влади
мир
Володислав див. Владислав
Воніфатій, -тія, -тієві (-тію),
-тію! (Воніфатійович, Воніфатіївна) і Боніфатій (Боніфатійович,
Боніфатіївна),
розм. Боніфат, -та, -тові
(-ту),
-те! (Боніфатович,
Боніфатівна) — Вонифатий,
Вонифат, Бонифатий, Бонифат
Всеволод, -да, -дові (-ду), -де!
(Всеволодович, Всеволодів
на) — Всеволод
Всеслав, -ва, -вові (-ву), -ве!
(Всеславович,
Всеславівна) — Всеслав
В’ячеслав, -ва, -вові (-ву), -ве!
(Вячеславович, В’ ячеславівна) — Вячеслав

г
Гаврило^ -ла, -лові (-лу), -ле!
(Гаврилович,
Гаврилів
на) — Гавриил, розм. Гав
рил, Гаврила, стар. Гаври
ло
Галактіон, -на, -нові (-ну), -не!
(Галактіонович,
Галактіонівна), розм. Лахтіон (Лахтіонович^
Лахтіонівна) —
Галактион
Гапон див. Агафон
Гарасим,' -ма, -мові (-му), -ме!
(Гарасймович, Гарасимівна)
і Герасим (Герасимович,
Ге^асимівна) — Герасим
Гедеон, -на, -нові (-ну), -не!
(Гедеонович, Гедеонівна) —
Гедеон
Геласій, -сія, -сієві (-сію),
-сію! (Геласійович, Геласіївна) — Геласий
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Гелій, -лія, -лїєві (-лію), -ліюї
(Гелійович, Геліївна) — Ге
лий
Геинадш, -дія, -дієві (-дію)»
-дію! (Геннадійович, Генна, діївна) — Геннадий
Генріх, -ха, -хові (-ху), -ху!
(Генріхович, Генріхівна) —
Генрих
Георгій, -гія, -гієві f-гію), -гію!
(Георгійович, Георгіївна) —
Георгий
Гераклій, -лія, -лієві (-лію),
-лію! (Гераклійович, Геракліївна) і Геракл, -ла, -лові
(-лу), -ле! (Гераклович, Гераклівна) — Гераклий, Ге
ракл
Герасим див. Гарасйм
Гервасій, -сія, -сієві (-сію), -сію!
(Гервасійович,
Гервасіївна) — Гервасий
Герман, -на, -нові (-ну), -не!
(Германович,
Германівна) — Герман
Гермоген, -на, -нові (-ну), -не!
(Гермогенович, Гермогеніввл)г— Гермоген
Гликерін, -рія, -рієві (-рію^,
-рію! (Глккерійовкч, Гликеріївна) — Гликерий
Г л б , -6а, -брві (-бу), -беї (Глібовжч, Глібівиа) — Глеб
Гнат, -та» -гаві (-ту), -теї (Гнатовкч,
Гнатівна),
Ігнат
(Ігнатович,
Ігнатівда)
і
Ігнатій, -тія, -тієві (-тію),
-тіюі (Ігнахшович, Ігнатіївна) — ~Игша.тий> Игнат
Гана рій, -рія, -рієві (-рію),
-рію! (Гоноршович, Гоїюріївна) — Гонории
Горгій, -гія* -гієві Ç-гію), -гію!
(Горгійович,
ГорііГвна) —
Горгий^
с
^
^
Гордій, -дія, -дієві (-дію), -дію!
(Горгійович, Гордіївна) —
Гордей

ГостомисЛ} -ла, -лові (-лу), -ле!
(Гостомисловнч, Гостомислівна) — Гостомысл
Григорій, -рІЯ | -рієві (-рію),
-рію! (Григорович, Григо
рівна і рідше Григорійович,
Григоріївна), Григір, -гора,
-горові (-гору), -горе! (Гри
горович, Григорівна), Грицько, -ка, -кові (-ку), Грицьк^г!, розм. Григрр, -гсра,
-горові (-гору), -горам, -горе!
(Григорович, Григорівна),
Гриць, Ригір, -гора, -горові,
(-ру), -гором, -горе!, Ригор, -ра — Григорий
Гурій, -рія, -рієві (-рію), -рію!
(Гурійович, Гуріївна і Гурович, Гурівна) — Гурий
Густав, -ва, -вові (-ву), -ве!
(Густавович, Густавівна) —
Густав

Д ,
Давид, 4 -да, -дові (;ду), -де!
(Давидович,, Давидівна) —
Давид, Давыд
Данило, -ла, -лаві Ç-лу), -ле!
(Данилович,
—
Даниил, /ю ж . JjjBJinÆ, Да
нила, стар. Данило
Д&рій, -рія, -рієві (-çùa), -рію*
(Дррійович,
Даріївна) —
Дарий
Дементік, -тія, -тієві (-тію),
-тію! (Дементійович, Дементіївна) — Демеитий
Демвд», -да, -дові (-ду), -де*
(Демидович, f Демидівна),
стар. Діонид — Демид,
стар, Диомид
Дем'яЕ, г -на, -нові (-ну), ^-неї
(Дек'яшши^
Д ш ’ яиівна) — Демьян, стар. Дами
ан
Денис, t -са, -сові (-су), -се!
(Денисович, Денисівна) —
Денис, стар. Дионисий
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Дишпріан, ;на, -нові (-ну), -неї
(Димитріанович* Цимитріанівна) — Димитрнан
Діомид див. Цемяд ^
Дмитро, -ра, ' -рові (-ру),
Дмитре! (Дмитрович, Дмит
рівна) — Дмитрий, рідше
Димитрий
Добромисл, -ла, -лові (-лу),
-леї (Добромйслович, ^Цобромйслівна) — Добромысл
Доброслав, -ва, -вові (-ву),
-веі (Доброславович, ^Доброславівна) — Доброслав
Дометій, -зія, -тієві (-тію), -тію!
(Дометійович, г Дометіївна),
стар. Дометіан,^ -на, -нові
(-ну), -не! — Дометий, стар.
Дометиан
Донат, -та, -тові (-ту), -те!
(Донатович, Донатівна) —
Донат
Дорій, -рія, -рієві (-ірію), -рію!
(Д^орійович,
Доріївна) —
Дорий
Дорофій, -фія, -фієві (-фію^,
-фію! (Дорофійович, Дорофіївна) і Дорош, -ша, -шеві
(-шу), -шем, -ше! (Дорошович, Доропгівна), розм.
Дорохтей, -тея, -теєві (-тею),
-тею! — До^офей
Досифій, -фія, -фієві (-фію),
-фію! (Досифійович^ Досифіївна) і Д о с п е й , -фея, -феєві
(-фею), -фею! (Досифейович, Досифеївна) — Доснфей

Едвард (Едвардовнч, Едвардівна) — Эдуард, Эдвард
Еміліан, -на, -нові (-ну), -не!
(Еміліанович^
Еміліанівна) — Эмилиан
Еміль, -ля, -леві (-лю), -лю!
(Ешльович7
Емілівна) —
Эмиль, Эмилий
Еммануїл, -ла, -лові (-лу), -леї
(Еммануілович,
Еммануілівна) — Эммануил
Еней, Енея, Енеєві (Енею),
Енею! (Енейович, Енеївна) — Эней
Еразм, -ма, -мові {[-му), -ме!
(Еразмович, Еразмівна) —
Эразм
Ераст,^ -та, -тові {-ту), -те!
(Ерастович,
Ерастівна) —
Эраст
Ернст, -та, -тові (-ту), -те!
(Йрнстович, Йрнстівна) і
Ернест (Ернестович, Ернестівна) — Эрнст, Эрнест

Є

Євген, -на, -нові^ (-ну), -не!
(Євгенович, Євгенівна), рід
ше
Євгеній, -нія, -нієві
(-нію), -нію! (Євгенійович,
Євгеніївна) — Евгений
Євграф,' -фа, -фові (-фу), -фе!
(Євграфович,
Євграфівна) — Евграф
Євдоким^-ма, -мові (-му)Э/-ме!
(Євдокимович, Євдокимівна), розм. Явдоким (Явдокимович, Явдокймівна) —
Евдоким
Євдоксій, -сія, -сієві (-сію),
-сію! (Євдоксійович, ЄвдокЕ
сіївна) — Евдоксий
Едвад)д див. Едуард
Євлампій, -пія, -пієві (-пію),
Едмунд; -да, -дові (-ду), -де!
-пію! (Євлампійович, Єв(Едмундович,
лампіївна) — Евлампий
Едмундівна) — Эдмунд
Євлогій, -іія, -гієві (-гію), -іію!
(Євлогійович,
ЄвлогіЕдуард; -Да, -дові (-ду), -де!
(ЕІдуардович, Едуардівна) і
ївна) — Евлогий
8*
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Євмен, г -на, -нові (-ну), -не! Єрмолай, -лая, -лаєві( -лаю),
(Євменович, Євменівна) —
-лаю! (Єрмолайович, ЄрмоЕвмений
лаївна), розм.
Ярмолай
Євсевій, Євсей див. Овсій
(Ярмолайович,
ЯрмолаївЄвстахій, Євстафій див. Остап
на), рідше Єрмак, -ка, -коЄвстигній, -шя, -нієві (-нію),
ві^ (-ку),
Єрмаку!
(Єр-нЬо! (Євстигнійович, Євмакович, Єрмаківна) — Ерстигніївна) — Евстигней
молай, рідше Ермак
Євстрат, -та, -тові (-ту), -те! Єро^ій, -фіЯ| -фієві (-фію),
-фію! (Єрофійович,^ Єрофіїв(Євстратович,
Євстратівна)^ і Єроф>ей, -фея; -феєві
на) — Евстрат, Евстратий
(-фею^, -фею! (Єрофейович,
Євтим див. Юхим
Єрофеївна), розм. Йрош,
Євтихій, -хія, -хієві (-хію),
-ша,
-шеві (-шу), -шем,
-хію! (Євтихійович, Євтихі-ше! —
Ерофей,
стар.
ївна), розм. Євтух, -ха, -хові
Иерофей
(-ху), Євтуше! (Євтухович,
Єсип розм. заст. див. 6 с и п
Євтухівна), Явтух (ЯвтухоЄфим див. Юхим
вич, Явтухівна), стар.
Євтихіан, -на, -нові (-ну), Єфрем див. Охрім
-не! (Євтихіанович, Євтихіа- Єфросин, -на, -нові (-ну), -не!
(Єфросйнович^ Єфросйнівнівна) — Евтихий, розм.
на) — Ефросин, стар. ЕвЕвтйх, стар. Евтихиан
фросин
Євфрасій, -сія, -сієві (-сію),
-сію! (Євфрасійович, Євфрасіївна) — Евфрасий
Єгор, -ра, -рові (-ру), -ром, -ре! З
(Єгорович,
Єгорівна) — Захар, -ра,, -рові (-ру), -ром,
Егор
-ре! ([Захарович, Захарівна),
Єлизар, -ра, -рові (-ру), -ром,
Захарій, -]зія, -рієві (-рію),
-ре! (Єлизарович, Єлиза-рію! (Захафійович, Захарірівна) і Єлеазар (Єлеазароївна) і Захарко, -ка, -кові
вич, Єлеазарівна) — Ели
(-ку),
-ку!
(Захаркович,
зар, Елеазар г
Захарківна) —
Захарий,
Єлис ей, ^-сея, -сеєві (-сею), -сею!
Захар, рідше Захария
(Єлисейович,
Єлисеївна),
Зенон, ^-на, -нові (-ну), -не!
розм.' Ялисей (Ялисейович,
(Зенонович,
Зенонівна),
Ялисеївна) — Елисей
стар.
Зінон
(Зінонович,
Зіё д т , Йлія, Йлієві (Йлію),
нонівна) — Зенон, стар.
Єлію! (Єлійович, Єліївна) —
гЗинон
Ёлий
Єпіфан, г -на, -нові (-ну),, -не! Зигмунд, -да, -дові (-ду), -де!
(Зигмундович, Зигмундів(Єпіфанович,
Єпіфанівна) — Зигмунд
на) — Епифан, Епифаний
Зигфрід, -да, -дові (*^цу), -де!
Єремія див. Ярема
(ЗигфрЦович,
ЗигфрідівЄрмак див. Єрмолай
на) — Зигфрид
Єрмил, ^-ла, -лові (-лу), -ле!
(Єрмйлович, Єрмйлівна) — Зіновій, -вія, -вієві (-вію), -вію!
(Зіновійович, Зіновіївна) і
Ермил
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3£ныео, -ка, -ков1 (-ку),
з!ньку! (Зшькович, Зшьювна) — Зиновий
Зшон див. Зенон
Зшько див. 32новш
Зорян, ' -на, -нов1 (-ну), -не!
(Зорянович^ Зоряшвна) —
Зарян, Зорян
Зосим, -ма, -мов^ (-му), -ме!
(Зосимович, Зосишвна) —
Зосйма, розм. Зосим, Изосим
Зот, -та, -тов1 (-ту), -те!
(Зотович, Зот1вна) — Зот
Зотик, -ка, -ков1, (-ку), -ку!
(Зотикович,
Зотик1вна) —
Зотик
I
Іван,, -на, -нові (-ну), -не!
(Іванович, Іванівна), стар.
Іоанн — Йван, стар. Иоанн
Іва^но розм. заст. див.
J ва н f
Івон див. Іона.
Ігнат, Ігнатій див. Гнат
trop» -ря, -реві (-рю), -рем,
-ре! (Ігорович, Ігорівна) —
Игорь
Ієремія див. Ярема
Ієронім, -ма, -мові (-му), -ме!
(Ієронімович,
ІєронімівHà) — Иеронйм
Ізмаїл, ; -ла, -лові (-лу), -ле!
(Ізмаїлович, Ізмаїлівна) —
Измаил
Із о т ,, -та, -тові (-ту), -те!
(Ізотович, Ізотівна) — Изот
Іларій, -рір, -рієві (-рію),
-рію! (Іларійович, Іларіївна)г— Иларий
Іларіон,, -на, -нові (-ну), -не!
(Іларіонович, tІларіонівна) і
Ларіон (Ларіонович, Ларіонівна) — Иларион
Іліан, -на, -нові (-ну), -не!
(Іліанович,
Іліанівна) —
Илиан

Іліодор, -ра, -рові (-ру), -ром,
-ре!
(Іліодорович,
Іліодорівна) — Илиодор
Ілірик, -ка, -кові (-ку), -ку!
(Ілірикович, Іліриківна) —
Илирик
Ілля, Іллі, Іллею, Ілле! (Ілліч,
Іллівна) і Ілько, 7ка, -кові
(-ку)^
Ільку!
(Ількович,
Ільківна) — Илья, стар.
Илия
Інокентій, -тія, -тієві (-тію),
-тію! (Інокентійович, Інокентіївна) — Иннокентий
Іоанн див. Іван
Іов, ^ -ва, -вові (-ву), -ве!
(Іовович, Іовівна) і Йов
(Йовович, Йовівна) — Иов
Іона, -ни, -ні, -ною, -но! (Іонович, Іонівна) і Иона (Ио
нович, Йонівна), розм. Іон,
-на, -нові (-ну), -не! (Іонович, Іонівна), Івон (Івонович, Івонівна) — Иона
Іосій^ -сія^-сієві (-сію^, -сіюП
Іосія, -сії -сією, -сіє! (Іосійович, Іосіївна) — Иосий,
Иосия
Іпат, 9 -та, -тові (-ту), -те!
(Іпатович, Іпатівна) і Іпатій? -тія, -тієві (-тію), -тію!
(Іпатійович,
Іпатіївна) —
Ипат, Ипатий
Іполит, г -та, -тові (-ту), -те!
(Іполйтович,
Іполитівна),
розм. Полит (Политович,
Полйтівна) — Ипполит
Іраклій, -лія,
-лієві (-лію),
-лію! (Іраклійович, Іракліївна) — Ираклий
Іришй, -нія, -нієві (-нію),
-нію! (Іринійович, Іриніївна) — Ириний
Ісаак див. Ісак
Ісав, -ва, -вові (-ву), -ве! (Ісавович; Ісавівна) —;Исав
Ісай, Ісая, Ісаєві (Ісаю), Ісаю!
(Ісайович, Ісаївна) — Исай,
Исаия
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Ісак, -ка, -ков} (-ку), -ку! (Іса- Карл, -ла, -лові (-лу), -ле! і
кович*
Панівна),
розм.
Карло (Карлович, КарлівСаКІЙ, ;КІЯ, -кіевіг (-кію),
на) — Карл, Карло
-кію! (Сак^йович, £акіївна), Карпо, -па, -пові (-пу), Карпе!
стар* Іеааі^ — Исак, стар.
(Карпович,
Карпівна) —
^Ісаак, Исаакий
Карп
Ісус, -са, -сові (-су), -се! ,(Ісу- Касян, -на, -нові (-ну), -не!
сович, Ісусівна) — Иисус
(Касянович, Касянівна) —
Касьян, стар. Кассиан
ч*
Квінтиліан, -на, -нові (-ну),
И
-не! (Квінтиліанович, КвінЙоаникій див. Оникій
тиліанівна) — Квинтилиан
Йов див. Іов
Кесар, -ря, -реві (-рю)? -рем,
Йона див» Іона
-рю! (Кесарович, г КесарівЙосафат,, -та, -тові (-ту), -те!
на) — Кесарь, Кесарий
(Йосафатович,
Йосафатів- Кир, г-ра, -рові (-ру), -ром, -ре!
на) і' Осафат (Осафатович,
(Кирович, Кирівна) — Кир
Осафатівна), розм. Сафат
Кир, -ра 1) від К и р е й ;
(Сафатович, Сафатівна) —
2) від К и р и к; 3) від
Иосафат
К и р и л о і под.
Йосип, -па, -повіг (-пу), -пе! Кирей,
-рея, -реєві (-рею),
(Йосипович, Йосипівна) і
-рею! (Кифейович, КиреївОсип (Осипович, Осипівна),
на) — Кирей
рідше Йосиф, -фа, -фові Кирик, -ка, -кові (-ку), -ку!
(-фу)*
-фе!
(Иосифович,
(Кирикович, Кириківна) —
Йосифівна) — Иосиф, Осип
Кирик
Кирик, 1) від К и р; 2) від
К и р й л о; 3) від К и р іК
а к і под.
Казимир,
-ра, -рові, (-ру), Кирило^ -ла, -лові (-лу), -ле!
-ром, ,-ре! (Казимирович,
(Кирилович, Кирилівна) —
Казимирівна) — Казимир
Кирйлл, розм. Кирйла
Кален^к, -ка, -кові (-ку), -ку!
Киріак,
^-ка, -кові (-ку), ^-ку!
(Калениковірч, Калеників(Киріакович,
Киріаківна) — Каллиник
на) — Кириак, Кирьяк
Калина, -ни, -ні, -ною, -но!
(Калинович, Калйнівна) — Кім, -ма, -мові (-му), -ме!
(Кімович, Кімівна) — Ким
Калина
Кадіст, -та, -тові (-ту), -те! Кіндрат, -та, -тові (-ту), -те!
(Калістович, Калістівна) —
(Кіндратович,
Кіндратів
на) — Кондратий, Кондрат
Каллист
Калісграт, -та, -тові (-ту), -те! Клавдій, -^ія, -дієві (-^ію),
(Калістратович, Калістра-дію! (Клавдійович, Клавдіївна) — Клавдий
тівна) — Каллистрат
Капітон, -на, -нові (-ну), -не! Клеоник, -ка, -кові (-ку), -ку!
(Капітонович,
Капітонів(Клеоникович, Клеониківна} — Капитон
на) — Клеоник
Каріон, -на, -нові (-ну), -не! Клим, -ма, -мові (-му), -ме!
(Клймович,
Клймівна) —
(Каріонович, Каріонівна) —
Клим
Карион
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Климент, -та, -тові (-ту)^ -те!
(Климентович, Климентівяа) і Климентій, -тія, -тієві
(-тію), -тію! (Климентійович, Климентіївна) — Кли
мент, Климентий
Климухно розм. заспи див.
Клим
Конон, -на, -нові (^-ну), -не!
(Кононович,
Кононівна),
розм. Конаш, -ша, -шеві
(-шу), -шем, -шу! (Конашович, Конашівна) — Конон
Конрад, -да, -дові (-ду), -де!
(Конрадович,
Конрадівна)^— Конрад
Корнелій, -лія, -лієві (-лію),
-лію! (Корнелійович, Корнеліївна) — Корнелий
Корнило, -ла, -лові (-лу), -ле!
(Корнилович, Корнйлівна) і
Корнилій, -лія, -лієві(-лію),
-лію! (Корнилійович, Корнйліївна) — Корнйл, Корнилий
Корнш, -нія, -нієві (-т ю ),
-нію! (Корнійович, Корніївна) — Корней
Король, -ля, -леві (-лю), -лем,
Королю! (Корольович, Ко
ролівна) — Король
Костянтин, -на, -нові (-ну),
-не! ( К о с т я н т и н о в и ч , Кос
тянтинівна) і Кость, -тя,
-теві (-тю), -тю! (Костьович,
Костівна) — Константин
Ксаверій, -рія, -рієві (-рію),
-рію! (Ксаверійович, Ксаверіївна) — Ксаверий
Ксандер, -дра розм. заспи
див. О л е к с а н д р
Ксенофонт, -та, -тові (-ту),
-те! (Ксенофонтович, Ксенофонтівна) — Ксенофонт
Кузьма,
-ми,
-мі,
-мою,
Кузьмо! (Кузьмйч, Кузь

мівна і Кузьмович, Кузь
мівна^ — Кузьма, стар.
Косма
Купріян, -на, -нові (-ну),^ -не!
(Купріянович,
Купріянівна), ^розм. Купер’ян (Купер’янович, 9Купер’ янівна),
Купрій, -рія, -рієві с(-рію),
-рієМ| -рио! (Купрійович,
Купріївна) —
Куприян,
Киприан

А
Лавр див. Лавро
Лаврентій, -тія, -тієві (-тію),
-тію! (Лаврентійович, Лаврентіївна) і Лаврін, -на,
-нові, (-ну), -не! (Лаврінович, Лаврінівна) — Лав
рентий
Лавро, -ра, -рові (-ру), -ром,
Лавре! (Лаврович, Лаврівна) і Лавр, -ра, -рові (-ру),
-ром, -ре! (Лаврович, Лаврівна) — Лавр
Лазар, -ря, -реві (-рю), -рем,
-рю ! і -ре! ^Лазарович,
Лазарівна) — Лазарь
Ларивін, -вона, Ларивон
розм. заст. див. І л а р і о н
Ларіон див. Іларіон
Лахтіон див. Галактіон
Лев, Лева і Льва, Левові (Ле
ву) і Львові (Льву), Левом і
Львом,
Леве! (Львович,
Львівна) і Левко, -ка, -нові
(-ку)* Левку! (Левкович,
Левківна) — Лев
Левко див. 1) Лев; 2) Леонтій,
Левон розм. заст. див.
Л е о #н т і й
Лександер, -дра розм. заст.
див. О л е к с а н д р
Лексій ]юзм. заст. див.

Олексій
Леон, -на, -нові (-ну), -не! ^Ле
онович, Леонівна) — Леон
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Леонард, -да, -дові (-ду), -де!
(Леонардович,
Леонардівна) — Леонард
Леонід, ( -да, -дові (-ду), -де!
(Леонідович, Леонідівна) —
Леонид
Л еонтій, -тія, -тієві (-тію ),
-тію! (Леонтійович, Леонтіївна), Леонт, -та, -тові
(-ту), -те! (Леонтович, Леонтівна), Левко, -ка, -нові
(-ку), Левку! ^Левкович,
Левківна) — Леонтий, Ле
онт
Леопольд, -да, -дові (-ду), -де!
(Леопольдович,
Леопольдівна) — Леопольд
Лесь , -ся, -севі(-сю), -сем,
-сю! (Лесьович, Лесівна) —
Лесь
Лесь див. Олександр
Ліфер, -ра розм. заст. див.
О
лефір
Логвин, -на, -нові (-ну), -не!
(Логвинович,
Логвинівна) —
Лонгин,
Логвин,
Логгин
Лука, гЛуки, ,Луці, .^укою,
Луко! (Лукич, Луківна і
Лукович, Луківна), розм.
Лураш,
-гца, -шеві (-шу),
-тем , Лукаше! і Лука
шу! — Лука
г
Лукан див. Лукіліан
Лукаш див. Лука
Л укій , -К1Я, -К1ЄВІ (-к ію ),
-к ію ! (Лукійович, Лукіївна) — Лукий
Лукіліан, г-на, -нові (-ну),г-не!
(Лукіліанович, Лукіліанівна), рідше Лукан (Луканович,, Луканівна) — Лукиллиан, рідше Лукан
Лук’ян, -на, -нові (-ну), -не!
(Лук’ янович, Лук’ янівна)
—
Лукьян
Любим, -ма, -мові (-му), -ме!
(Любймович,
Любймівна) — Любим

Любомир,
-ра, -ров} (-ру),
-ром, ^ре! (Любомирович,
Любортйрівна) — Любомир
Любомисд, -ла, -лові (-лу),
-ле! (Любомислович,, Любомйслівна) — Любомьісл
Людвр, -га, -гові (-гу), -гу!
(Людвігович,
Людвігівна) — Людвиг
Людомир,
-ра, -ров} (-ру),
-ром, -ре! (Людомирович,
Людомйрівна) — Людомир

м
Маврикій, -кія, -кієві (-кію),
-к^ю! (Маврикійович, Мавикіївна) і Мавр, -ра, -рові
Р,У)> -ром, -ре! (Маврович,
Маврівна) —
Маврикий,
Мфзр
Макар, -ра? -рові (-ру), -ром,
-ре! (Макарович, ,Макарівна) — Макар, Макарий
Макед6н,,-на, -нові (-ну),,-не!
(Македоновиу, Маке^онівна) ■— Македон, Македоний
Макровій, -вір, -вієві (-вію),
-в^ію! (Макровійо^ич, Макровіївна) — Макровий
Максим,, -ма, -мові (-му),, -ме!
(Максимови^,
Максимів
на) — Максим
Максиміан, -на,г -нові (-ну),
-не! ^Максиміанович, Максиміанівна), стар. Максіан
(Максіанович,
Максіанівна) — # Максимиан, стар.
М аксим
Максиміліан, -на^ -нові (-ну),
-не! (Максиміліанович, Максиміліанівна) — Максими
лиан, розм. Максимильян
Максіан див. Максиміан
Мануїл, ( -ла, -лові (-лу), -ле!
(Мануїлович, МануІлівна) і
Мануило (Мануйлович, Мануйлівна) — Мануйл
Марат, -та, -тові (-ту), -те!
(Маратович, Маратівна) —
Марат

?
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Мардарій, -рія, -рієві (-рію), Мефодій,
-рію! (Мардарійович, Мардаріївна) і Мардар, -ра, -рові (-РУ), -ром, -ре! (Мардарович, Мардарівна) — Мардаі>ий, Мардар #
Маріан див. Мар’ян
Маркел,, -ла, -лові (-лу), -ле! і
Маркело (Маркелович, Маркелівна) — Маркел
Маркіян, -на, -нові (-ну),^ -не!
(Маркіянович, Маркіянівна) — Маркиан
Марко, ^ Марка,
Маркові
(Марку), Марку! (Марко
вич, Марківна) — Марк
Мартин, -на, -нові (-ну), -не!
(Мартинович,
Мартинівна) — Мартин, Мартын
Мартиніан, -на, -нові (-ну),
-не! (Мартиніанович, Мартиніанівна) і Мартьян (Мартьянович, Мартьянівна) —
Мартиниан, Мартьян
Мар’ян, 9-на, -нові (-ну), -не!
(Марьянович, Мар’ янівна) і
Маріан (Маріанович, Маріанівна) — Мариан, Марьян
Матвій, -вія^ -вієві (-вію},
-вію! (Матвійович, Матві
ївна), розм. Матій, -тія,
-тієві (-тію), -тію!, Матяш,
•ша,; -шеві (-ш^), -шем,
Матяше! — Матвей, рідше
Матфей
Махтей( розм. заст. див.
М а т^в і й
Махтод, Махто^ей розм.
заст. див. М е ф о д і й
Мелетій, -тія, -тієві (-тію),
-тію! (Мелетійович, Мелетіївна) — Мелетий
Меней, -нея^ -неєві (-нею),
-нею! (Менейович, Менеївна) 9— Меней
Меркурій^ - -рія, -рієві (-рію),
-рію! (Меркурійович, Меркуріївна) —'
Меркурий,
розм* Меркул

-дія, -дієві (-дію),
-дію! (Мефодійович, Мефодіївна) і Методій (Мето
ді йович, Методіївна) — Мефодий
Мечислав, -ва, -вові (-ву), -ве!
(Мечиславович,
Мечиславівна) — Мечислав
Микита, -ти, -ті, -тою, -то!
(Микитович, Микитівна) —
Никита
Микодим див. Никодим
Микола, -ли, -лі, -лою, -ло!
(Миколайович, Миколаївна
і рідше Миколович, Миколівна), рідше ' Миколай,
-лая, -лаєві (-лаю), -лаю!
(Миколайович^
Мико
лаївна), Никола (Николович, Николівна) — Нико
лай, рідше Никола
Милан, -на, -нові (-ну), -не!
(Миланович, Миланівна) —
Милан
Милій, -лія, -лієві (-лію),
-лію! (Милійович, Миліївна) — Милий
Милослав, г-ва, -вові (-ву), -ве!
(Милославович, щМилославівна) — Милослав
Мина, -ни, -ні, -ною, -но!
(Минович, Минівна) — Ми
на ^
Мирон, -на, -нові (-ну), -не!
(Миронович, Миронівна) —
Мирон
Мирослав, -ва, -вові (-ву), -ве!
(Мирославович, , Миросла
вівна) — Мирослав
Мисаїл, ( -ла, -лові (-лу), #-ле!
(Мисаїлович,
Мисаїлівна) —^Мисаил
Митро розм. заст. див.
Дмитро
Митрофан, -на, -нові (-ну), -не!
(Митрофанович,
гМитрофанівна) — Митрофан
Михай, розм. заст. див.

Михайло
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Михайло, -ла, -лові (-лу), -ле!
(Михайлович,
Михайлів
на) — Михаил, розм. Ми
хайла, Михайло,
Михей,
-хея, -хеєві (-хею),
-хею! (Михейович, Михеївна) — Михей
Михтодь розм. заст. див.
Мефодій
Модест^ -та, -тові (-ту),, -те!
(Модестович,
Модестівна) ^— Модест
Мойсей див. Му сій
Мокій,
-кін, -кієві (-кію),
-кію! (Мокійович, Мокіївна) — Мокий, розм. Мокей
Мстислав, #-ва, -вові (-ву), -ве!
(Мстиславович, 9 Мстисла
вівна) — Мстислав
Мусій, -сія, -сієві (-сію), -сію!
(Мусійович,г Мусіївна)
і
Мойсей, -сен, -сеєві (-сею),
-сею! (Мойсейович, Мойсеївна) — Моисей

н

Неон,, -на, -нові (-ну), -не!
(Неовович, Неонівна) — Неон
Неофіт, с -та, -тові (^-ту), -те!
(Неофітович, Неофітівна) —
Неофйт
Нестір, -тора, -торові (-тору),
-тором, -торе! 9 і Нестор
(Несторович, Несторівна) —
Нестор
Никандр,
-ра, -рові (-ру),
-ром, -ре! (Никандрович,
Никандрівна) — Никандр
Никанор,
-ра, -рові^ (-ру),
-ром, ,-ре! (Никанорович,
Никанорівна) — Никанор
Никйфор, -ра, -рові (-ру),
-ром,, -ре! (Никифорович,
Никнфорівна) і Ничипір,
-пора, -порові (-пору), -по
ром, г -поре! (Ничйпорович,
Ничйпорівна) — Никифор
Никін, -кона, -нові (-ну), »ко
ном, -коне! і Никон (Нико
нов ич, Никонівна) — Ни
кон
Никодим, -ма, -мові (-му),
-ме! (Никодимович, Никодймівна), розм. Микодим
(Микодимович,
Микодймівна) — Никодим
Никола див. Микола
Никои див. Никін
Никтополіон, -на, -нові (-ну),
-не! (Никтополіоновнч, Ник
тополіонівна) —
Никто
полион
Нил, -ла, -лові (-лу), -ле!
£Нйлович, Нилівна) — Нил
Нифонт, -та, -тові (-ту), -те!
(Нифонтович,
Нифонтівна) — Нифонт
Ничипір див. Никйфор

Назар, -ра, -рові (-ру), -ром,
-ре! (Назарович, Назарівна)
і Назарій,
-рія,
-рієві
(-рію), -рію! (Назарійович,
Назаріївна) — Назар, Назарий
Наркис, 9-са, -сові (-су), -се!
(Наркисович, Наркисівна) і
Нарцис (Нарцйсович, Нарцйсівна) — Наркис, Нарцис
Настас див. Анастас
Натан, 9 -на, -нові (;ну), -не!
(Натанович, Натанівна) —
Натан
Наум,, -ма, -мові (-му), -ме!
(Наумович,
Наумівна) —
Наум^
Нафанаїл, -ла, лові (-лу), -ле!
£Нафанаілович, г Нафана- О
ілівна) — Нафанайл
Нектарій, -рія, -рієві (-рію), Овдій, -дія, -дієві (-дію), -дію!
(Овдійович,
Овдіївна) —
-рію! (Нектарійович, НектаАвдей, Авдий
ріївна) — Нектарий
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-кіл, кієві (-кію), Олекса див. Олексій
-кію! (Оверкійович, Овер- Олександр, -ра, -рові (-ру),
-ром, f-pe! (Олександрович,
кіївна), Оверко, -ка, -нові
Олександрівна),
схорон.
С-ку).
-ку!
(Оверкович,
Олесь, -ся, -севі (-сю), -сей,
Оверківза), рідш е Аверкій
(Аверкійович,
Аверкіїв-сю!, Лесь — Александр,
CKojfPU Олесь, Лесь
(
на) — Аверкий
Овер’ян, -на, -нові (-ну), -не! Олексій, -сія, -сієві (-сію),
-спої (Олексійович, Олек
рідше Авер’ян (Авер’ яносіївна) і Олекса, -си, -сі,
вич, Авер’ янівна) — Аве-сою, -со! (Олексович, Олек
рьян
сівна) — Алексей, стар.
Овідій, -дія,
-дієві («рік»),
Алексин
-дію! (Овідійович, ОвідіївОлесь , -ся, -севі, -сем, -сю!
на} — Овидий
(Олесьович,
Олесівна) —
Овксентій, Овксент, Овксен
ОлЦь
див. Оксентій^
Олесь див. Олександр
Оврам див. Аврам (
(
Овсій, -сія, -сієві ( -сію), -сію! Олефір, -ра, t -рові (-ру), -ром,
-ре! (Олефірович, Олефірів(Овсійович, Овсіївна) і Євна) — Олефир
севій, -вія, -вієві (-вію),
-вію! (Євсевійович^ Євсеві- Олімп, -па, -пові t(-ny), -ne!
(Олімпович, Олімпівна) —
ївна), розм. Євсей, -сея,
Олимпий, Олймп
-сеєві (-сею), -сею! (Євсейович, Євсеївна) — Евсе Олімпіан, -на, -нові (-ну),^ -не!
(Олімпіанович, Олімпіаніввий, Евсей
на) — Олимпиан
Огій^ Огія| Огієві (Огію),
Огію! (Огійович^ Огіївна) і Омелян, -на, -нові (-ну), -не!
(Омелянович, Омелянівна) і
Огей, Огея, Огеєві (Огею),
Омелько, -ка, -нові (-ку),
Огею! (Огейович,
Огеїв-ку! (Омелькович, Омельна)у— Аггей, Агей
ківна) — Емельян
Одам розм. заспи див.
Оникій, -кія, -кієві (-кію),
А дам
-кію! (Оникійович,' ОникіївОксентій, -тія, -тієві (-тію),
на) і Аникій (Аникійович,
-тію! (Оксентійович, Оксентіївна), Оксент, -та, -тові
Аникіївна), стар. Йоани(-ту), -те! (Оксентович, Оккій — Аникей, Аникнй,
сентівна) і Оксен, -на, -нові
стар. Иоанникий
(-ну), -не! (Оксенович,, Ок- Оиисим, -ма, -мові (-му), -ме!
сенівна), рідше Овксентій
(Онисимович, Онисимівна)
(Овксентійович, Овксентіїві Онисько, -ка, -кові (-ку),
на), Овксент (Овксентович,
-ку! (Ониськович, ОнйськівОвксентівна), Овксен (Овкна) —fАнйсим, Онйсим
сенович, Овксенівна), рідко Онисифор, -ра, -рові (-ру),
Авксентій (Авксентійович,
-ром, -ре! (Онисифорович,
Онисифорівна) — Онисифор
Авксентіївна) — Авксентий
Олег, -га, -гові (-гу), Олегу! і Онисій, -сія, -сієві (-сію), -сію!
(Онисійович, Онисіївна) і
Олеже! (Олегович, Олегів
Онисько, -ка, -кові (-ку),
на) — Олег

Оверкій,
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-ку! (Онйськович, Онйськівна) — Онисий
Онисько див. 1) Онисим;
2) Онисій
Онопрій, -рія, -рієві (-рію),
-рію! (Онопрійович, Онопріївна) і Онупрій (Онупрійович^ Онупріївна) і Онуфрій
(Онуфрійович,
Онуфріїв
на) — Онуфрий
Опанас див. Панас
Орентій, -тія, -тієві (-тію),
-тію! (Орентійович, Орентіївна) — Орентий
Орест, -та, -тові £-ту), -те!
(Орестович,
Орестівна) —
Орест
Орефа, -фи, -фі, -фою, -фо!
(Орефович, Орефівна), Орефій,
-фія, -фієві (-фію),
-фію! (Орефійович, Орефіївна) і Арефа (Арефович,
Арефівна), Арефій (Арефійович, Арефіївна) — Аре
фа, Арефий
Оріон, -на, -нові (-ну), -не!
(Оріонович,
Оріонівна) —
Орион
Орлам див. Варлам
Орфей, -фея, -феєві (-фею),
-фею! (Орфейович, Орфеївна) — Орфей
Осафат див. Йосафат
(І сип див. Йосип
Осія, Осії, Осії, Осією, Осіє!
(Осійович, Осіївна) — Осия
бекар, -ра, ' -рові (~РУ), -ром,
-ре! (Оскарович, Оскарівна) — бекар
Остап, -па, -пові (-пу), -пе!
(Остапович, Остапівна), Євстахій, -хія, -хієві (-хію},
-хію! (Євстахійович, Євстахіївна) і Євстафій, -фія,
-фієві (-фію), -фію! (Євстафійович, ^
Євстафіївна),
розм. Стахій, Стах — Ев

стафий,
Остап,
розм.
Стахий
Остромир, -ра, -рові (-ру), -ром,
-ре! (Остромирович^ Остромирівна) — Остромир
Охрім, -ма, -мові (-му), -ме!
(Охрімович, Охрімівна) і
Єфрем (Єфремович, Єфремівна) — Ефрем

п
Павлин, -на, -нові (-ну), -не!
(Павлинович,
Павлинівна) — Павлин
Павло, -ла, лові (-лу), Павле!
(Павлович,
Павлівна) —
Павел
Паісій, -сія, -сієві (-сію), -сію!
(Паі'сійович,
Паїсіївна) —
Паисий
Палладій, -дія, -дієві (-дію),
-дію! (Палладійович, Палладіївна) — Палладий
Памво, -ва, -вові (-ву), -ве!
(Памвович,
Памвівна) —
Памво
Памфіл, -ла, -лові (-лу), -ле!
(Пам^ілович, Памфілівна) і
Панфіл (Панфілович, Панфілівна) — Памфил, Пан
фил
Панас, -са, -сові (-су), -се!
(Панасович,
Панасівна),
Опанас (Опанасович, Опанасівна), Танас (Танасович,
Танасівна), Танась, -ся, -севі (-сію), -сю! (Танасьович,
Танасівна), Танасій -сія,
-сієві (-сію), -сію! (Танасійович, Танасіївна), Атанас (Атанасович, Атанасівна), Атанасій (Атанасійович, Атанасіївна), Афанасій
(Афанасійович, Афанасіївна) — Афанасий
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Панкрат, г-та, -тові (-ту),; -те!
(Панкратович, Панкратівна) і Панкратій, -тія, -тієві
(-тію),
-тію!
(Панкратійович,
Панкратіївна) —
Панкратий, Панкрат
Пантелеймон, -на, -нові(-ну),
-не! (Пантелеймонович, Пан
телеймонівна) і Пантелемон
(Пантелемонович, Пантелемонівна) і Пантелш, -лія,
-лієві (-лію), -лію! (Пантелійович,
Пантеліївна) ^ і
Панько, -ка, -нові (-ку),
Паньку! (Панькович, Паньківна) —
Пантелеймон,
розли Пантелей
Панфіл див. Памфіл
Панько див. Пантелеймон
Парамон, ^-на, -нові (-ну)%-не!
(Парамонович, Парамонівна) — Парамон
Пармен, -на, -нові (-ну),^-не!
(Парменович,
Парменівна) — Пармений, Пармен
Парфен,' -на, -нові (-ну), -не!
(Парфенович, Парфенівна),
Парфеній, -нія, -нієві (-нію),
-нію! (Парфенійович, Парфеніївна), Парфентій, -тія,
-тієві
(-тію),
-тію!
(Парфентійович,
Парфентіївна), Пархім, -хома,
-хомові (-му), -хоме!, Па^хом (Пархомович, Пархомівна) і Партен, -на, -нові
(-ну)^ -не!
(Партенович,
Партенівна) — Парфений,
розли Парфён
Пафнутій, -тія, -тієві (-тію),
-тію! (Пафнутійович, Пафн^тіївна) — Пафнутий
Пахом, -ма, -мові (-му), -ме!
(Пахомович, Пахомівна) —
Пахом, стар. Пахомий
Пет^о, -ра, -рові (-ру), -ром,
Петре! (Петрович, Петрів
на) — Пётр

Петрухно розм. заст. див.
Петро
Пилип, ^-па, -пові (-пу), -пе!
(Пилипович, Пилипівна) —
Филипп
Пимін, -мона? -монові (-ну),
-моне! і Пимон (Пимонович, Пимонівна) — Пимен
Питирим, -ма; -мові (-му),
-ме! (Питиримович, Питирймівна) — Питирим
Платон, -на, -нові (-ну), ^-не!
(Платонович,
Платонівна) — Платон ^
Полит див. Іполит
Полієвкт, -та, -тові (-ту), -те!
(Полієвктович,
Полієвктівна) — Полиевкт
Полікарп, -па, -пові (-пу), -пе!
(Полікарпович,
Полікарпівна) — Поликарп
Помпей, -пея? -пеєві (-пею),
-пею! (Помпейович, Помпеївна) — Помпей
Понтій, -тія, -тієві (-тію),
-тію! (Понтійович, Понтіївна) — Понтий
Порфир, -ра, -дюві (-ру), -ром,
-ре! (Порфирович, Порфйрівна) і Порфирій, -рія, -рієві (-рію), -рію! (Порфйрійович,
Порфйріївна) —
Порфирий
Потап, -па, -пові (-пу), -пе!
(Потапович, Потапівна) —
Потап, стар. Поталий
Пров, -ва, -вові (-ву), -ве!
(Провович,
Провівна) —
Пров, стар. Провий
Прокіп, #Прокопа? Прокопові
(Прокопу), Прокопе! (Про
копович,
Прокопівна)
і
Прокоігій, -пія, -пієві(-пію),
-пію! (Прокопійович, Прокопіївна) —
Прокофий,
Прокопий
Протас, -са, -сові (-су), -се!
(Протасович, Протасівна) і
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(Роланович,, Ролашвяа) —
Протаєш, -сія, -сієві (-сію),
Родавд, Ролан
-сію! (Протасійович, Протасіївна), розм. Протазь — Роман,, -на, -нові (-ну), -не!
(Романович, Романівна) —
Протасий, розм. Протас
Роман
Прохор, -ца, -рові (-ру), -ром,
-ре! (Прохорович, Прохорів- Ростислав, ,-ва, -вові (-ву), -ве!
(Ростиславович, #Ростисла
на) — Прохор
вівна) — Ростислав
Птоломей, -мея, -меєві (-мею),
-мею! (Птоломейович, Пто- Рубек, л -на, -нові (-ну), -не!
(Рубенович,
Рубенівна) —
ломеївна) — Птоломей
Р^бен
Рувим, в -ма, -мові (-му), -ме!
Р
(Рувимович, Рувймівна) —
Рувим
Радивон див. Родіон
Радим, -ма, -мові (-му), -ме! Рудольф, -фа, -фові (-фу), -фе!
(Рудольфович,
(Радимович, Радимівна) —
Ру^ольфівна) — Рудольф
Радим
Руслан,
9-на, -нові (-ну), ^-не!
Радислав ,,-ва, -вові (-ву),#-ве!
(Русланович,
Русланів(Радиславович, Радиславівна) — Руслан
,на) — Радислав
Радій, -дія, -дієві (-^ію), -дію!
(Радійович,
Радіївна) —
Радий
Радомир, -ра, -рові (-ру), -ром, Сава, -ви, -ві, -вою, -во!
(Савович, Савівна і Савич,
-ре! (Радомирович, РадомнСавівна), розм. Савка, -вки,
рівна) — Радомир
-вці, -вкою, -вко! — Савва
Раймонд, -да, -дові (-ду)#, -де!
-тієві (-тію),
(Раймон^ович, Раймонд ів- Саватій, -тія,
-тію! (Саватійович, Саватіна) — Раймонд
ївна) — Савватий
Ратмир, -ра, -рові (-ру), -ром,
Савелій,
-дія, -лієві (-лію),
-ре! (Ратмирович, Ратми-лію! (Савелійович, Савелі
рівна) — Ратмир
ївші) — Савелий,
стар
Рафаїл, -ла, -лові (-лу), -ле!
Савел
(Рафаїлович,
Рафаілів- Саверій, -рія, -рієві (-рію),
на) — Рафаил
-ріюі (Саве^ійович, Савері
Рейнгольд, -^ца, -дові (-ду),
ївна) — Саверий
-це\ (Рейнгольдович, Рейн- Савка див. Сава
гольдівна) — Рейнгольд
Сакій див, Ісак
Робеет, -та, -тові (-ту), -те! Саливон,,-на, -нові (-ну),,-не!
(Робертович, Робертівна) —
(Саливонович,
СаливонівРоберт
на) — Селнван
Родіон,; -на, -нові (-ну), -не! Самійло, -ла, -лові (-лу), -ле!
(Родіонович, # Родіонівна),
(Самійлович, 9
Самійліврозм. Радивон (Радивонона) — Самуил, розм. Савич, Радивонівна) — Роди
мойла, Самойло
он, стар. Иродион
Самсон, в -на, -нові (-ну), -не!
Роланд -да, -дові (-ду), -де!
(Самсонович,
Самсонів(Роландович, Роландівна) і
на) — Самсон
Ролан, -на, -нові (-ну), -не! Сафат див. Йосафат

с
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Свирид», -да, -дові (-ду), -де!
(Свиридрвич, Свиридівна),
Свиридов, -ра, -нові (-ну),
-не! (Свиридонович, Свиридонівна) і Спиридон (Спи
ридонович*,
' Спиридонівна) — Спиридон, розм. Спиридоний
Світлан,,-на, -нові (-ну>,^ -не!
(Світланович,
Світланівна) — Светлан
Світозар, -ра, -рові (-ру), -ром,
-ре! (Світозарович, Світозарівна) — Светозар
Святогор, -ра, -рові, (-ру),
-ром, -ре! (Святогорович,
Святогорівна) — Святогор
Святополк, -ка, -кові (-ку),
-ку! (Святополкович, Святополківна) — Святополк
Святослав, -ва, -вові (-ву), -ве!
(Святославович, Святославівна) — Святослав
Севастян,'-на, -нові (-ну),,-не!
(Севастянович,, Севастянівна) і Севастіан (Севастіанович, Севастіанівна), рід
ше Себастіян (Себастіянович, , Себастіянівна) —
Севастьян, Севастиан
Северян,, -на, -нові (-ну),,-не!
(Северйнович,
Северйнівна) — Северин
Север'ян, -на, -нові (-ну), -не!
(Север *янович, Север*янівна) і Северіан (Северіанович,
Северіанівна) —
Северьян, Севериан
Сезон див. Созонт
Селіфан, -на, -нові (-ну), -не!
(СеліфановиЧр
Селіфанівна) — Селифан
Семен, -на, -нові (-ну), -не!
(Семенович, Семенівна) —
Семён, стар. Симеон
Серапіон, -на, -нові (-ну), -не!
(Серапіонович^ Серапіонівна) — Серапион

Серафим, -ма, -мові (-му),
-ме! (Серафимович, Серафимівна) — Серафим ^
^
Серпй, -пя, -пєві (-гію), -пю!
(Сергійович, Сергіївна) —
Сергей
Сигізмунд, -да, -дові (-ду), - р !
(Сигізмундович, Сигізмун,дівна) — Сигизмунд
Сидір, -дора, -дорові (-ру),
-дором, -доре! (Сидорович,
Сидорівна) — Сидор, Исй,Д°Р
Сила, -ли, -лі, -лою, -ло!
(Силович, Силівна) — Сила
Силантій, -тія, -тієві (-тію),
-тію! (Силантійович, Силантіївна) — Силантий
Сильвестр, -ра, -рові (-ру),
-ром, ^-ре! (Сильвестрович,
Сильвестрівна) — Силь
вестр
Симон, -на, -нові (-ну), -не!
(Симонович, Симонівна) —
Симон
Сисой, -соя, -соєві (-сою), -сою!
(Сисойович,
Сисоївна) —
Сысой
Славмир, -ра, ,-рові (-ру), -ром,
-ре! (Славмйрович, Славмйрівна) і Славомиф (Славомйрович, Славомирівна) —
Славмир, Славомир
Созонт, -та, -тові (-ту), -те!
(Созонтович,
Созонтівна),
Созон, -на, -нові ([-ну), -не!
(Созонович, Созонівна) і
Сезон (Сезонович, Сезонівна), — Созонт, Созон
Сократ, -та, -тові (-ту), -те!
(Сократович,
Сократівна) — Сократ
Соловей, -вея,, -веєві (-вею),
-вею! (Соловейович, Соловеївна) — Соловей
Соломон, -на, -нові (-ну), -не!
(Соломонович, Соломонівна) — Соломон
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Сопрон див. Софрон
Софон, -на, -нові (-ну), -не!
(Софюнович, Софонівна) —
Солоний, розм. Софон
Софрон,, -на, -нові (-ну), -не!
(Софронович, Софронівна),
Сопрон (Сопронович, Сопронівна) і Супрун (Супрунович, Супрунівна) — Соф
рон,^ стар. Софроний
Спартак, -ка, -кові ^ (-ку),
Спартаку!
(Спартакович,
Спартаківна) — Спартак
Спиридон див. Свирид
Станіслав, ^-ва, -вові (-ву), -ве!
(Станіславович,
Станіславівна) і Стасій, -сія, -сієві
(-сію), -сію! (Стасійович,
Стасіївна), розм. Стась, -ся,
-севі (-сю), -сю! — Стани
слав, Стасий
Стахій, Стах див. Остап
Степан, ' -на, -нові (-ну), -не!
(Степанович, Степанівна),
рідше Стефан (Стефанович,
Стефанівна), цозм. Отецько,
-ка, -кові (-ку), Стецьку! —
Степан, Стефан
Стоян, -на, -нові (-ну), -не!
(Стоянович, Стоянівна) —
Стоян
Стратон, -на, -нові (-ну), -не!
(втрато нович,
Стратонівна) — Стратон, Стратоник
Супрун див. Софрон

т
Тадей, -дея, # -деєві (-дею),
-дею! (Та^ейович, Тадеївна), г Фадей (Фадейович,
Фадеївна^,
рідше Тад^й,
-дія,4 -дієві (-дію)^ -дію!
(Тадійович,
Тадіївна) —
Фадей #
Талимон розм. заспи див.

Филимон
Танас,, Танась, Танасій див.
Панас

Тарас, -са, -сові (-су), -се!
(Тарасович,
Тарасівна) —
Тарас, Тарасий
Теодор, -ра, -рові (-ру), -ром,
-ре! (Теодорович, Теодорівна) і Тодор (Тодорович,
Тодорівна) — Теодор
Теоктист див. Феоктист
Теофан див. Феофан
Теофіл див. Феофід
Терентій, -тія, -тієві (-тію),
-тію! (Терентійович, Терентіївна), розм. Терешко, -ка,
-кові (-ку), -ку!, Терень,
-ня,
-неві
(-ню), -нем,
-ню! — Терентий
Тилимон див. Филимон
Тиміш, Тимко див. Тимофій
Тимон, -на, -нові (-ну), -не!
(Тимонович, Тимонівна) —
Тимон
Тимофій, -фія, -фієві (-фію),
-фію! (Тимофійович, ТиТиміш,
мофіївна), розм.
-моша, -мошеві (-мошу),
-мошем, -моше!, 9Тимко,
-ка, -кові (-ку), Тимку! —
Тимофей
Тимур, -ра, -рові <-ру), -ром,
-ре! (Тимурович, Тимурівна) — Тимур
Тит, -та, -тові (-ту), -те!
(Титович, Титівна) — Тит
Тихін, -хона, -хонові (-ну), -хоне! і Тихон ^Тихонович,
Тихонівна) — Тихон
Тодір, -дора, розм. заст.
див. Ф е д і р
Тодор див. Теодор
Тодос, Тодось, Тодосій див.
Феодосій
Трифілій, -лія, -лієві (-лію),
-лію! (Трифілійович, Трифіліївна) — Трифилий
Трифон, -на, -нові (-ну), -не!
(Трифонович,
Трифонівна) — Трйфон

241

Українсько-російська
частина

Трохим,, -ма, -мові (-му),, -ме! Федул див. Феодул
(Трохимович,
Трохимів- Фелікс, -са, -сові (-су), -се!
(Феліксович, Феліксівна) —
на) — Трофйм
Феликс
Фемістокл, -ла, -лові (-лу),
У
-ле! (Фемістоклович, Фемістоклівна) —
Фемистокл,
Улас див. Влас г
стар. Фемистоклей
Уліян див. Юліан
Улян,, -на, -нові (-ну), -не! Феоген, 9 -на, -нові (-ну), ^-не!
(Феогенович,
Феогенів(Улянович,
Улянівна) —
на)г— Феоген
Ульян
Успім г, -ма, -мові (,-му), -ме! Феодосій, -сія, -сієві (-сію),
-сію! (Феодосійович, Феодо(Устимович, Устимівна) і
сіївна),
Федосій
(ФедоУстин, -на, -нові (-ну), -не!
сійович, Федосіївна), Фе(Устйнович^
Устинівна),
дос, -са, -сові (-су), -се!
рідше Юстим (Юстимович,
(Федрсович,
Федосівна),
Юстимівна) і Юетин (ЮсФедось,
-ся, -севі (-сю),
тйнович,
Юстйнівна)
—
-сем, -сю! (Фе^досьович, Фе
Устйн,
Юстйн,
стар.
досівна), Тодос (Тодосович,
Иустйн
Тодосівна), ' Тодось (Тодосьович, Тодосівна), То^осій
(Тодосійович,
То^цосіївФ
на);— Феодосий, Федосий
Фавій, -вія, -вієві £-вію), -вію!
,-ла, -лові (-лу), -ле!
(Фавійович, Фавіївна) — Феодул,
(Феодулович, Феодал івна),
Фавий
розм. Федул (Федулович,
Фавст, -та, -тові (-ту), -те!
Федулівна)
—
Феодул,
(Фавстович, Фавстівна) і
розм. Федул
Фавстіан, -на, -нові (-ну), -не! Феоктист,, -та, -тові (-ту), -те!
(Фавстіанович,
Фавстіа(Феоктистович, Феоктистівнівна) — Фавст, Фавстиан
на) і Теоктист (ТеоктасФадей(дде. Тадей в
{
тович, г Теоктйстівна)
—
Фалалій, -лія, -лієві (-лію),
Феоктйст
-лію! (Фалалійович, Фала- Феофан,' -на, -нові (-ну), -не!
ліївна) — Фалалей
(Феофанович, Феофанівна) і
Фаласій, -сія, -сієві (-сію),
Теофан
(Теофанович, Тео-сію! (Фаласійович, Фаласіфанівна) — Феофан
ївна) — Фалас и й
Фантин, -на, -нові (-ну),^-не! Феофіл,( -ла, -лові (-лу), -ле!
(Феофілович, |Феофілівна) і
(Фантйнович,
Фанти нівТеофіл (Теофілович, Теофіна) — Фантйн
лівна} — Феофйл
Федір, -дора, -дорові (-дору), Феофілакт, -та, -тові (-ту),
-дором, -доре! (Федорович,
-те! (Феофілактович, ФеофіФедорівна) — Фёдор, стар.
лактів на) — Феофйлакт
Феодор
Федос, Федосій, Федось див. Ферапонт, -та, -тові (-ту), -те!
(Ферапонтович,
ФерапонФеодосій
тівна) — Ферапонт
, -та, -тові (-ту), -те!
(Федотович, Федотівна) — Филимон, -на, -нові (-ну),
-не! (Филимонович, ФилиФедот, стар. Феодот
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монівна), розм. Твливсш
(Тшгамонсншч, Тклтааовшна) — Ф ю д м ок
Філадельф, -£>а, -фоні (-фу),
-^е! (ЗДвадельфовк?! Філадельфівна) — Филадельф
Філарет, -та, -тові (-ту), -те!
(Філаретович?
Філаретівна) — Филарет
Філогеній, -нія, -нієві (-нію),
-нію! (Філогонійович, Філогоніївна) — Филогоний
Фірс^ -са, -совіс (-су), -се!
(Фірсович,
Фірсівна)
—
Фирс
Флавіан, -на, -нові (-ну), -не!
(Флавіанович,
Флавіанівна) — Флавиан
Флавін, -вія, -вієві (-вію),
-вію! (Флавійович, Флавіївна), — Флавий
Флегонт, -та, -тові (-ту), -те!
(Флегонтович,
Флегонтівна) — Флегонт
Флор, -ра, -рові (-ру), -ром,
-ре! (Флорович,
Флорівна) — Флор
Флорентин, -на, -нові (-ну),
-не! {Флорентинович, Флорентинівна) — Флорентин
Флореитій, -тія» -тієві (-тію),
|ТІю! (Флорентійович, Фло
ре нтіївна) — Флоре нтнй
Флоріан, -на, -нош (-ну), -не!
(Флоріанович,
Флоріанівна) —
Флориан,
стар,
Флорий
Фока, -ки, Фоці, -кою, -ко!
(Фокович, Фоківна) — Фока
Фортунат, -та, -тові (-ту), -те!
(Форту натович,
Форту натівна) — Фортунат
Фотій, -тія, -тієві (-тію), -тію!
(Фотійович,
Фотіївна)
і
Фот, -та, -тові (-ту), -те!
(Фотович, Фотівна) — Фотий, Фот

Франко» -ка, -кові (-ку),
Франку! (Фраккович» Франківна) — Франко
Франц, -ца? -цові (-цу), ,-цом,
-це! (Францович, Францівна) — Франц
Фрідріх, -ха, -хові (-ху), -ху!
(Фрідріхович,
Фрідріхівна) — Фридрих
Фрол, -ла, -лові (-лу), -ле!
(Фролович,
Фролівна) —
Фрол
х
Халнмон розм. заст. див.
Филимон
Харисим, -ма, -мові (-му),
-ме! (Харйсимович, Харисимівна) — Харисим
Харитон і Харитін, -тона, «то
нові (-тону), -тоне! (Ха
ритонович,
Харитонівна),
розм. Харко, -ка, -кові
(-ку), Харку! — Харитон
Харламп, -па, -пові (-пу), -пе!
(Харлампович, Харлампівна), розм. Харлам, -ма,
-мові (-му), -ме! (Харламович, Харламівна) — Харлампий, Харламп, стар.
Харалампий
Хома, -ми, -мі, -мою, Хомо!
(Хомович^ Хомівна і Хомич, Хомівна), рідше Тома
(Томович, Томівна) — Фома
Хрисан, Хрисант
розм.
заспи див. X р и с а н ф
Хрис&нф, -фа, -фові (-фу),
-фе! (Хрисанфович, Хрисанфівна) — Хрисанф
Християн, ^на, -нові (-ну), -не!
(Хфистиянович,
, Християнівна) — Христиан
Христофор, -ра, -рові (-ру),
-ром, -ре! (Христофорович,
Христофорівна) — Христо
фор
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Я
ч
Чеслав, 9-ва, -вові (-ву), -ве! Явдоким див. Євдоккм
(Чеславович, Чеславівна) — Явтух див. Євтихій
Чеслав
Яким, -ма, -мові (-му), -ме!
(Якймович,
Якймівна) —
Аким. Яким
ю
Йків, Якова, Йкову, Йкове!
Ювеналій, -лія, -лієві (-лію),
(Йкович, Йківна і рідше
-лію! (Ювеналійович, ЮвеЯковлевич,
Йковлівна) —
наліївна) — Ювеналий
Йков, стар. Иаков
Ъбзёф, -фа, -фові (-фу), -фе! Йкуб, -ба, -бові (-бу), -бе!
(Юзефович,
Юзефівна) —
(Йкубович, Йкубівна), розм.
КІзеф
Якуб (Якубович, ЯкубівЮліан,, -на, -нові (-ну), -не!
на) — Якуб
(Юліанович,
Юліанівна),
Ялисей
див. Єлисей
розм. Уліян (Уліянович,
Ян, Йна, Йнові (Йну), Йне!
Уліянівна) — Юлиан
(Йнович, Йнівна) — Ян
іблій, іблія. Калієві (КІлію),
КІлію! (Юлійович, ІЙліїв- Януарій, -рія, -рієві (-рію),
-рію! (Януарійович, Януана) — іблий, стар. Иулий
КІліус, -са, -сові (-су), -се!
ріївна) — Януарий
(Юліусович, ібліусівна) — Ярема, -ми, -мі, -мою, -мо!
(Яремович,
Яремівна)
і
ібній, КЗнія. КЗнієві (КІнію),
Веремій, -мія, -мієві (-мію),
ібнію! (Юнійович, ібніїв-мію! (Веремійович^ Верена) — КЗний, стар. Иуний
міївна), рідше Єремія, -мії,
Ібрій, КІрія, Кюрієві (Юрію),
-мією, -міє! (Єремійович,
КІрію! ^КІрійович^Юріївна)
Єреміївна), стар. Ієремія —
і Юрко, -ка, -нові {-ку),
Еремей,
розм.
Еремйя,
Кірку! (КІркович, ІОрківстар. Иеремия
на) — КІрий
Юстим, Юстин див. Устим
Ярмо лай див. Єрмолай
Юсхиніан,т-на, -нові (-ну), -не! Яромир, -ра, -рові (-ру), -ром,
(ТОстиніанович,
|Юстині-ре! (Яромйрович, Яромианівна) — Юстиниан
рівна) — Яромир
Юхим ^ -ма, -мові (-му), -ме! Ярополк, -ка, -кові (-ку^ -ку!
(Юхимович,,
Юхимівна),
(Ярополкович,
рідше Єфим (Єфимович«
Ярополківна) — Ярополк
Єфимівна), розм. Євтим
(Євтимович, Євтимівна) — Ярослав* -ва, -вові (~ву), -ве!
(Ярославович,
Ярославів
Ефим, стар. Евфимий
на) — Ярослав
Юхтим розм. заст. див.
Йрош див. Єрофій
Юхим
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Жіночі імена
Аделаїда,
-ди,
-ді, -дою,
-до! — Аделаида
X s r уста, -ти, - T i , -тою, -то! — Аделша,
-ни,
-ні, -ною,
Августа
-но! — Аделина
Авшта, -ти, - T i , -тою, -то! — Адріана,
-ни,
-ні, -ною,
Авиата
-но! — Адриана
Аврелш, -ли, ^ieio, ^ ie! — Аеліта^ -ти, -ті, -тою, -то! —
Аврелия
Аэлита
Аврора, -ри, -pi, -рою, -ро! — Аза, Ази, Азі, Азою, Азо! —
Аврора
Аза
Агашя, -nii, -nieio, -nie! —
Аза eid А з а л і я
Агапия
Азалія, -лії, -лією, -ліє! —
Агата, -ти, - T i , -тою, -то! —
Азалия
Агата
Аіда? -ди, -ді, -дою, -до! —
Агаф1я, -фи, -ф1ею 9 -ф1е! i
Айда
Г а ф т, -фн^ -фдею, -фге! —
Аксенія duв. Оксана
Агафья, Агафия
Алевтина, -ни, -ні, -ною,
Агафоиика, -ники, -нищ, -ни
-но! — Алевтина
кою, -нико! — Агафоиика
Аліга, -ни, -ні, -ною, -но! —
Аглаада, -Ди, -д1, -дою, -до! —
Алина
Аглаида,
,
Аліса, -си, -сі, -сою, -со! —
Аглая, -лаг, -лаею, -лае! —
Алиса
Аглая
Аліса eid К а л і с т а

Агна, -ни, - H i , -ною, -но! — Алла, -ли, -лі, -лою, -ло! —
Агна
Алла ,
Хгиа 1) eid
А г н i я ; Альбертина, -ни, -ні, -ною,

-но! — Альбертина
2) eid А г н е с а
Агнес а, -си, - c i , -сою, -со! — Альвіна, -ни, -ні, -ною, -но! і
Альбіна — Альвина, Аль
Агнесса
бина,
Агнета, -ти, - T i , -тою, -то! —
Альфреда,
-ди, -ді, -дою,
Агнета
-до! — Альфреда
,
Агтя, -ни, -шею, - H i e ! — Анастасія, -тасії,
-тасією,
Агния
-тасіє! і Настасія, -сії, -сіАгрипина,
-ни, -ш, -ною,
єю, -сіє!, скороч. Настя, -ті,
-но! — Агриппина
-тею, -те! — Анастасия,
Ада, Ади, Адо, Адою, Адо! —
скороч. Настя
Ада
Анатолія, -лії, -лією, -ліє! —
Ада 1) eid А д е л а 1 д а ;
Анатолия
2) eid А д е л 1 н а ; 3) eid Ангеліна,
-ни, -ні, -ною,
-но! — Ангелина
А д p i a H a i под.
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Аяеліна, -ни, -ні, -ною, но! і
Аяелія, -лії, -лією, -ліє! —
Анелина, Анелия
Анжела, -ли, -лі, -лою, -ло! і
Аяжеліка, -ліки, -ліці, -лікою,
-ліко! —
Анжела,
Анжелйка
Анна див. Ганна
Антонида, -ди, -ді, -дою,
-до! — Антонида
Антоніна,
-ни, -ні, -ною,
-но! — Антонина
Антонія — Антония
Антоха розм. заст. див.
Антоніна
Анфіса, -си, -сі, -сою, -со! —
Анфиса
Аполлінарія,
-ри, -рією,
-ріє! — Аполлинария
Аполлонія, -нії, -нією, -ніє! —
Аполлония
Аріадна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Ариадна
Аркадія, -дії, -дією, -діє! —
Аркадия
Арсена, -ни, -ні, -ною, -но! і
Арсенія, -нії, -нією, -ніє! —
Арсения
Артемія, -мії, -мією, -міє! —
9 Артемия

Ася, Асі, Асею, Асю! — Ася
Ася 1) від А г н е с а ;
2) від А н а с т а с і я ;
3) від А р с е н а і под.
Атена^див. А фіна
Афанасія, -сії, -сією, -сіє! —
Афанасия
Афша, -ни, -ні, -ною, -но! і
Атена — Афина
Афродита,, -ти, -ті, -тою, -то! —
Афродита

Б
Беатриса,
-си,
-сі,
-сою,
-со! — Беатриса
Белла, -ли, -лі, -лою, -ло! —
Белла

Берта, -ти, -ті, -тою, -то! —
Берта
Богдана,
-ни,
-ні, -ною,
-но! — Богдана
Богуслава, -ви, -ві, -вою ,
-во! — Богуслава
Болеслава, -ви, -ві, -вою,
-во! — Болеслава
Борислава, -ви, -ві, -вою,
-во! — Борислава
Броніслава, -ви, -ві, -вою,
-во! — Бронислава

в
Валентина, -ни, -ні, -ною,
-но! — Валентина
Валерія, -рії, -рією, -ріє! —
Валерия
Вав^а, -ди, -ді, -дою, -до! —
Ванда
Варвара,
-ри,
-рі, -рою,
-р о!,— Варвара
Василина, -ни, -ні, -ною,
,-но! — Василиса, Василина
Васса, -си, -сі, -сою, -со! —
Васса
Векла див. Текля
Венера, -ри, -рі, -рою, -ро! —
Венера
Верона див. Веронія
Вероніка, -ніки, -ніці, -нікою,
-ніко! — Веронйка
Веронія, -нії, -нією, -ніє! і Ве
рона, -ни, -ні, -ною, -но! —
Верония, Верона *
ВІвдя див. Євдокія
Вікторина, -ни, -ні, -ною,
-но! — Викторина
Вікторія, -рії, рією, -ріє! —
Виктория
Вілена, -ни, -ні, -ною, -но! —
Вилена
Віленіна,
-ни,
-ні, -ною,
-но! — Виленина
Віліна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Билина
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-ніє! —
Гайна,
стар.
Віола, -ли, -лі» -лою, -лої —
Виола
Г&иания
Галина, -ни, -ні, -ною, -но! —
Віола від В і о л е т т а
Галина
Віолетта, -ти, -ті, -тою, -тої —
Ганна, -ни, -ні, -ною, -но!,
Виолетта
Віра, -ри, -рі, -рою, -ро! —
рідше Анна — Анна
Гафія див. Агафія
Вера
Віра 1) від В е р о н і к а ; Гелена, -ни, -ні, -ною, -но! —
2) від
В і р г інія;
Гелена
Георгіна^ -ни, -ні, -ною, -но! —
3) від В і р и н е я і под.
Георгина
Віргінія, -HÜL, -нією, -ніє! —
Термина, -ни, -ні, -нЪю, -но! —
Виргиния
Термина
Віринея, -неї, -неєю, -неє! —
Гертруда, -ди, -ді, -дою, -до! —
Виринея
Гертруда
Вірослава, -ви^ -ві, -вою,
Глафіра, -ри, -рі, -рою, -ро! —
-во! — Верослава
Глафира
Віта, -ти, -ті, -тою, -то! —
Глшеерія, -рії, -рією, -ріє!,
Вита
Ликерія і Ликера, -ри, -рі,
Віта 1) від В і к т о р и 
-рою, -ро! — Гликерия
н а ; 2) від В,і к т о р і я ;
3)
від В і о л е т т а і под. Горпина,'-ни, -ні, -ною, -но! —
Аїрафена, Агриппйна
Віталіна, -ни, -ні, -ною, но! —
Густава, -ви, -ві, -вою, -во! —
Виталина
Густава
Віталія, -лії, -лією, -ліє! —
Виталия
Влада,
-ди,
-ді,
-дою,
-до! — Влада
Владилена? -ни, -ні, -ною, -но! — Даниша^ -ли, -лі, -лою, -ло! —
Владилена
Даниила
Владислава, - ви, -ві, -вою, Дарйна, -ни, -ні, -ною, -но!,
-во! — Владислава
Одарина і Одарка, -ки,
Владлена, -ни, -ні, -ною,
-рці, -ркою, -ко!, рідше
-но! — Владлена
Дарія, -рії,, рією, -ріє! і
Власта, -ти, -ті, -тою, -то! —
Дар’я,
Дар’ ї,
Дар’єю,
Власта
Дар'є! — Дарья, Дария,
Володимира, -ри, -рі, -рою,
Дарина
-ро! — Владимира
Денисія, -сії, -сією, -сіє! —
Воля, -лі, -лею, -лю! — Воля
Ценйсия
Всеслава,
-ви,
-ві, -вою, Джемма, -ми, -мі, -мою, -мо! —
-во! — Всеслава
Джемма
Вустя див. Устина
Дзвенимира, -ри, -рі, -рою,
В'ячеслава, -ви, -ві, -вою,
-ро! — Звенимйра
-во! — Вячеслава
Дзвенислава, -ви, -ві, -вою,
-во! — Звенислава
Діана, -ни, -ні, -ною, -но! —
Диана
Гаіна, -ни, -ні, -ною, -но!, ДІна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Дина
стар. Гаїанія, -нії, -нією,
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JÛна від Д і а н а
Докш див. Євдокія
Домаха див. Довша f
Домініка, -ки, -мішці, -кою,
-ко! — Доминика
Домна, -ни, -ні, -ною, -но! і
Домнікія, ,-кії, -кою, -кіє!,
розм. Домаха, -махи, -масі,
-махою, -махо! — Домна,
Домникия, Домника
Дора, -ри, -рі, -рою, -ро! —
Дора
Дора 1) від Д а р и н а ;
2) від Д о р о ф е я ; 3) від
І с и д о р а і под.
Дорофея,» -феї, -феєю, -феє! і
Доротея, -теї,-теею, -теє! —
Дорофея, Доротея

Е
Евеліна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Эвелина
Едіта, -ти, -ті, -тою, -то! і
Едіт, невідм. — Эдита, Эдит
Елеонора, -ри, -рі, -рою, -ро! і
Леонора — Элеонора, Лео
нора
Елша, -ни, -ні, -ною, -но! —
Элина
Ёлла, -ли, -лі, -лою, -ло! —
Йлла
Ельвіна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Эльвина
Ельвіра, -ри, -pi, -рою, -ро! —
Эльвира
Ёльза, -зи, -зі, -зою, -зо! —
Эльза
Емілія, -лії, -лією, -ліг!, розм.
Емша,
-ли,
-лі, -лою,
-ло! — Эмилия
Ёмма, -ми, -мі, -мою, -мо! —
Эмма
Йра, Ёри, Épi, Ёрою, Épo! —
Эра
Ерна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Эрна

Есфір, -рі, -р’ ю, -ре! і Естер,
розм. Естерка, -рки, -рці,
-ркою, -рко! — Эсфирь

Є
ёва, ёви, бві, ёвою, ёво! —
Ёва
ёва 1) від Є в д о к с і я ;
2) від 9Є в л а л і я; 3) від
Є в л а м п і я і под.
Євгенія, -нії, -нією, -ніє!, рід
иіе Евгена, -ни, -ні, -ною,
-но!, розм. Ьіга, Івги, Івзі,
ївгою, Івго! і Югина, -ни,
-ні, -ною, -но! — Евгения
Євдокія, -кії, -кією, -кіє! і
Докія, розм. Явдоха, -дохи,
-досі, -дохо!, Вівдя, -ді,
-дею, -де! — Евдокйя, розм
Авдотья
Євдоксія, -сії, -сією, -сіє! —
Евдоксия
Євлалія, -лії, -лією, -ліє! —
Евлалия
Євлампія, -ПІЇ, -пією, -піє! —
Евлампия
Євникія, -кії, -кією, -кіє! —
Евнйкия
Євпраксія, -сії, -сією, -сіє!,
розм. Євпракся, -сі, -сею,
-се!, Пракся — Евпраксия
Євсевія, -вії, -вією, -віє! —
Евсевия
Євстахія, -хії, -хією, -хіє! і
Євстафія, -фії,
-фією,
-фіє! — Евстафия
Євтихія, -хії, -хією, -хіє! —
Евтихия
Євфрасія, -сії, -сією, -сіє! —
Евфрасия
Єлизавета, -ти, -ті, -тою, -то!,
розм. Лисавета — Елиза
вета,
Єпистима, -ми, -мі, -мою,
-мо!, розм. Лепестина, -ни,
-ні, -ною, -но!? Опистина,
Пестина, Пистина — Епистйма, Епистймия
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Єфимія див. Юхимія
Ізабелла, -ли, -лі, -лою, -ло! —
Єфросинія, -нії, -нією, -ніє! і
Изабелла
Фросина, -ни{ -ні, -ною, Ізольфа, -ди, -ді, -дою, -до! —
-но!, розм. Пріська, ПрісьИзольда

ки, -сьці, -ською, -сько! — Іларія, -рії, -рією, -ріє! —
Ефросиния, Ефросинья^ стар.
Илария
Евфросйния, Евфросинья
Ілона^ -ни, -ні, -ною, -но! —
Илона
Інга, Інги, Інзі, Інгою, Інго! — Йнга
Жанна, -ни, -ні, -ною, -но! — Інеса, -си, -сі, -сою, -со! —
Жанна
Инесса
Жозефша, -ни^ -ні, -ною, Інна, -ни, -ні, -ною, -но! —
-но! — Жозефина
Йнна
Інора, -ри, -рі, -рою, -ро! —
Инора
З
Іоанна див. Іванна
Земфіра,
-ри,
-рі,
-рою, Іоланта, -ти, -ті, -тою, -то! —
-ро! — Земфира
Иоланта
Зінаща,, -ди, -ді, -дою, -до! — Іраща,, -Ди, -ді, -дою, -до! —
Зинаида
Ираида
Зіновія, -вії, -вією, -віє! —
Ірена, -ни, -ні, -ною, -но! —
Зиновия
Ирена
Злата, -ти, -ті, -тою, -то! —
Ірина, -ни, -ні, -ною, -но! і
Злата
Ярина — Ирина
Злата від З л а т о с л а в а
Златослава, -ви, -ві, -вою, Ірма, -ми, -мі, -мою, -мо! —
-во! — Златослава
Йрма
Зореслава, -ви, -ві, -вою, Ісидора^ -ри, -рі, -рою, -ро! —
-во! — Зареслава
Исидора
Зорина, -ни, -ні, -ною, -но! — Іфігенія, -нії, -нією, -ніє! —
Зарина^ Зорина
Ифигения
Зоря , -рі, рею, -ре! — Заря,
1я, її, Ією, Іє! — Йя
Зоря
Ія від С о л о м і я
Зоряна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Заряна, Зоряна
Зоя^ Зої, Зоєю, Зоє! і Зою! — ї
Зоя
ївга див. Євгенія

ж

і

о

И

Іванна, -ни, -ні, -ною, -но!,
рідше
Іванина,
стар. Йосипа, -пи, -пі, -пою, -по! і
Іоанна---- Иванна, стар.
(5сипа — Иосифа, бсипа
Иоанна
їда, Іди, їді, їдою, Ідо! — Йда
їда 1) від А д е л а ї д а ; К
2) в Ц
А і д а ; 3) від Квзинира,^иі,* -рі* -рою, -ро! —
І р а. і д а Л под.
Казимира
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Калерія, -рії, -рією, -ріє! —
Калерия
Калина, -ни, -ні, -ною, -но! —
Калина
Каліста, -ти, -ті, -тою, -то! —
Каллйста
Каміла, -ли, -лі, -лою, -ло! —
Камилла
Калггошна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Капитолина
Карина, -ни, -ні, -ною, -но! —
Карина
Кармія, -мії, -мією, -міє! —
Кармия
Кароліна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Каролина
Катерина, -ни, -ні, -ною, -но!
і Катря, -рі, -рею, -ре! —
Екатерина, розм. Катерина
Квітослава, -ви, -ві, -вою, -во! —
Квитослава
Кнлйна, -ни, -ні, -ною, -но!,
розм.
Кулина,
рідше
Якилина —
Анилина,
розм. Акулйна
Киріакія, -кії, -кією, -кіє! —
Кириакия, Кирьякия
Кіра, -ри, -рі, -рою, -ро! —
Кира
Кіра від К и р і а к і я
Клав/^ія, -дії, -дією, -діє! —
Клавдия
Клара, -ри, -рі, -рою, -ро! —
Клара
Клариса, -си, -сі, -сою, -со! —
Кларйса
Клементина, -ни, -ні, -ною,
-но! — Клементина
К леопатра, -ри, -рі, -рою ,
-ро! — Клеопатра
Констанція, -ції, -цією, -цієї —
Констанция
Корнелія, -лії, -лією, -ліє! —
Корнелия
Ксандра розм. заст. див.
Олександра
Ксенія див. Оксана
Кулина див. Килнна

А
Лада, -ди, -ді, -дою, -до! —
Лада
Лада 1) від В л а д а ; 2) від
Владилена;
3) від
В л а д л е н а і под.
Лариса, -си, -сі, -сою, -со! —
Лариса
•Лаура, -ри, -рі, -рою, -ро! —
Лаура
Левантина розм. заст. див.
Валентина
Лександра розм. заст. див.
Олександра
Леніана,
-ни,
-ні, -ною,
-но! — Лениана
Леніна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Ленина
Леокадія, -дії, -дією, -діє! —
Леокадия
Леонарда, -ди, -ді, -дою, -до!
—
Леонарда
Леоніда, -ди, -ді, -дою, -до! —
Леонида
Леоніла^ -ли, -лі, -лою, -ло! —
Леонида
Леонія, -нії, -нією, -ніє! —
Леония
Леонора див. Елеонора
Леонтина, -ни, -ні, -ною, -но! —
Леонтина
Леонтія, -тії, -тією, -тіє! —
Леонтия
Лепестина див. Єпистима
Леся, -сі, -сею, -сю! — Леся
Леся 1) від Л а р й с а ;
2) від О л е к с а н д р а ;
3) від 6 л ь г а
Лея див. Лія
Ликера
див. 1) Гликерія;
2)
Лукерія
Ликерія див. Гликерія
Лисавета див. Єлизавета
Ліана, -ни, -ні, -ною, -но! —
Лиана
Яа&хя, -дії, -дією, -діє! —
ЛЙдия
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Маэдалина, -ни, -ш, -ною,
-но!, Магдалена, скороч.
Мавда, ^ди, -да, -дою, -до! —
Магдалина,
Магдалена,
скороч. Магда
Маша, -ни, -ш, -ною, -но! —
Майна
Майя, Маш, Майею, Майе! —
Майя
Малана, Маланка, Малашка
див. Мелашя
Мальва, -ви, -в1, -вою, -во! —
Мальва
Мальвша, -ни, -ш, -ною, -но! —
Мальвина
Маргарита, -ти, -то, -тою, -то! —
Маргарита
Марина, -ни, -н1, -ною, -но! —
Марина
Мар1амна, -ни, -ш, -ною, -но! —
Мариамна
Мар1анна див. Мар'яна
Марктга, -ти, -та, -тою, -то! —
Мариетта
Марюшла, -ли, -т, -лою, -ло! —
Марионила
Мар1я, -ри, -ргею, -р1 е!, розм
Мар'я, -р’1, -р’ею, -р’ е! —
Мария, розм. Марья
Маркшна, -ни, -ш, -ною, -но! —
Маркиана
Марсельеза, -зи, -31, -зою, -зо! —
Марсельеза
Марта, -ти, -т1, -тою, -то! —
Марта
Мартиыана, -ни, -ш , -ною,
-но! — Марти ниана
Марфа, -фи, -фА, -фою, -фо! —
Марфа
Мар'я див. Mapiя
Мар’яна, -ни, -ш, -ною, -но! 7
Мадпанна — Марианна, Ма
рьяна
Матильда, -ди, -д1, -дою, -до! —
Матильда
Мелашя, -ни, -шею, -т е ! I
Мелана, -ни, -ш, ною, -но!,
Мав^а, -ри, -рі, -рою, -ро! —
розм, Меланка, -нки, -нщ,
Мавра

Ліліана, -ни, -ні, -ною, -но! і
Лілійна — Лилиана
Лілія,
-лії,
-лію,
-лією,
-ліє! — Лилия
Лілійна див. Ліліана
Ліна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Лина
Ліна 1) від А д е л і н а ;
2) від А л І н а ;
3) від
А н г е л і н а і под.
Лія, ЛІЇ, Лією, Ліє!, рідше
Лея, Леї, Леєю, Леє! —
Лия, рідше Лея
Лорина, -ни, -ні, -ною, -но! —
Лорина
Луїза, -зи, -зі, -зою, -зо! —
Луйза
Лукерія, -рії, -рією, -ріє!,
Лукера, -ри, -рі, -рою, -ро!,
розм. Ликера, Лукеря, -рі,
-рею, -рю! — Лукерья
Лукина, -ни, -ні, -ною, -но! —
Лукина ^
4
^
Лукія, -кії, -кією, -кіє! —
Лукйя
Лук’яна,
-ни,
-ні, -ною,
-но! — Лукьяна
Любава, -ви, -ві, -вою, -во! —
Любава
Любов, -ві, -в’ ю, -ве!, розм.
Л ю бина, -ни, -н і, -ною ,
-но! — Любовь
Л ю бом ила, -ли, -лі, -лою,
-ло! — Любомила
Л ю бом и ра, -ри, -р і, -рою ,
-ро! — Любомира
с
Людвіга, -віги, -візі, -віго! —
Людвига
Людмила, -ли, -лі, -лою, -ло! —
Людмила
Люсьєна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Люсьена
Люція,
Люї^ії,'
Люцією,
Люціє! — Люция

м
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-нкою,
-нко!,г Маланка,
Малана, Мелаппса, -шки,
-піці, -шкою, , -шко!, Ма- Надія, -дії, -дією, -діє! —
Надежда
лашка — Мелания, Мела
Наша, -ни, -ні, -ною, -но! —
нья
Наина
Мелетія, -тії, -тією, -тіє! —
Настасія,
Настя див. Анас*<
Мелетия
тасія
Мелітина, -ни, -ні, -ною, -но! — Наталія, -лії, -лією, -ліє!,
Наталя, -лі, -лією, -лю! і
Мелитина
Наталка, -лки, -лці, -лкою,
Мелітриса, -си, -сі, -сою, -со! —
-лко! — Наталия^ Наталья
Мелнтриса
Неллі невідм. — Нелли
Мечислава^ -ви, -ві, -вою, -во! — Неля, -лі, -лею, -лю! — Неля
Мечислава
Неля 1) від К о р н е Мцдора,
Мидорія розм.
л і я ; 2) від Н е л л і ;
заст. див. Н и м и д о р а
3)
від Н е о н і л а і под.
Миколая, -лаї, -лаєю, -лає! — Неоніла, -ли, -лі, -лою, -ло! —
Николая
Неонила
Милана, -ни, -ні, -ною, -но! — Нимидора, -ри, -рі, -рою, -ро!
і Минодора— Минодора
Милана
Милиця, -ці, -цею, -це! — Ніка, Ніки, НІці, НІкою,
Ніко! — Ника
Милица
Ніка 1) від А г а ф о н иМилослава, -ви, -ві, -вою, -во! —
к а; 2) від В е р о н і к а
Милослава
НІла. -ли, -лі, -лою, -ло! —
Минодора див. Нимидора
Нила
(
М ирослава, -ви, -ві, -вою,
НІла 1) від Л е о н і л а ;
-во! — Мирослава
2) від М а р і о н і л а ;
М итродора, -ри, -рі, -рою,
3) від Н е о н і л а
-ро! — Митродора
Н імфодора, -ри,, -рі, -рою ,
Михайлина, -ни, -ні, -ною,
-ро! — Нимфодора
-но! — Михайлина
Ніна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Мілена, -ни, -ні, -ною, -но! —
Нина
Милена
Ніна 1) від А н т о н і Млада, -ди, -ді, -дою, -до! —
н а ; 2) від В,і л е н і н а ;
Млада
3)
від Л е н і а н а і под.
Модеста, -ти, -ті, -тою, -то! — Нін ель, -нелі, -неллю, -неМодеста
ле! — Нинель
Мокрйна, -ни, -ні, -ною, -но! — Нонна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Нонна
Макрйна
Мотрона, -ни, -ні, -ною, -но!,
розм . М отря, -р і, -рею ,
О
-ре! — Матрена, Матрона
М стислава, -ви, -ві, -вою, Одарина, Одарка див. Дарина
Оксана, -ни, -ні, -ною, -но!
-во! — Мстислава
рідш е Аксенія, -нії, -нією,
Муза, -зи, -зі, -зою, -зо! —
-ніє!, Оксенія, Ксенія —
Муза
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Палага, Палатна, Палажка
див. Пелагія
Пальмира, -ри, -рі, -рою, -ро!
— Пальмира
Памфілія, -лії, -лією, -ліє! —
Памфйлия
Парасковія, -вії, -вією, -віє!,
Параскева, -ви, -ві, -вою,
-во! і Параска, -ски, -сці,
-скою, -ско! — Прасковья,
розм. Парасковья, стар.
Параскева
Парфенія, -нії, -нією, -ніє! і
Парфена, -ни, -ні, -ною,
-но! — Парфения
Педора, Пе^доря розм. заст.
див. Ф е д о р а
Пелагія, -гії, -гією, -гіє!,
Пелагея, -геї, -геєю, -геє!,
розм, Палажка, -жки, -жці,
-жкою,
-жко!, Палагна,
-ни, -ні, -ною, -но!, розм.
Палага, -лаги, -лазі, -лагою, -лазю! і Пелага —
Пелагея, Пелагия
Пестина див. Єпистима
Петрйна, -ни, -ні, -ною, -но! і
Петрана — Петрйна, Петрана
Петрунеля, -лі, -лею, -лю! —
Петрунеля
Пистина див. Єпистима
Піонія, -нії, -нією, -ніє! —
Пиония
Платонида, -^и, -ді, -дою, -до!
— Платонида
Поліксенія, -нії, -нією, -ніє! і
Поліксена, -ни, -ні, -ною,
-но! — Поликсения, Полик
сена
Поліна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Полина
Пракся див. Євпраксія
Павла, -ли, -лі, -лою, -ло! — Пріська див. Єфросинія
Пульхерія, -рії, рією, -ріє!,
Павла
розм. Пульхера, -ри, -рі,
Павлина, -ни, -ні, -ною, -но!
-рою, -ро! — Пульхерия
— Павлина
Ксения,
Оксана,
розм.
Аксинья
Октябрина, -ни, -ні, -ною,
-но! — Октябрина
Олександра, -ри, -]п, -рою,
-ро! і Олександрина, -ни,
-ні,
ною, -но!, скороч.
Олеся, -сі, -сею, -сю! —
Александра, Александрина,
скороч. Ол£ся (
^
Олексія,, -сії, -сією, -сіє! —
Алексея, Алексина
Олена, -ни, -ні, -ною, -но! —
Елена, розм. Алёна
Олеся , -сі, -сею, -сю! —
Олеся
Олеся див. Олександра
Олімпіада, -ди, -ді, -дою, -до!
— Олимпиада
Олімпія, -пії, -пією, -піє! —
Олймпия
(Ільга, бльги, бльзі, бльгою,
бльго! — (5льга
Оляна див. Уляна
Онисія, -сії, -сією, -сіє!, розм.
Ониська,
-ськи,
-сьці,
-ською, -сько! — Анйсия,
Анйсья
Опистина див. Єпистима
Ореста, -ти, -ті, -тою, -то! —
Ореста
Орина, -ни, -ні, -ною, -но! і
Орися, -сі, -сею, -сю! —
Арйна
Орислава, -ви, -ві, -вою, -во!
— Орислава
Орися , -сі, -сею, -сю! —
Орися, Орыся
Орися див. Орина
Орися від О р е с т а
(5сипа див. Йосипа
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Руф^ -фі, -ф’ ю, -фе! — Руфь
Руфіна? -ни, -ні, -ною, -но! —
Рада, -ди, -д1, -дою, -до! —
Руфина
Рада
Рада 1) в1д А р 1 а д н а;
С
2) вЬд Р а д и с л а в а
Радислава, -,ви, -ш., -вою, -во! Савіна, -ни, -ні? -ною, -но! і
— Радислава
Сабіна — Савина, Сабина
Рахна, -ни, -ш, -ною, -но! — Саломея див. Соломія
Раина
Сара, -ри, -рі, -рою, -ро! —
Ра1*са, -си, -с1, -сою, -со! —
Сарра
Раиса
Світлана, -ни, -ні, -ною, -но!
Раймонда,, -ди, -дц, -дою, -до!
— Светлана
— Раймонда
Світозара, -ри, -рі, -рою, -ро!
Рафалина, -ни, -ш, -ною, -но!
— Светозара
— Рафалина
Свобода, -ди, -ді, -дою, -до! —
Рах!ль, -л1, -ллю, -ле! £
Свобода
Рахшя, -л1,, -лею, -лю! — Святослава, -ви, -ві, -вою,
Рахиль, Рахйля
-во! — Святослава
Регша^ -ни, -ю , -ною, -но! — Севастяна, -ни, -ні, -ною, -но!
Регина
і Севастіана — Севастьяна,
Рената, -ти, -т1, -тою, -то! —
Севастиана
,Рената
Северина, -ни, -ні, -ною, -но!
Римма, -ми, -м1, -мою, -мо! —
— Северина
Римма
Секлета, -ти, -ті, -тою, -то!,
Рогшда, -ди, -дд., -дою, -до! —
розм.
Секлетина
—
Рогнеда
Синклитикия, Синклитйя,
Роза,, -зи, -з1, -зою, -зо! —
Синклита
Роза
Семена, -ни, -ні, -ною, -но! —
Роза
в1д Р о з а л 1 я
Семёна
(Р у з а л 1 я)
Серафима, -ми, -мі, -мою,
Розал1я, -ли, -л1ею, -л1е!,
-мо! — Серафима
рЬдше Рузалгя — Розалия,
Сикліта^ розм. заст. див.
р1дше Рузалия
Секлета
Роксана, -ни, -ш, -ною, -но! СІльвія, -вії, -вією, -віє! і
— Роксана
СІльва, -ви, -ві, -вою, -во!
Роксолана, -ни, -ш, -ною, -но!
— Сильвия, Сильва
i Роксоляна — Роксолана
Сніжана, -ни, -ні, -ною, -но!
Ром атя, -ни, -т е ю , -т е ! I
— Снежана
Романа, -ни, - т , -ною, -но! Соломія,, -мії,, -мією, -міє! і
— Романия, Романа
Саломея, -меї, -меєю, -меє!,
розм. Со лох а, -лохи, -лосі,
Ростислава, -ви, -в1, -вою, -во!
-лохою, -лохо! — Соломо— Ростислава
ния, Саломея, Соломея,
Ружена, -ни, - т , -ною, -но! —
стар. Соломйя
Ружена
Соломонида, -ди,, -ді, -дою,
Рузашя див. Розал1я
-до! — Соломонида
Руслана, -ни, - т , -ною, -но!
Солоха див. Соломія
— Руслана

Р
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Софія, ,-фії, ~фію, -фією, -фіє!
— Софья, София
Сталіна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Сталина
Станіслава, -ви, -ві, -вою, -во!
— Станислава
Стелла, -ли, -лі* -лою, -лої —
Стелла
Степа
див. 1) Степанида;
2) Степанія
Степанида, -ди, -ді, -дою, г-до!
і Стефанида, Стеха, Стехи,
Стесі, Стехою, Стехо!, Сте
фа, -фи, -фі, -фаю, -фо!,
Степа, -пи, -пі, -пою, -по!
— Степанида, стар. Стефа
нида
Степанія, -нії, -нією, -ніє! і
Стефанія, Стефа, -фи, -фі,
-фою, -фо!, Степа, -пи, -пі,
-пою, -поі — Стефания
Стефа
див. 1) Степанида;
2) Степанія
Стефанида див. Степанида
Стефанія див. Степанія
Стеха див. Степанида
Сусанна, -ни, -ні, -ною, -но!
— Сусанна

т
Таїсія, -сії, -сію, -сією, -сіє! і
Таїса, ~си, -сі, -сою, -соЗ —
Таисия
Тамара, -ри, -рі, -рою, -ро! —
Тамара
Таміла, -ли, -лі, -лою, -ло! і
Томіла — Тамила, Томила
Текля, -лі, -лею, -леї і Векла,
-ли, -лі, -лою, -ло!, рідко
Фекла — Фёкла
Теодозія, Теодозя див. Фео
досія
Теодора, -ри, -рі, -рою, -ро! —
Теодора
Теюктиста див. Феоктиста
Теофіла^
Теофілія
див.
Феофіла

Тереза, -зи, -зі, -зою, -зо! і
Терезія, -зії, -зією, -зіє! —
Тереза, Терезия
Тетяна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Татьяна
Тодора див. Федора
Тодося, Тсртоска, Тод оська
див. Феодосія
Тошла див. Таміла

У
Улита, -ти, -ті, -тою, -то! —
Улита, стар. Иулитта
У ляна, -ни, -ні, -ною, -но! і
Оляна — Ульяна, стар.
Иулиания
Устина, -ни, -ні, -ною, -но! і
Юстина, розм. З^стя, -ті,
-тею, -те!, Вустя — Усти
нья, стар. Иустйна, Иустйния

Ф
Фавста, -ти, -ті, -тою, -то! —
Фавста
Фаїна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Фаина
Февронія, -нії, -нією, -ніє!,
розм. Февросія, -сії, -сією,
-сіє! і Хівря, -рі, -рею, -ре!
—^Феврония
Федора, -ри, -рі, -рою, -ро! і
Тодора — Федора, стар.
Феодора
Федосія, Федося, Федоска,
Федоська див. Феодосія
Фекла див. Текля
Фелікса, -си, -сі, -сою, -со! —
Феликса
Феліцата, -ти, -ті, -тою, -то!
— Фелицата
Феодосія, -сії, 9-сією, -сіє!,
Федосія, Федося, -сі, -сею,
-сю!, Федоска, -ски? -сці,
-с к о ю , -ск о !, Ф едоська,
-ськ и , -сьці, -ського, -сько!
і Тодося, Тодоска, Тодоська, рідше Теодозія, -зії, -зі-
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єю,
-зіє!,
Теодоая, , -зі,
-зею? -зю! — Феодосия,
Федосья
Феодотія, -тії, -тією, -тіє! —
Фео^отия, Федотья
Феоктиста, -ти, -ті, -тор, -тої
і Теоктиста — Феоктиста
Феона, -ни, -ні, -ною, -но! і
Феонія, -нії, -нією, -ніє! —
Феона, Феония
Феофанія, -нії, -нією, -ніє! —
Феофания
Феофіла, -ли, -лі, -лою, -ло! і
Теофіла, рідше Теофілкя,
-лії, -лією, -ліє! — Феофйла
Філарета, -ти, -ті, -тою, - т о ї
— Филарета
Флора, -ри, -рі, -рою, -ро! і
Флорія, -рії, -рією, -ріє! —
Флора,, Флорин
Флорентина, -ни, -ні, -ною,
-но! — Флорентина
Флорія див. Флора
Фотинія, -нії, -нією, -ніє!,
Фотина^ -ни, -ні, -ноЮу -но!
і Хотина — Фотиния,
Фотина
Франка, -нки, -нці, -нкою,
-нкр! — Франка
Фросйна див. Єфросинія
х
Харйта, -ти, -ті, -тою, -тої —
Харйта
Харитина, -ни, -ні, -ною, -но!,
розм. Харихя, -ті, -тею,
-тю! — ,Харитина
Хима, Химка див. Юхимія
Хівря див. Февронія
Хотина див. Фотинія
Хриса, -си, -сі, -сою, -со! —
Хриса
Хрисія, -сії, -сією, -сіє! —
Хрисия
Христина, -ни, -ні, -ною, -но!
і Христя, -ті, -тею, -те! —
Христина, розм. Хрйстя

У
Цещлія, -лії, -лією, -ліє! —
Цецилия, Кикйлия
ч
Чеслава, -ви, -ві, -вою, -воі —
Чеслава
ю
Югина див. Євгенія
Юзефа, -фи, -фі, -фою, -фо! —
Юзефа
КІлія, КІлії, К5лією, К5ліє! і
Юлйна, -ни, -ні, -ною, -ноі
— іблия, стар. Иулия
К^нія, ібнії, Кенією, КІніе! —
НІния, стар. Иуния
Юстина див. Устина
Юхимія, -мії, -мією, -міє!,
Юхима, -ми, -мі, -мою, -мо!
і Юхимина, -ни, -ні, -ною,
-но!, рідше Єфймія, розм.
Хима, Химка, -мки, -мці,
-мкою, -мко! — Ефймия,
стар. Евфймия, розм. Хима

я
Явдох а див. Євдокія
Ядвіга, -віти, -візі, -вігою, -віго! — Ядвига
Якилина див. Килйна
Йна, Йни, Йні, Йною, ЙноІ —
Йна
Йна 1) від І в а н в а,
І в а н й н а; 2) від Л і л і а н а, Л і л і я н а; 3) від
Я н і н а і под.
Яніна, -ни, -ні, -ною, -но! —
Янйна
Ярина див. Ірина
Ярослава, -ви, -ві, -вою, -во!
— Ярослава
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Щ

і
Чоловічі імена

А ,
Аарон — Аарон
Абдапсл — Абдаикл
Або — Або
Авакф — Аввакир
Авда — Авда
А вделай — Авделай
Авдифакс — Авдифакс
Авд1 ес — Авдиес
Авдон — Авдон
Авель — Авель
Авив — Авив
Авид — Авид
Авим — Авим
Авкт — Авкт
Аврел!ан — Аврелиан
Авудим — Авудим
Авунд1й — Авундий
Агав — Агав
Агава — Агавва
Агафодор — Агафодор
Агафопод — Агафопод
Агафопус — Агафопус
АглаГй — Аглаий
Агн ^— Агн
Агрипа — А ^йппа
Агуд)!й — Агурий
Адик!й — Адикий
Адол1й — Адолий
Ает1й — А етий '
Азадан — Азадан
Азат — Азат
АГфал — Аифал
Акак!й — Акакий ;
Акепсим — Акепсим
Акепс!й — Акепсий
Акила'— Акила
Ак индин — Акиндин
Акуст1й — Акустий
Акут! он — Акутион

Алипій — Алипий
Алоній — Алоний
Алферій — Алферий
Амон — Аммон
Амоній — Аммоний
Амоніт — Аммонит
Амплій — Амплий
Амфіан — Амфиан
Ангеляр — Ангеляр
Ангій — Ангий
Анект — Анект
Анемподист — Анемподист
Анін — Анин
Антипатр — Антипатр
Антіох — Антиох
Анувій — Ану вий
Анурій — Анурий
Анфіл — Анфил
Анфім ^ і Анфімій — Анфйм,
Анфимий
Анфір — Анфйр;
Апелл
і
Апеллій — Апелл,
Апеллий
Аполл
і
Аполлос — Аполл,
Аполлос
Апроніан — Апрониан
Арис — Арис
Аристіон — Аристион
Аристовул — Аристову л
Аристоклій — Аристоклий
Аріан і Аріон — Ариан, Арион
Арій — Арий
Аріон див. Аріан
Арлен — Арлен
Аронос — Аронос
Арпила — Арпила
Арсакій — Арсакий
Архилій — Архилий
Арчил — Арчил
Асинкрит — Асинкрит
Асир — Асйр
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Аскдіадг— Асклиад
#
Аскліпіад ' і
Аскліпіодот —
Асклипиад, Асклипиодот
Астерій — Астерий
Астій — Астий^

Астіон — Астион
Атик — Аттик
Атій — Аттий
Афінодор — Афинодор
Ахаз — Ахаз
АхаТк — Ахаик
АхІя — Ахия

Б
Балтасарій — Балтасаряй
Боголіп — Боголеп
Бог умил — Богумил

в
В а к х— Вакх
Ваптос — Ваптос #
Варадат — Варадат
Варак — Варак
Варах і й — Варахпй
ВарахІсій — Варахисий
Варвар ^— Варвар
Варипсав — Варипсав
Варнава — Варнава
Варсис — Варсйс
Варул — Варул
В а рух— Варух #
Василід — Василид
Василіск — Василиск
Васой — Васой
Васс — Васс
Ват і Вата — Ват, Вата
Вафусій — Вафусий
Вахти сій — Вахтисий
Велимир — Велимир
Векдиміан — Вен^имиан
Венедйм — Венедим
Верк — Верк
Вил — Вил
Віанор — Вианор
Вівіан — Вивиан
Вільямир — Вильямир
Вір — Вир
Віт — Витт
Віфоній — Вифоний
Войтех — Войтех
Вольфрід — Вольфрйд

9 6-882

г

Гаведай — Гаведдай
Гавин!й — Гавиний
Гад — Гад
ГаТй — Гаий
Галте — Галик
Гамалпл — Гамалиил
Гант1ал — Гантиол
ГвЦон — Гвидон
Гемелл — Гемелл
Генр1й — Генрий
,
Гермократ — Гермократ
Геродот — Геродот
Герон1м — Героним
Геронта й — Геронтий
Па^инт — Гиацинт
Пгант1й — Гигантий
ПледИй — Гиларий
Гобсон — Гоброн
Горазд — Горазд
Горгон! й — Горгоний
Горда ан — Гордиан
Градислав — Градислав
Гранислав — Гранислав
Гращан — Градиан
Гр ими слав ;— Гримислав
Губерт — Губерт

Давдот — Давйкт
Дада — Дада
Далмат — Далмат
Данакт — £{анакт
.Дас1й — Дасий
Д е й -Д е й
Дес^церш — Цесидерий
Дидим — Ди^им
Дисан — Дисан

дай— дий
даодор — Диодор
/Цодот — Т^ИОДОТ
Д1он — Дион
Д1оскор — Диоскор
Довмонт — Довмонт
Додо — Додо
Дом1н — Домин
ДомЫк — Доминик
Домн — Домн
Домн1н — Домнин
Доримедонт
I
Дормедонт —
Доримедонт, Дормедонт
Драгутин — Драгутин
Дукит1й — Дукитий
Дула — Дул
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Е

ж

Еллад1й — Элладий

'Жан — Жан

€

з

€вагр!й —Евагрий
Завулон — Завулон
бвангед —Евангел
Закхей — Закхей
Занифа — Занифа
бварест — Еварест
бвелшст —Евелпист
Зевин — Зевин
Свент1й — Еввентий
Зеф1р — Зефир
Свилас! й — Евиласий
ЗоТл — Зоил
Золтан — Золтан
€в!от — Еввиот #
€вкарп!й —Евкарпий
Зоровавель — Зоровавель
бвклей — Евклей
€вкул —Евкул
€вник!ан —Евникиан
I
СвноГк — Евноик
1адор — Иадорг
Свод —Евод
1ак1нф — Иакинф
Свпл — Евпл^
1асон I Ясон — Иасон, Ясон
€впор —Евпор
1афет $ Яфет — Иафет, Яфет
€впсих1й — Енпсихий
1вент1й — Ивентий
Свсевон —Евсевон
1вон1ка — Ивоника
6ветох1й%— Евстохий
1гафракс — Игафракс
бвсхимон —Евсхимон
1езекЙль — Иезекииль
€втроп!й —Евтропий
1еракс — Ие^акс
€вул — Еввул
1ерон — Иерож
6дес1й —Едесий
1змарагд — Измарагд
€эек1я — Езекия г
г
€кдик!й I €кднт — Екдикий, 1аясдав — Изяслав
Екдит г
1вдис — Индис
€ксакустод!ан —Ексакустодиаи
1оГлла 1 1о{Гль — Иоилла, Иоиль
Слевсип —Елевсипп
1перех1й — Иперехий
€левфер!й —Елевферий
1ракламвон — Иракламвон
Слезвой —Елезвой
1раклемон — Ираклемон
Слизбар — Елизбар
1ринарх — Иринарх
Слима —Елима
1савр — Исавр
Слистрат —Елистрат
1снх1й — Исихий
Слп!дифор —Елпидифор
1ской — Некой
€лпэд1й — Елпидий
1стука]э1й— Исту карий
Снос —Енос
1увентйн 2 Ювентмн — Иувентин
Снох — Енох
1уда див. К)да
бпафрас — Епафрас
бпафродит —Епафродит
о
бпенет — ЕпенеТ'
И
€п!ктет —Ехшктет
Йоганн — Иоганн
Сп1мах — Епимах
Йордан — Иордан
€полон!й —Еполоний
брм 2 бртй — Ерм, Ёрмий
6рм1н1нгельд — Ерминингельд
К
€рм1п — Ермшш
Срос — Ерос
Кал1мах — Каллимах
Сспер — Еспер
Кал1оп1й — Каллионий
Сфер1й —Еферий
Калман — Калман
€ф1в — Ефив
Калуф — Калуф
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Кавдидій і Кандид — Кандидий,
Кандид
Кашне— Калик (
Картерій — Картерий
Кастор і Касторій — Кастор,
Касторий
;
Кастрнхій — Кастрихий
Кастул — Кастул
Катері й — Катерий
К атун— Катун
Келестин і Целестин — Келестин,
Целестин
Кельсій і Цельсій — Кельсий,
Цельсий
'
Кенсорин — Кенсорин
Кнндей — Киндей
Кирін — Кирин
Киріон — Кирион
Кифа — Кифа
Кіон — Киои
Клавдіан — Клавдиан
Клеопа — Клеопа
Конкордій — Конкордий
Констанцій — Констанций
Копрій — Коприй
Корнут — Корнут
Коронат — Коронат
Крискент ~ Крискент
Крискентіан — Крискентиан
Крисп — Крисп
Ксанфій і Ксанф — Ксанфий,
Ксанф
Кукша — Кукша
К у т о н і й — Кутоний
Куфій — Куфий

Лампад — Лампад
Лаодикій — Даодикий
Ларгій — Ларгий
Леандр — Леандр
Лев ній — Левкий
Ливерій — Ливерий
Ликаріон — Ликарион
Лимней — Лимней
Лин — Лин
Лиснмах — Лисимах
Лоллій — Лоллий
Лот — Лот
Луп -р Лупп
Люціан — Люциан
9*

м
Мавродій — Мавродий
Мавсима — Мавсима
Магн
Маги
9
Маковій — Маковей
МалафІй — Малафей
Малахія — Малахия
Малх — Малх
Мамант — Мамант
Маммій — Маммий
Мар — Мар
Маргоні й — Мардоний
Марин — Марин
Маріав — Мариав
Маркелін — Ма^келлин
Марлен — Марлен
Марсалій — Марсалий
Марсель 9— Марсель
Мартем’ян — Мартемьян
Мартирій — Мартирий
Маруф — Маруф^
Марі^ел — Мар^ел
Матеуш — Матеуш/
Медигмін — Медимин
Мелісен — Мелиссеи
Мелітон — Мелитон
Мелхиседек — Мелхиседек
Мемнон — Мемнон
Менандр — Менандр
Меней — Меней
МенІгн — Менигн
Мертій — Мертий
Мнгдоній — Миг^оний
Миліан — Милиаи
Минеон — Минеон
Минсифей — Минсифей
Миракс — Миракс
Митродор — Митродор
Міан — Миан

н
Нафан — Нафан
Невфалим — Невфалим
Никострат — Никострат
Нирс — Нирс
Нит — Нит
Ной — Ной

Ока — Ока
Октаві ан — Октавиан
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Ор і брій — Ор, брий
бсвальд — бсвальд
Острихій — Острихий
бтто — бтто

п
Павсилип — Павсилипп
Памвон — Памвон
,
Памфалон — Памфалон
Памфамир — Памфамир
Пансофій — Пансофий
Панхарій — Панхарий
Пард — Пард
Паригорій — Паригорий
Парод — Парод
Пасикрат — Пасикрат ,
Патецмуфій — Патермуфий
Патрикій і
Патрикей —
Патрикий, Патрикей
Патров — Патров
Патрокл — Патрокл
Пелій ~ Пелий
Пеон — Пеон
Перегрин — Перегрин
ПерфІл і ПерфІлій — Перфил,
Перфилий
Пивон див. Піоній
Пілат — Пилат
Пинна — Пинна
Пігасій — Пигасий
Піоній 2 Пивон — Пионий
Піст г— Пист
Полієн — Полиен
Паліхроній — Полихроний
Подуві й — Полувий
Поль — Поль
Поплій — Поплий
Потамій — Потамий
Потит —- Потит
г
Прилідіан — Прили^иан
Принкіпс — Принкипс
Приск — Приск,
Прокес — Прокесс
Прокл
2 Прокул —
Прокл,
Прокул
Прот,— Прот
Протерій — Протерий
Протоген — Протоген г
Протолеон — Протолеон
Псой — Псой
Публій
2 Пуплій — Публий,
Пуплий
П уд — П уд

Пуплій див. Публій

Равул I Равула —; Равул, Равула
Радован — Радован
Ражден — Ражден
Ратибор —•Ратибор
Реас — Реас
Ревокат — Ревокат
Ренальд — Ренальд
Римма — Римма
РЦард — Рихард
Роальд — Роальд
Рогволод — Рогволод
Родоп1ан — Родопиан
Роз умник — Разумник
Ромуальд —; Ромуальд
Рустик — Рустик
Ру,ф1н — Руфин
Рюрик — Рюрик

Савин — Савин
Савин1ан — Савиниан
Садоф — Садоф
г
Сакер^он — Сакеррон
Саламан — Саламая
Самей — Самей
Самой — Самон
Сарвил — Сарвил
Сасон1й — Сасоний
Сатир — Сатир
Саторйн — Саторин;
Саторнил — Саторнил
Саторнйн — Саторнин
Саторн1й — Саторний
Сатур — Сатур
Сатурнйн — Сатурнйн
Севгр 2 Север — Севир; Север
Секунд — Секунр
Селевк 2 Селевк1й — Селевк,
Селевкий
Селин1й — Селиний
Сенн1е — Сеннис
Сивел — Сивел
Силан — Силан 9
Силван,, Сильван 2 Силуян —
Силван, Сильван, Силуан
Сим — Сим
Сим£юр1ан — Симфориан
Снсин1й — Сисиний
Сиф — Сиф ,
С1он1й — Сионий
Смарагд — Смарагд
Солохон — Солохон
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Сонирил — Сонирил
Сосипатр — Сосипатр
Сосс1й I Сосс — Соссий, Сосс
Сосфен — Сосфен,
Спевсип — Спевсипп
Стратор — Стратор

Тавф1он — Таврион
Тарах — Тарах
Тат1он — Татион
Тверди слав — Твердислав
Творимир — Творимир
ТертМ — Тертий
Тивурт1й — Тивуртий
ТигрГй,— Тигрий
Тимол ай — Тимолай
Тихик — Тихик
Том — Том '
Томаш — Томаш
Тривим1й — Тривимий
Тривун — Тривун
Троад1й — Троадий
Троян — Троян
Турвон — Турвон

Феона — Феона
Феопемпт
І '
Феопент --Феопемпт, Феопент
ФеопІст — Феопист
Феопрепій — Феопрепий
Феостирикт — Феостирикт
Феостих — Феостих
Феотекн — Феотекн
Феотих — Феотих
Фердінанд — Фердинанд
Ферм — Ферм
Феспесій — Феспесий
ФІЛ — Филл
Філагрій — Филагрий
Філат — Филат
ФІЛИТ — Филит
Фі литер — Филитер
Філоктимон — Филоктимон
Філон — Филон
Філофей — Филофей
Філумен — Филумен
ФіфаІГл — Фифаил
Фотин — Фотин
Фредермк — Фредерик
Фронтасій — Фронтасий
Фрументій — Фрументий

у

X

Т

Ува]э * Уар — Увар, Уар
Уврик1й — Уврикий
Урван I Урбан — Урван, Урбан
Ури!Гл — Уриил
Урош “ Урош
Урпас1ан — Урпасиая
Усфазан — Усфазан

ц

Ф

Цезар і Цезько — Цезарь
Целестин див. Келестин
Цель сій див. Кельсій

Хернмон — Херимон
Хрисогон — Хрисогон
Худіон — Худион

Фаб1ан — Фабиан
Фармуф1й — Фармуфий
Фарнак1й — Фафнакий
Фатьян — Фатьян
Ювентин див. Іувентин
Фауст — Фауст
КІда і Іуда — Иуда
Фел1кис1м # I
ФелЦис^м —
Феликиссим, Фелициссим
Фемел1й — Фемелий
Феогн1й — Феогний
Янін — Янин
Феогност — Феогност
Феодор ит — Феодорит
Ясон див. Іасон
Феодох — Феодох
Яфет див. Іафет

ю

я
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А

Д

Агафокл!я — Агафоклия
Адельф1на — Адельфина
Анетта — Анетта
Антинея — Антинея
Анф^я — Анфия
Анфуса — Анфуса
Апф1я — Апфия
Арета — Арета
Арист1я — Арнетта,
АртемЫя — Артемизия
Архелая — Архелая
АсклМада 9 *
АсклМофота
Асклшшада^ Асклипиодота
Аспаз1я — Аспазия

Домнина — Домнина
Дросида — Дросида
Дуклща — Дуклида

Б
Базил!,я — Базилия
Богумила — Богумила
Вожена — Божена
Бриг1тта — Бригитта

в
Вацлава — Вацлава
Вевея — Вевея
ВЫьма — Вильма
В! орика — Виорика

г
Гаафа — Гаафа
ГалГ — Гали
Ган!ан1я — Ганиания
Генефа — Генефа г
Генр!ета — Генриетта
Пацинта — Гиацинта
Гол!н^уха — Голиндуха
Гонората — Гонод>ата
Горгон1я — Горгония
Горислава — Горислава
Градислава — Градислава
Грани слав а — Гранислава

Е
Етела — Этела

€
€ванф!я — Еванфия
€встол!я — Евстолия
€втроп!я — Евтропия
бвула — Еввула
€вфал!я — Евфалия
бликонида — Еликонида
€нафа — Еннафа,
€рм!он!я — Ермиония
бротшда — Еротиида

ж
Жаннетта — Жаянетта

I
1вона — Ивона
1зща — Изида
1л1р!я — Иллирия

и
Йов5ла — Иовилла
Йолана — Иолана

К
Каздоя — Каз^оя
Калща — Калида
Кал1тк!я — Каллиникия
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Кал1са — Калиса
Кад1сфен1я — Калисфения
КасИнЫ — Касиния
;
Келестйна
2
Целестина —
Келестйна, Целестина
Керкира — Керкира
Кир1сна — Кириена
Конкорд!* — Конкордия
Крискент1я — Крискентия
КсанфЫа,
2
Ксантипа —
Ксанфшша

Л
Л1ляна — Лиляна
Лукрец1я — Лукреция

м
Мамелфа — Мамелфа
Мам1ка — Мамина
Манефа — Манена
Марафта — Марафта
г
Маркелина див. Марцелина
М арата,— Маркйта
Марцелина 2 Маркелина — Марцеллина, Маркелшша
Мастрид1я — Мастрйдия
Медорада — Медорада
Мироп1я — Миропия
МоТка — Мойка

р
Ревека — Ревекка
Рипсим1я — Рипсймия
Ромуальда — Ромуальда
Русана — Русана

с
Снандул1я — Снандулия
Сосипатра — Сосипатра

т
Тадеа — Таира
Текуса — Текуса
Трифена — Трифена

Ф

Нунетия — Нунехия

Фекуса — Фекуса
ФелЦитата — Фелицитата
Феодул1я — Феоду лия
Феозва ( 2 Феоаев1я — Феозва,
Феозевия
Феон1ла — Феонйлла
Феоп1ст1я — Феопистия
Фервуфа — Фервуфа
ФесалоткЫ — Фессалоншсия
Ф1ва 2 Ф1вея — Фива, Фивея
Ф1лонкда — Филонида
Ф1лон1ла — Филонилла
Ф1лумена — Филумена
Фома$да — Фомаида

о

х

Октавнна —, Октавина
бльда 2 Олдама — бльда, Олдама

Хар1сса — Харнесса ^
Х1он1я 2 Х1она — Хиоция, Хиона

н

п
Перпетуя — Перпетуя
Шама — Пиама ,
Полакт1я — Полактия
Попл1я 9— Пошшя
Препе^нгна — Препедигна
Пр1скилла 2 Пр1сцдлла — Прискилла, Присцилла
Просдока — Просдока
Проекуд1я — Проскудия

У
Цезар1я 2 Цезарйна — Цезария,
Цезарияа
Целестина див. Келестйна

ю
Юдаф — Юдифь, Иудйфь
Юн1она — Юниона
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Іш

Мужские имена

Аврам (Аврамович, Аврамовна) и Абрам (Абрамович,
Абакум см о Аввакум
Абрамовна),
стар о АвраАбрам см о Аврам
мий — Аврам, Оврам, Аб
Аввакум (Аввакумович, Авва
рам
кумовна) и Абакум (АбакуАвтоном (Автономович, Автомович, Абакумовна) — Аба
номовна) — Автоном
кум, Авакум
Агапий (Агапьевич, АгапьевАвгуст (Августович, Авгус
на)*, Агафий (Агафьевич,
товна) — Август
Агафьевна)* и Агап (АгаАвгустин (Августинович, Ав
пович, Агаповна) — Агашй
густиновна) — Августин
Агапит (Агапитович, АгапиАвдей (Авдеевич, Авдеевна) и
товна) — Агашт
Авдий (Авдиевич, Авдиев- Агафангел
(Агафангелович,
на) — Овд1й
Агафангеловна) — АгатанАвенир,
-ра (Авенирович,
гел, Агафангел
Авенировна^ — Авешр
Агафий см о Агапий
Аверкий (Аверкиевич, Авер- Агафон (Агафонович, Агафо
киезна) — Оверкш, Оверко,
новна) — Агафон, Агапон,
реже Аверкш
разе о Гапон
Аверьян (Аверьянович, Аве- Агафоник
(Агафоникович,
рьяновна) — Овер’ ян, реже
Агафониковна) —
Агафо
ник
Аверэян
Авксентий
(Авксентьевич, Агтей (Аггеевич, Аггеевна) и
Агей (Агеевич, Агеевна)
Авксентьевна)*
Оксентш,
Опй, Огей
Оксент, Оксен, реже Овксентш, Овксент, Овксен, Адам (Адамович, Адамов
на) — Адам
редко Авксентш
Адольф (Адольфович, Адоль
фовна) — Адольф
♦Тут і далі у позначених Адриан (Адрианович, Адриа
новна), Андриан (Андриа
зірочкою іменах по батькові мож
нович,
Андриановна)
и
ливий подвійний правописний
Андриян
(Андриянович,
варіант: Авксентьевич і АвкАндрияновна) —
А дртн,
сентиевич, Авксентьевна і Авк*
Андртн, Андршн
сентиевна.

А
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Азар, -ра, (Азарови^, Азаровна), Азарий и Азария (Азарьевич, Азарьевна)* — Азар,
Азарій г
Аким (Акимович, Акимовна)
и Яким (Якимович, Якимовна) — Яким
Александр, -ра (Александро
вич, Александровна), сокр.
Олесь, Лесь — Олександр,
сокр. Олесь, Лесь
Алексей (Алексеевич, Алек
сеевна)^ старо
Алексий
(Алексиевич,
Алексйевна) — Олексій, Олекса
Алим (Алимович, Алимов
на) — Алім 9
Алфей (Алфеевич, Алфеевна) и Алфий (Алфйевич,
Алфйевна) — Алфш3Алфей
Альберт (Альбертович, Аль
бертовна) — Альберт
Альбин (Альбйнович, Альбйновна) — Альбін
Альвиан (Альвианович, Альвиановна) *— Альвіан
Альфонс (Альфонсович, Альфонсовна) — Альфонс
Альфред (Альфредович, Аль
фредовна) — Альфред
Амвросий (Амвросьевич, Ам
вросьевна)* —
Амвросій,
Амбросій, Амбрось
Амос
(Амосов ич,
Амосовна) — Амос
Амфилохий (Амфилохиевич,
Амфилохиевна) — Амфілохій
Анаднй (Анадиевич, Анадиевна) — А надій
Ананий, реже Анания (Ана
ньевич,
' Ананьевна)* —
Ананій, Анань
Анастасий (Анастасьевич, Анастасьевна)* — Анастас, Анастасій, разг. Настас
Анатолий (Анатольевич, Ана
тольевна)* —
Анатолій,
Анатоль

Андрей (Андреевич, Андреев
н а )— Андрій
Андриан,
Андриян
см.
Адриан
Андроник
(Андроникович,
Андрониковна) и Ан^рон
(Андронович,
Андроновна)^— Андроник, Андрон
Аникей (Аникеевич, Аникеевна) и Аникий (Аникиевич, Аникиевна^, стар*
Иоанникий — Оникій, Анйкій^ стар. Йоаникій
Аникита (Аникйтович, Аникйтовна), старо
Ианикит
—
Аникита
Анисим (Анисимович, Аниси
мовна) и Онисим (Онйсимович,
Онисимовна) —
Онисим, Онйсько
Анпш (Антапович, Антиповна) — Антип
Антон (Антонович, Антонов
на) и Антоний (Антоньевич, Антоньевна)* — Ан
тін, Антон, реже Антоній
Антонин (Антонйнович, Антониновна) — Антошн
Аполлинарий (Аполлинарьевич, Аполлинарьевна)* —
Аполлінарій
Аполлон
(Аполлонович,
Аполлоновна) и Аполлоний
(Аполлоньевич,
Аполлоньевна)* — Аполлон, Аполлоній
Ардалион 9
(Ардалионович,
Ардалионовна) — Ардаліон
Арефа (Арефович, Арефовна)
и ' Арефий
(Арефьевич,
Арефьевна)* — Орефа, Орефій,^ Арефа, Арефій
Аристарх (Аристархович, Ари
старховна) — Аристарх
Аристид (Аристидович, Арис
тидовна) — Аристид
Аркадий (Аркадьевич, Арка
дьевна)* — Аркадій

Укртнсько-росшський
та рослйсько-украИнський словник шем

266

Арнольд (Арнольдович, Ар
нольдовна) — Арнольд
Арсений (Арсеньевич, Арсе
ньевна)* и Арсентий (Ар
сентьевич,
Арсентьев
на)* — Арсен, 9 Арсешй,
разг. Арсень, Арсентш
Артамон еле. Артемов
,
Артемий (Артемьевич, Арте
мьевна) и Артем (Артёмо
вич, Артёмовна) — Артем,
Артемш
Артемон,
(Артемонович,
Артемоновна) и Артамон
(Артамонович, Артамоновна) — Артемон
Артур, -ра (Артурович, Артуровна) — Артур
Архип (Архипович, Архипов
на) — Архип 9
Аскалон (Аскалонович, Аскалоновна) — Аскалон
Аскольд (Аскольдович, Ас
кольдовна) — Аскольд
Асон (Асонович, Асоновна) —
Асон
Афанасий (Афанасьевич, Афа
насьевна)* — Палас, Опанас, Танас, Танась, Танасш, Атанас, Атанасш, Афанасш г
г
Афиноген,
(Афиногенович,
Афиногеновна) — Афшоген
Афон (Афоновнч, Афоновна)
и г Афоний
(Афоньевич,
Афоньевна)* — Афон, Афо-

тпй

'

'

Африкан (Африканович, Африкановна) г— Африкан
Ахшший (Ахиллиевич, Ахиллиевна) и Ах ила (Ахилович, Ахиловна) — Ахьллш,
Ах1ла

Б
Бенедикт см. Венедикт
Бернард (Бернардович, Бернардовна) — Бернард

Бо&ап (Богданович« Богда
новна) — Богдан
Богуслав (Богуславович, Богуславовна) — Богуслав
Болеслав
(Болеславович,
Болеславовна) — Болеслав
Бонифат,
Боиифатий
см.
Вонифатий
Борис (Борисович, Борисов
на) — Борис
Борислав (Бориславович, Бо
риславовна) — Борислав
Боян (Боянович, Бояновна) —
Бонн
Бронислав
(Брониславович,
Брониславовна) —
Брошслав
Будимир,, -ра (Будимирович,
Будимйровна) — Будимир

в
Вавила (Вавилович, Вавиловна) — Вавило, Вавил, разг.
Авило
Вадим (Вадимович, Вадимов
на) — Вадим
Валентий (Валентьевот, Валентьевна)* и Валент (Валентович,
Валентовна) —
Валентш, Валент
Валентин
(Валентинович,
Валентиновна) — Валентин
Валериан см. Валерьян
Валерий (Валериевич, Вале
риевна)* — Валерш
Валерьян
(Валерьянович,
Валерьяновна) и Валериан
(Валерианович,
Валериа
новна) — Валер’ ян, Валершн
Вальдемар, -ра (Вальдемарович, Вольдемаровна) — Воль
демар
Варлаам (Варлаамович, Варлаамовна) и Варлам (Вар*
ламович,
Варламовна) —
Варлам, разе. Орлам

Р уссхо- украинская
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Варлампий
(Варлампиевич,
Варлампиевна) — Варламгпй '
'
Варсонофий (Варсонофьевич,
Варсонофьевна)* — ВарсонофШ #
#
Варфоломей (Варфоломеевич,
Варфоломеевна) — Варфоломш, реже Бартоломш
Василий (Васильевич, Васи
льевна) — Василь
Василько (Васйлькович, Васйльковна) — Василько
Вассиан (Вассианович, Вассиановна) — Васстн
Вацлав (Вацлавович, Вацла
вовна) — Вацлав
Венедикт (Венедиктович, Ве
недиктовна) и Бенедикт
(Бенедиктович,
Бенедик
товна) — Венедикт, Бене
дикт, разг. Бенедьо, Бенедь
Вениамин,
(Вениаминович,
Вениаминовна) — Ветам!н
Верослав
(Верославович,
Верославовна) — Варослав
Викентий (Викентьевич, Ви
кентьевна)* — В1хент, В1кентш
Виктор, -ра (Викторович, Вик
торовна) — Вштор
Викторий (Викториевич, Викториевна) — Вшторш
Викторин (Викторйнович, Викториновна) —Вштор йн
Викул, Викула см. Вукол
Вилен (Виленович, Виленов
на) — ВЪген
Виленин (Виленйнович, Вилениновна) — В1лешн
Виль
(ВЙльевич,
ВЙльевна)* — Вьль
Вильгельм (Вильгельмович,
Вильгельмовна) — В1льгельм
Виргиний (Виргйньевич, Виргиньевна)* — В1рг1шй

Виссарион
(Виссарионович,
Виссарионовна) —
В1ссаР1рн
Виталий (Витальевич, Вита
льевна)* — Вггалш
Витольд (Витольдович, Ви
тольдовна) — Вгголь£{
Владилен
(Владиленович,
Владиленовна) — Владилен
Владимир,
-ра , (Владймирович,
Владимировна) —
Володймир
Владислав
(Владиславович,
Владиславовна) — Влади
слав, Володислав
Владлен (Владленович, Влад
леновна) — Владлен
Влас (Власович, Власовна),
реже Власий (Власьевич,
Власьевна)* — Влас, Улас,
режегВласий
Вонифатий
(Вонифатьевич,
Вонифатьевна)*,
Бонифатий (Бонифатьевич, Бонифатьевна)*
и
Бонифат
(Бонифатович,' Бонифатовна) — Вошфатш, Бошфатш, разг. Бошфат
Всеволод (Всеволодович, Все
володовна) — Всеволод
Все слав (Всеславович, Всеславовна) — Всеслав в
Вукол (Вуколович, Вуколовна), разг. Внкул, Викула
(Ви^улович, Викуловна) —
Вакула
Вячеслав (Вячеславович^ Вя
чеславовна) — В’ ячеслав

г
Гавриил (Гаврийлович, Гаврийловна), разг. Гаврил,
Гаврйра, стар. Гаврйло
(Гаврилович,
Гаврилов
на) — Гаврйло
Галактион, (Галактионович,
Галактионовна) ^— Галактюн, разг. Лахтюн
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Гедеон (Гедеонович, Гедеоновна) — Гедеон
Геласий (Геласьевич, Геласьевна)* — Геласш
Гелий
(Гелиевич,
Гелиев
на) — Гелш
Геннадий (Геннадьевич, Ген
надьевна}* — Геннадш^
Генрих (Генрихович, Генри
ховна) — Генр1х
Георгий (Георгиевич, Георги
евна) — Георгш
Гераклий (Гераклиевич, Гераклиевна) и Геракл (Гераклович,
Геракловна)—
Гераюпй, Геракл
Герасим (Герасимович, Гера
симовна) — Гарасим, Гера
сим
Гервасий (Гервасьевич, Гервасьевна)* — Гервасш
Герман (Германович, Германовна) -Г е р м а н
(
Гермоген
(Гермогенович,
Гермогеновна) — Гермоген
Глеб (Глебович, Глебовна) —
Гтиб
Гликерий (Гликерьевич, Гликерьевна)* — Гликерш
Гонорий (Гонорьевич, Гонорьевна)* — Гонорш
Горгий (Горгиевич, Горгиевна) — Горгш
Гордей (Гордеевич, Гордеев
на) — Гордай
Гостомысл
(Гостомыслович,
Гостомысловна) — Гостомисл
Григорий (Григорьевич, Гри
горьевна) — Григорш, Грипр, Грицько, разг. Григор,
Гриць, Рипр, Ригор
Гурий
(Гурьевич,
Гурьев
н а }*— Гурш
Густав (Густавович, Густавов
на) — 1у став

д
,
Давид
(Давидович,
Дави
довна) и 9 Давыд (Давыдович? Давыдовна) — Давид
Дамиан см. Демьян
Даниил, разг.' Данил, ранила,
стар. Даиило (Данилович,
Даниловна) — Данило
Дарий (Д^ариевич, Дариевна) — ДарШ (
Дементий (Дементьевич, Де
ментьевна)* — Дементш
Демид (Демидович, Демидов
на),
стар.
Диомид —
Демид, стар. Дюмид
Демьяи (Демьянович, Демья
новна), стар. Дамиан —
Дем’ ян
#
Денис (Денисович ^ Денисов
на), стар. Дионисий — Де
нис
Димитриан (Димитрианович,
Димитриановна) — ДимитДимитрий см. Дмитрий
Диомид см. Демид
Дионисий см. Денис
Дмитрий (Дмитриевич, Дмит
риевна), реже Димитрий
(Димитриевич,
Димитриевна) — Дмитро
Добромысл (Добромыслович,
Добромысловна) — Добромисл
Доброслав, (Доброславович,
Доброславовна) —
Добро
слав
Дометий (Дометьевич, Дометьевна)*, г стар. Дометиан — Дометай, стар. ДометЦн
Донат (Донатович, Донатов
на) — Донат
Дорий (Цориевич, Дориевн а )— ДорШ (
Дорофей (Дорофеевич, Дорофеевна) — Дорофш, Дорош,
разг. Дорохтей

Русско- украинская
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Досифей (Досифеевич, Доси- Евфрасий (Евфрасьевич, Евфеевна) — Досифій, Доси
фрасьевна)* — Євфрасій
фей
Евфросин см. Ефросин
Егор, -ра (Егорович, Егоров
на^ — Сгор
Е
Елизар,^ -ра
(Елизарович,
Евгений (Евгеньевич, Евгень
Елизаровна)
и
Елеазар
евна)* — Євген, реже Євге
(Елеазарович,
Елеазаровній
'
9
на) — Єлизар, Єлеазар
Евграф (Евграфович, Евгра Ёлий (Ёлиевич, Ёлиевна) *—
фовна) — Євп>аф
ёлш
Евдоким (Евдокимович, Евдо Елисей (Елисеевич, Елисеев
кимовна) — Євдоким, разг.
на) — Єлисейі.разг. Ялисей
Явдоким
Емельян (Емельянович, Еме
Евдоксий (Евдоксиевич, Евльяновна) — Омелян, Омельдоксиевна)* — Євдоксій
ко
Евлампий (Евлампиевич, Ев- Епифан (Епифанович, Епифалампиевна)* — Євлампій
новна) и Епифаний (ЕпифаЕвлогий (Евлогиевич, Евлоньевич, Епифаньевна)* —
гиевна) — Євлогій
Єпіфан
Евмений (Евменьевич, Евмень- Еремей (Еремеевич, Еремеевевна)* — Свмен
на), разг. Е^емия (ЕремиЕвсевий (Евсевиевич, Евсевиевич, Еремиевна), стар.
евна) и Евсей (Евсеевич,
Иеремия — Ярема, Вере
мій, реже Єремія, стар.
Евсеевна) — Овсій, Євсевій,
Ієремія
разг. Свсей
Евстафий (Евстафьевич, Ев Ермак см. Ермолай
стафьевна)* и Остап (Оста Ермил (Ермилович, Ермиловна) — Єрмил
пович, Остаповна), разг.
Стахий (Стахиевич, Стахи- Ермолай (Ермолаевич^ Ермолаевна), реже Е^мак, -ка
евна) — Остап, Євстахій,
(Ермакович, Ермаковна)^—
Євстафій,
разг.
Отахій,
Срмолай, 9 разг. Ярмолай,
Стах
реже Єр мак
Евстигней (Евстигнеевич, ЕвЕрофей (Ерофеевич, Ерофеев
стигнеевна) — Євсти гній
на),
стар.
Иерофей —
Евстрат (Евстратович, ЕвстраЄрофій,
Срофей,
разг.
товна) и Евстратий (ЕвстраЙрош
тьевич,
Евстратьевна)* —
Ефим (Ефимович, Ефимовна),
Свстрат
стар. Евфимий (ЕвфимиеЕвтихий (Евтихиевич, Евтивич, Евфимиевна)*— Юхим,
хиевна)*,
разг.
Евтих
реже Єфим, разг. Євтйм
(Евтихович,
^ Евтиховна}, Ефрем (Ефремович, Ефремов
стар. Евтихиан (Евтихиана) — Охрім, Єфрем
нович,
Евтихиановна) — Ефросин (Ефросинович, ЕфроЄвтихій, разг. Свтух, Явейновна)^ стар. Евфросии
тух, стар. Євтихіан
(Евфросинович,
ЕвфросиЕвфимий см. Ефим
новна) — Сфросин
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3
Зарян (Зарянович, Заряновна) и Зорян (Зоряновнч,
Зоряновна) — Зорян
Захарий (Захарьевич, Захарьевна)* и Захар, -ра (За
харович, Захаровна), реже
Захария (Захарьевич, Захарьевна)* — Захар, Захарш,
Захарко
Зенон (Зенонович, Зеноновна), стар. Зинон (Зинонович, Зиноновна) — Зенон,
стар. Зшон
Зигмунд (Зигмун^ович, Зигмундовна),— Зигмунд
Зигфрид (Зигфри^ович, Зигфридовна) — Зигфргд
Зиновий (Зиновьевич, Зино
вьевна)* — Зшовш, Зшько
Зинон см. Зенон
Зорян см. Зарйн
,
Зоснма (Зосимович, Зосймовна и Зосймич, Зосимична),
разг. Зосим (Зосимович,
Зосимовна), Изоснм (Изосимович,
Изосимовна) —
Зосим
Зот (Зотович, Зотовна) — Зот
Зотик (Зотикович, Зотиковна) — Зотик

и
Иаков см. Йков
Иаиикит см. Аннкйта,
Иван (Иванович, Ивановна),
стар. Иоанн — 1ван, стар.
1оанн
9
'
Игнатий (Игнатьевич, Игна
тьевна)* и г Игнат (Игна
тович, Игаатовна) — Гнат,
1гнат, 1гнвтш
Йгорь,
-ря
(Йгоревич,
Игоревна) — 1гор
Иеремия см. Еремей
Иероним (Иеронимович, Иеронимовна) — Теронш

Иеро^ей см. Ерофей
Измаил (Измаилович, Изма
иловна и Измайлович, Измайловна) — 1змахл
Изосим см. Зоснма
Изот (Изотович, Изотовна) —
1зот
Иисус (Иисусович, Иисусовна) — 1сус
Иларий
(Иларьевич,
Иларьевна)* — Хларш
Илариои (Иларионович, Иларионовна) — 1лар1он, Лар1он
Идиан (Илианович, Илиановна) — 1лшн
Илиодор, -ра (Илиодорович,
Илиодоровна) — Ш одор
Ияирик (Илирикоаич, Илириковна) — Ъприк
Илья '(род. Ильи) (Ильич,
Ильинична), стар. Илия —
1лля, 1лысо
Иннокентий (Иннокентьевич,
Иннокентьевна)* — 1нокенТ1Й
Иоанн см. Иван
Иоаиникий см. Аникей
Иов (Иововнч, Иововна) —
1ов, Йов
Иона (Ионович, Ионовна) —
1она^ Йона, разг. 1он, 1вон
Иосафат (Иосафатович, Иосафатовна) — Йосафат, Осафат, разг. Сафат
Иосий и Иосия (Иосиевич,
Иосиевна) — 1ос1й, 1ос1я
Иосиф (Иосифович, Иосифов
на) и бсип (Осипович, Оси
повна) —
Йосип,
бсип,
реже Йосиф
Иосия см. Иосий
Ипат (Ипатов ич, Ипатовна) и
Ипатий (Ипстьевич, Ипатьевна)* — 1пат, 1патш
Ипполит (Ипполитович, Ип
политовна) — 1полит, разг.
Полит
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Ираклий (Ираклиевич, Ирак
лиевна) — 1раклш
Ириний (Ирйниевич, Ирйниевна)* — 1рйти
Иродион см. Родион
Исаак, Исаакий см. Исак
Исав (Исавович, Исавовна) —
1сав
Исай (Исаевич, Исаевна) и
Исаия (Исаевич, Исаев
на) — 1сай
Исак (Исакович, Исаковна),
стар. Исаак, Исаакий —
1сак, разг. Сакш, стар.
1саак
Исидор см. Сидор
Иулий см. К^лий
Иуний см. К)ний
Иустин см. Устин

К
Казимир, -ра (Казимирович,
Казимировна) — Казимир
Калина (Калйнович, Калйновна) — Калина
Каллиник
(Каллйникович,
Каллйниковна) — Каленик
Каллист (Каллистович, Каллистовна) — Кал1ст
Каллистрат ^(Каллистратович,
Каллистратовна) — Калыгграт ,
Капитон (Капитонович, Капи
тоновна) — Каштон
Карион (Карионович, Карионовна), — Карюн
Карл, Карло (Карлович, Кар
ловна) — Карл, Карло
Карп
(Карпович,
Карпов
на)^ — Карпо
Касьян (Касьянович, Касья
новна)
стар.
Кассиан
(Кассианович,
Кассиановна) — Касян
Квинтилиан
(Квинтал ианович,
Квинтилиановна) —
Кв1нтил1ан

Кесарь, -ря (Кесаревич, Кесаревна) и Кесарий (Кесарьевич, Кесарьевна)* — Кесар
Ким (Кймович, Кимовна) —
Кім 9
Кипрнан сц . Куприян
Кир, -ра (Кйрович, Кировна) — Кир '
Кирей (Киреевич, Киреевна)
Кирей
Киршис (Кириакович, Кириаковна) и Кирьяк (Кирьякович, Кирьяковка) — Киріак
Кирик (Кирикович, Кириковна^ — Кирик
Кирилл (Кириллович^ Кирил
ловна), разг. Кизила (Кирилович,
Кириловна) —
Кирило
Кирьяк см. Кіриак
Клавдий (Клавдиевич, Клав
диевна) — Клавдій
Клеоник (Клеоникович, Клеониковна) — Клеоник
Клим (Климович, Климов
на) у— Клим
Климент (Климентович, Кли
ментовна) к Климентий
(Климентьевич, , Климен
тьевна)* — Климент, Климентій
Кондрахий (Кондратьевич, Кондратьевна) и Кондрат (Кон
дратович, Кондратовна) —
Кіндрат,
Конон (Кононович, Кононовна) — Конон, разг. Конаш
Конрад (Кондадович, Конрадовна) — Конрад
Константин (Константинович,
Константиновна) — Костян
тин, Кость
Корнет (Корнеевич, Корнеевна),— Корній 9
Корнелий (Корнелиевич, Корнелиевна)* — Корнелій
Корнил (Корнилович, Корнйловна) и Корнилий (Кор-
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нилневнч, Корнилиевна)* —
Корнило, Корнйлш
Король, -ля (Королевич, Ко
ролевна) — Король
Косма сМо Кузьма
Ксаверий (Ксавериевич, Кса
верие,вна)* — Ксаверий
Ксенофонт
(Ксенофонтович,
Ксенофонтовна) — Ксено
фонт
Кузьма (Кузьмич, Кузьми
нична)^ стар0 Косма —
Кузьма
Куприяи (Куприянович, Куприяновна) и Киприан (Киприанович, Киприановна) —
Купршн, разг. Купер’ ян,
Купрш
А
Лавр, -ра (Лаврович, Лавровна) — Лавро, Лавр
Лаврентий
(Лаврентьевич,
Лаврентьевна)* — Лаврентш, Лавр1 н
Лазарь, -ря (Лазаревич. Лаза
ревна) — Лазар
Лев (род о Льва) (Львович,
Львовна) — Лев, Левко
Леон (Леонович, Леоновна) —
Леон
Леонард (Леонардович, Лео
нардовна) — Леонард
Леонид (Леонидович, Лео
нидовна) — Лео шд
Леонтий (Леонтьевич, Леон
тьевна)* и Леонт (Леонтович, Леонтовна) — Леонтш? Леонт, Левко
Леопольд (Леопольдович, Ле
опольдовна) — Леопольд
Лесь (Лесьевич, Лесьевна) —
Леюь
Лесь см* Александр
Лонгин (Лонгинович, Лонгиновна), Логвин (Логвинович, Логвиновна) и Логгин

имей

(Логгинович,
Логгиновна) — Л орин
Лука (Лукич, Лукинична) —
Лука, разе 0 Лукаш
Лукан см. Лукиддиаи
Лукий (Лукйевич, Лукйевна) — Лукш
Лукилдиан, (Лукиллианович,
Лукиллиановна), режег Лу
кан (Луканович, Лукановна) —
ЛукШан,
реже
Лукан
Лукьян (Лукьянович, Лукья
новна) — Лук* ян
Любим (Любймович, Любймовна) — Любим
Любомир, -ра (Любомирович,
Любомировна) — Любомир
Любомысл (Любомыслович,
Любомысловна) —
Любомйсл
,
Людвиг (Людвигович, Людви
говна) — Людв1г
Людомир, -ра (Людомйрович,
Людомировна) — Людомйр

м
Маврикий
(Маврйкиевич,
Макрйкиевна)* и Мавр, -ра
(Маврович,
Мавровна) —
Мазрикш, Мавр,
Макар, -ра (Макарович, Ма
каровна) и Макарий (Мака
рьевич,
Макарьевна)* —
Макар
Маке^он (Македонович, Македоновна) и Македонии
(Македоньевич,
Македоньевна)* — Македон
Макровий
(Макровьевич,
Макровьевна)* — Макровш
Максиан смо Максимиан
,
Максим (Максимович, Макси
мовна) — Максим
Максимиаи, (Максимианович,
Максимиановна),
стар.
Максиан
(Максианович,
Максиановна) — Максишан, стар. Макздан
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Максимилиан (Максимилиа
нович, Максимилиановна),
разг. Максимилыпу (Максимильянович,
Максимильяновна) — Максиміліан
Мануил (Мануйлович, Мануйловна) — Мануїл, Мануйло
Марат (Маратович, Маратов
на) ,— Марат
Мардарий
(Мардарьевич,
Мардарьевна)* и Мардар
(Мардарович,
Мардаровна) 9— Мардарій, Мардар
Мариан (Марианович, Мариановна) и Марьян (Марья
нович,
Марьяновна)
—
Мар’ ян, Маріан
Марк (Маркович, Марков
на) — Марко
Маркел (Маркелович, Маркеловна) — Маркел, Маркело
Маркиан (Маркианович, Маркиановна) — Маркіян
Мартин (Мартинович, Мар
тиновна) и Мартын (Мар
тынович,
Мартыновна) —
Мартин
Мартиниан (Мартинианович,
Мартиниановна) и Мартьян
(Мартьянович, Мартьяновна) — Мартиніан, Мартьян
Мартын см. Мартин
Мартьян см. Мартиниан
Марьян см. Мариан
Матвей (Матвеевич, Матвеев
на), реже Матфей (Матфе
ев ич, Матфеевна) — , Мат
вій, разг. Матій, Матяш
Мелетий (Мелетьевич, Мелетьевна)* — Мелетій
Меней (Менеевич, Менеевна) — Меней
Меркурий (Меркурьевич, Мер
курьев,на)*, разг. Меркул
(Меркулович,
Меркуловна) — Меркурій
Мефодий (Мефодьевич, Мефодьевна)* — Мефодій, МетоДій
10 6—882

Мечислав (Мечиславович^ Ме
числавовна) ,— Мечислав
Милан (Миланович, Милановна) — Милан
Милий (Мйлиевич, МЙлиевна) — Мйлш
Милослав
(Милославович,
Милославовна) — Мило
слав
Мина (МЙнич, Мйнична и
реже
Мйнович,
МЙновна) — МЙна
Мирон (Миронович, Миронов
на) — Мирон
Мирослав
(Мирославович,
Мирославовна) —
Миро
слав
Мисаил (Мисаилович, Мисаиловна) — Миса1Л
Митрофан
(Митрофанович,
Митрофановна) — Митрофан
Михаил, разг. Михаила, Михайло (Михайлович, Ми
хайловна) — Михайло
Михей (Михеевич, Михеев
на) — Михей
Модест (Модестович, Модес
товна) — Модест
Моисей (Моисеевич, Моисеев
на) — Мусш, Мойсей 9
Мокий (Мокиевич, Мокиевна), разг. Мокей (Мокеевич,
Мокеевна) — Мокш
Мстислав,
(Мстиславович,
Мстиславовна) — Мстислав

н
Назар, -ра (Назарович, Наза
ровна) и Назарий (Назарьевич, Назарьевна)* — На
зар ^ Назар1й 9
Наркис (Наркисович, Наркйсовна) и Нарцйс (Нарцйсович, Нарцйсовна) — Наркис, Нарцйс
Натан (Натанович, Натанов
на) — Натан
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Наум (Наумович, Наумов
на) —^Наум
Нафанаил
(Нафанаилович,
Нафанаиловна) — Нафанахл
Нектарий (Нектарьевич, Нек
тар ьевна)* — Нектарш
Неон (Неонович, Неоновна) —
Неон
Неофит (Неофитович, Неофитовна) — Неофгг
Нестор, -ра (Несторович^ Нес
торовна) — Нестар, Нестор
Никанор, -ра (Никанд]эович,
Ннканд ровна) — Никандр
Никанор, -ра (Никанорович,
Никаноровна) — Никанор
Никита (Никитич, Никитич
на и реже Никитович,
Никитовна) — Микйта
Никифор, -ра (Никифорович,
Никифоровна) — Никифор,
Ничишр
Никодим (Никодимович, Ни
кодимовна) — Никодим, разг.
Микодим
Николай (Николаевич, Нико
лаевна), реже Никола (Николович,
Николовна)^—
Микола, реже Миколай,
Никола
Никон (Никонович, Никоновна) — Никш, Никон
Никтополион
(Никтополионович,
Никтополионовна) — Никтополюн
Нил (Нилович, Ниловна) —
Нил
Нифонт (Нифонтович, Нифон
товна) — Нифонт

Олесь см. Александр
Олефйр,^ -ра (Олефирович,
Олефировна) — Олефгр
Олимп см. Олимпий '
Олимпиан
(Олимпианович,
Олимпиановна) — Ол1мшан
Олимпий (Олимпневич, Олймпиевна) и Олимп (Олймпович, Олймповна) — Ол!мп
Онисий (Онйсьевич, Онйсьевна)* — Онйсш, Онисько
Онцсим см. Анисим
Онисифор, -ра (Онисифорович, Онисифоровна) — Они
сифор
Онуфрий (Онуфриевич, Онуфриевна) — Онопрш, ОнупОнуфрш
Орентий (Орентьевич, Орентьевна)* — Орентш
Орест (Орестович, Орестов
на) — Орест
Орион (Орионович, Орионовна^ — Орюн
Орфей (Орфеевич, Орфеевна) — Орфей
бсип см. Иосиф
Осйя (Осйевич, Осйевна) —
Ос1я
бекар, -ра (бскарович, (Зскаровна) — бекар
Остап см. Евстафий
Остромир, -ра (Остромирович,
Остромировна) — Остромир

п

Павел, -вла (Павлович, Пав
ловна) — Павло
Павлин (Павлинович, Пав
лино вна) — Павлин
Овидий (Овйдьевич, Овйдьев- Паисий (Паисьевич, Паисьевна)*— Падеш
на)* — Овздш
г
Олег (Олегович, Олеговна) — Палладий (Палладьевич, Палладьевна)*— Палладш
9лег
Олесь (Олесьевич, Олесьев- Памво (Памвович, Памвовна) — Памво
на)— Олесь

о
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Памфкл (Памфйлович, Памфйловна) и Панфил (Пан
филович,
Панфиловна) —
Памфіл, Панфіл
Панкратий
(Панкратьевич,
Панкратьевна)* и Панкрат
(Панкратовым, Панкратовна) — Панкрат, Панкратій
Пантелеймон (Пантелеймоно
вич,
Пантелеймоновна),
разг. Пантелей (Пантелее
вич, Пантелеевна) — Пан
телеймон,
Пантелемон,
Пантелій, Панько
Панфил см. Памфил
Парамон (Парамонович, Па
рамоновна) — Парамон
Пармений
(Парменьевич,
Парменьевна)* и Пармен
(Парменович,
Парменовна) — Пармен
Парфений
(Парфеньевич,
Парфеньевна)*, разг. Парфен (Парфёнович, Парфёновна) — Парфен, Пар^еній, Парфентій, Пархім,
Парком, Партен
Пафнутий
(Пафнутьевич,
Пафнутьевна)* — Пафнутій
Пахом (Пахомович, Пахомовна), стар. Пахомий (Пахомьевич,
Пахомьевна)* —
Пахом
Петр (род. Петра) (Петрович,
Петровна) — Петро
Пимен (Пименович, Пименов
на) — Пимін, Пимон
Питирим (Питирймович, Питир,имовна) — Питирим
Платон (Платонович, Плато
новна) — Платон
Полиевкт (Полиевктович, Полиевктовна) — Полієвкт
Поликарп
(Поликарпович,
Поликар повна) — Полікарп
Помпей (Помпееви?, Помпеевна) — Помпей
Понтий (Понтиевич, Понтиевна) — Понтій

Порфйрий
(Порфйрьевич,
Профйрьевна) — Порфир,
Порфйрш
Потап (Потапович, Потаповна), стар. Потапий (Потапьевич, Потапьевна) — По
таи
Пров (Прович, Провична),
стар. Провий (Провиевич,
Провиевна) — Пров
Прокофий
(Прокофьевич,
Прокофьевна)* и Прокопий
(Прокопьевич, Прокопьев
на)* — Прокш, П рокотй
Протасий (Протасьевич, Протасьевна)*, разг. Протас
(Протасович,
Протасовна) — Протас, Протасш,
разг. Протазь
Прохор,
-ра (Прохорович,
Прохоровна) — Прохор
Птоломей ,
(Птоломеевич,
Птоломеевна) — Птоломей

р
Радий (Радиевич,
Радиев
на)* — Радш
Радам (Радймович, Радймовна) — Радим
Радислав (Радиславович? Ра
диславовна) — Радислав
Радомир, -ра (Радомирович,
,Радомировна),— Радомир
Раймонд (Раймондович, Р£ймондовна) — Раймонд
Ратмир,, -ра (Ратмирович,
Ратмировна) ^— Ратмир
Рафаил (Рафаилович, Рафаи
ловна) — Рафа£л
Рейнгольд
(Рейнгольдович,
Рейнгольдовна) — Рейн
гольд
Роберт (Робертович, Робертов
на), — Роберт
Родион (Родионович, Родио
новна), стар. Иродион —
Родюн, разг. Радивон
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Роланд (Роландович, Ролан
довна) и Ролан (Роланович,
Ролановна) — Роланд, Ро
лан
Роман (Романович, Романов
на) — Роман
Ростислав'
(Ростиславович,
Ростиславовна) —
Рости
слав
Рубен (Рубенович, Рубенов
на) — Рубен
Рувим (Рувимович, Рувимов
на) — Рувим
Рудольф (Рудольфович, Ру
дольфовна) — Рудольф
Руслан (Русланович, Русла
новна) — Руслан

с
Савва (Саввич^ Саввична) —
Сава, разг. Савка
Савватий (Савватьевич, Савватьевна)* — Саватш
Савелий (Савельевич, Савель
евна)*,
стар^ г
Савел
(Савелович, Савеловна) —
Савелш
Саверий (Саверьевич, Саверьевна)* — Саверш
Самойла, Самойло см. Са
муил
Самсон (Самсонович, Самсо
новна) — Самсон
Самуил (Самуилович, Самуи
ловна),
разг.
Самойла,
Самойло (Самойлович, Самойловна) — Самшло
Светлан (Светланович, Свет
лановна) — Светлан
Светозар, -ра (Светозарович,
Светозаровна) — Свггозар
Святогор, -ра (Святогорович,
Святогоровна) — Святогор
Святополк
(Святополкович,
Святополковна) —
Свято
полк

Святослав
(Свястославович,
Святославовна) — Свято
слав
Севастьян'
(Севастьянович,
Севастьяновна) и Севастиан
(Севастианович, Севастиановна) — Севастьян, Севаст т н , реж е СебастЦн
Севериан см. Северьян
Северин (Северйнович, Севериновна) — Северин
Северьян (Северьянович, Северьяновна) и Севериан
(Северианович, . Севериановна) — Север9ян, Север1ан
Селиван (Селиванович, Селивановна) — Саливон
Селифан (Селифанович, Селифановна) — Сел1фан
Семён (Семёнович, Семёнов
на), стар. Симеон — Семен
Серапион (Серапионович, Серапионовна) — Серашон
Серафим (Серафимович, Сера
фимовна) — Серафим
Сергей (Сергеевич, Сергеев
на) — Сергш
Сигизмун^ (Сигизмундович,
Сигизмундовна) — СигазМУВД

,

Сидор (Сидорович, Сидо^овна) и Исидор, -ра (Исидо
рович, Исидоровна) — Си-

,д1Р ,

Сила (Силич, Силична и реже
Силович, Сйловна) — Сила
Силантий (Силантьевич, Силантьевна)* — Силантш
Сильвестр, -ра (Сильвестрович, Сильвестровна) — Силь
вестр
Симеон см. Семён
Симон (Симонович, Симонов
на) — Симон
Славмир (Славмйрович, Славмировна) и Славомир, -ра
(Славомирович,
Славоми-
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ровна) — Славмир, Славомйр
Созонт (Созонтович, Созонтовна) и Созон (Созонович,
Созоновна) — Созонт, Со
зон, Сезон
Сократ (Сократович, Сокра
товна) — Сократ
Соловей, -вея (Соловеевич,
Соловеевна) — Соловей
Соломон (Соломонович, Соло
моновна) — Соломон
Софоний (Софоньевич, Софоньевна)*, разг. Софон (Софонович, Софоновна) — Со
фон
Софрон (Софронович, Софроновна)^ стар. Софроний
(Софроньевич,
Софроньевна)* — Софрон, Сопрон, Супрун
Спартак, -ка (Спартакович,
Спартаковна) — Спартак
Спиридон
(Спиридонович,
Спиридоновна), разг. Спиридоний (Спиридоньевич,
Спиридоньевна) — Свирид,
Свиридон, Спиридон
Станислав
(Станиславович,
Станиславовна) и Стасий
(Стасиевич, Стасиевна) —
Сташслав,
Стасш, разг.
Стась
Стахий см. Евстафий
Степан (Степанович, Степа
новна) и Стефан (Стефано
вич, Стефановна) — Сте
пан, реже Стефан, разг.
Стецько
Сто ян (Стоянович, Стояновна) — Стоян
Стратон (Стратонович, Стратоновна) и Стратоник (Огратоникович,
Стратониковна) — Стратон
Сысой (Сысоевич, Сысоевна) — Сисой

т
Тарас (Тарасович, Тарасовна)
и Тарасий (Тарасьевич,
Тарасьевна)* — Тарас
Теодор, -ра (Теодорович, Тео
доровна) — Теодор, Тодор
Терентий (Терентьевич, Те
рентьевна)* —
Терентій,
разг. Терешко, Терень
Тнмон (Тимонович, Тимоновна) — Тимон
Тимофей (Тимофеевич, Тимо
феевна) — Тимофій, разг.
Тиміш, Тимко^
Тимур, -ра (Тимурович, Тиму
ровна) — Тимур
Тит (Титович, Титовна) —
Тит
Тихон (Тихонович, Тихонов
на) ^— Тихін, Тихон ^
Трифилий
(Трифильевич,
Трифильевна)* — Трифілій
Трифон (Трифонович, Трифо
новна) — Трифон
Трофим (Трофимович, Трофи
мовна) — Трохим

у
Ульян (Ульянович, Ульяновна) — Улян
Устин (Устинович, Устйновна) и Юстин (Юстйнович,
Юстйновна)^ стар', йустин — Устим, Устин, реже
Юстим, Юстин

ф
Фавий (Фавиевич, Фавиевна)* — Фавій
Фавст (Фавстович, Фавстовна) и Фавстиан ,(Фавстианович,
Фавстиановна) —
Фавст, Фавстіан
Фадей (Фаддеевич, { Фадеевна) — Тадей, Фадей, реже
Тадій
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Фалалей (Фалалеевич, Фалалеевна) — Фалалій
Фаласий (Фаласиевич, Фаласиевна)* — Фаласій
Фантин (Фанти нович, Фантйновна) — Фантин
Фёдор (Фёдорович, Фёдоров
на), стар. Феодор, -ра —
Федір
Федосий см. Феодосий
Федот (Федотович, Федотов
на), стар. Феодот — Федот
Федул см. Феодул
Феликс (Феликсович, Фелик
совна) — Фелікс
Фемистокл (Фемистоклович,
Фемистокловна), стар. Фемистоклей
(Фемисто клеевич,
^Фемистокл еевна) —
Фе місто кл
Феоген (Феогенович, Феогеновна) — Феоген
Феодор см. Фёдор
Феодосий (Феодосьевич, Феодосьевна)* и Федосий (Федосьевич, Федосьевна)* —
Феодосій, Федосій, Федос,
Федось,
Тодос,
Тодось,
Тодосій
Феодот см. Федот
Феодул (Феодулович, Феодуловна), разг. Федул (Федулович, Федуловна) — Фео
дул, разг. Фвдул
Феоктист (Феоктистович, Фе
октистовна) — Феоктист,
Теоктист
Феофан (Феофанович, Фео
фановна) — Феофан, Теофан
Феофил (Феофилович, Феофиловна) — Феофіл^ Теофіл
Феофил акт (Феофилактович,
Феофилактовна) — Феофілакт
Ферапонт
(Ферапонтович,
Ферапонтовна) — Ферапонт

Филадельф (Филадельфович,
Филадельфовна) — Фьладельф
г
Филарет (Филаретович, Фи
ларетовна) — Фшарет
Филимон (Филимонович, Фи
лимоновна) —
Филимон,
разг. Тилимон
Филипп (Филиппович, Фи
липповна) — Пилип
Филогоний
(Филогоньевич,
Филогоньевна)* — Ф1логон1й
Фирс (Фирсович,
Фирюов
на) — Ф1рс
Флавиан (Флавианович, Флавиановна) — Флав1ан
Флавий (Флавиевич, Флавиевна)* — Флавш
Флегонт (Флегонтович, Флегонтовна) — Флегонт
Флор, -ра (Флорович, Флоровна) — Флор
Флорентий
(Флорентьевич,
Флорентьевна)* — Флорентш
Флорентин г (Флорентйнович,
Флорентиновна) — Флорентин
Флориан (Флорианович, Флориановна), стар* Флорий
(Флориевич, Флориевна) —
Флор1ан^
Фока (Фокич, Фокич на) —
Фока
Фома (Фомич, Фоминична) —
Хома, реже Тома
Фортунат 9
(Фортунатович,
Фортунатовна) — Фортунат
Фотий (Фотиевич, Фотиевна)*
и Фот ДФотович, Фотовна) — Фотш, Фот
Франко (Франкович, Франковна) — Франко
Франц (Францевич, Францев
на) — Франц
Фридрих (Фридрихович, Фрид
риховна) — Фродпх
Фрол (Фролович, Фролов
на) — Фрол
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X
Харалампий см. Харлампий
Харйсим (Харйсимович, Харйсимовна) — Харисим
Харитон (Харитонович, Хари
тоновна) — Харитон, Харитш^ разг. Харко
Харлампий (Харлампиевич,
Харлампиевна)* и Харламп
(Харлампович,
Харламповна), стар. Харалампий
(Харалампиевич, ^Харалампиевна)* — Харламп, разг.
Халлам
Хрисанф (Хрисанфович, Хрисанфовна) — Хрисанф
Христиан (Христианович, Христиановна) — Християн
Христофор, -ра (Христофоро
вич, Христофоровна) — Хри
стофор
ч
Чеслав (Чеславович,
вовна) — Чеслав

э

Эраст (Эродтович, Эрастов
на) — Ераст
Эрнст (Эрнстович, ёрнстовна)
и Эрнест (Эрнестович, Эр
нестовна) — Ернст, Ернест

ю

Ювеналий
(Ювенальевич,
Ювенальевна)* — Ювена
лій
ібзеф (КЗзефович, КЗзефовн а }— ібзеф,
Юлиан (Юлианович, Юлиа
новна) — Юліан, разг. Уліян
КЗлий (КЗльевич, КЗльевна)*,
стар. Иулий — іблій
КІлиус (Юлиусович, КІлиусовна) — К)ліус
К)ний (ібниевич, КЗниевна),
стар. Иуний — ібній
КІрий (КЗрьевич, ібрьевна) —
ібрій, Юрко
Чесла
Юстин см. Устин
Юстиниан
(Юстинианович,
Юстиниановна) —
Юстиніан

Эдвард см. Эдуард
Эдмунд (Эдмундович, Эдмун
довна)— Е^мунд
г
Эдуард (Эдуардович, Эдуар
довна) и Эдвард (Эдвар
дович, Эдвардовна) — ЕЦцуард, Едвард
Эмилиан (Эмилианович, Эмилиановна} — Ем1л1ан
Эмиль (Эмильевич, Эмильев
на)* и Эмилий (Эмйлиевич,
Эмилиевна) — Ем1ль
Эммануил г (Эммануилович,
Эммануиловна) — Еммауш
Эней (Энеевич, Энеевна) —
Еней
Эразм (Эразмович, Эразмовна) — Еразм

Яким см. Аким
Йков (Йковлевич, Йковлевна), стар. Иаков — Йшв
Якуб (Якубович, Якубовна) —
Якуб, разг. Якуб
Ян (У1нович, Йновна) — Ян
Яиуарий (Януарьевич, Януарьевна)* — Януарш
Яромир, -ра (Яромйрович,
Яромйровна) — Яромир
Ярополк (Ярополкович, Ярополковна) — Ярополк
Ярослав (Ярославович, Ярос
лавовна) — Ярослав
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Ж енские имена
Алина — Ал1на
Алиса — Ал1са
Августа — Августа
Алла — Алла
Авдотья см. Евдокия
Альбертина — Альбертина
Авиата — Авіата
Альвина и Альбина — АльАврелия — Аврелія
вша^Альбша
Аврора — Аврора
Альфреда — Альфреда г
Агапия — Агапія
Анастасия, сокр. 9 Настя —
Анастасия, Настаздя, сокр.
Агата — Агата
Настя
Агафоника — Агафоника
Агафья и Агафия — Агафія, Анатолия — Анататпя
Ангелина — Ангел! на
Гафія
і
Анелйна' и Анелия — Анел!Аг лайда — Аглаїда
на^ Анел1я
Аглая — Аглая
Анжела
и
Анжелика —
Агна — Агна
Анжела, Анжелжа
Агнесса — Агнеса
Анисия и 9Анисья — Онйс1я,
Агнета — Агнета
разг. Ониська
Агния — Агнія
Анна
— Ганна, реже Анна
Аграфена — Горпина^
Антонида — Антонида
Агриппина — Агрипина, Гор- Антонина — Антонша
пина
Антошга — Антошя
Ада — Ада
Анфиса — Анф1са
Аделаида — Аделаїда
Аполлинария — Аполлшар1я
Аделина — Аделіна
Аполлония — Алоллотя
Адриана — Адріана
Ариадна — Арщдна 9
Аза — Аза
Арина — Орйна,,Орйся
Азалия — Азалія
Аркадия — Аркад1я
щ
Арсения — Арсена, А р сетя
Аида — АІда
Анилина, разг. Акулина — Артемия — Apтeмiя
Килйна, разг. Кулйна, ре Ася — Ася
Афанасия — Афанасия
же Якилйна
Афина — Аф1 на, Атена
Аксинья см. Ксения
Афродита — Афродета
Акулина см. Акилина
Аэлита — Аел1 та
Алевтина — Алевтина
Александра,
Александрина,
сокр. Олеся — Олександра,
Олександрйна, сокр. Олеся
Алексея и Алексина — Олек Беатриса — Беатриса
сія
Белла — Белла
Алёна см. Елена
Берта — Берта
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Богдана — Богдана
Богу слава — Богуслава
Болеслава — Болеслава
Борислава — Борислава
Бронислава — Броніслава

в
Валентина — Валентина
Валерия — Валерія
Ванда — Ванда
Варвара — Варвара
Василиса
и
Василина —
Василина
Васса — Васса
Венера — Венера
Вера — Віра
Верона см, Верония
Вероника — Вероніка
Верония и Верона — Вероні я,
Верона
Верослава — Вірослава
Викторина — Вікторина
Виктория — Вікторія
Вилена — Білена
Виленина — Білетна
Вилина — Віліна
Виола — Віола
Виолетта — Віолетта
Виргиния — Віргінія
Виринея — Віринея
Вита — Віта
Виталина — Віталіна
Виталия — Віталія
Влада — Влада
Владилена — Владилена
Владимира — Володимира
Владислава — Владислава
Владлена — Владлена
Власта — Власта
Воля — Воля
Всеслава — Всеслава
Вячеслава — В’ ячеелава

Галина — Галина
Гелена — Гелена
Георгина — Георгіна
Термина — Термина
Гертруда — Гертруда
Глафира — Глафіра
Гликерия — Гликерія, Ликерія, Ликера
Густава — Густава

д

Даниила — Даниїла
Дарья, # Дария и Дарина —
Дарина^ Одар ина, Одарка,
реже Дарія, Дар’ я
Денисия — Денисія
Джемма — Джемма
Диана — Діана
Дина — Діна
Доминика — Домініка
Домна, Домникия и Домника — Домна,
Домнікія,
разг. Домаха
Дора — Дора
Дорофея и Доротея — Доро
фея, Доротея

Е

Ёва — ёва
Евгения —
Євгенія,
реже
Євгена, разг. 1вга? Юга на
Евдокия, разг. Авдотья — Євдокія, Докія, разг. Явдоха,
Вівдя
Евдоксия — Єв^оксія
Евлалия — Євлалія
Евлампия — Євлампія
Евникия — Євникія
Евпраксия — Євпраксія, разг.
Євпракся, Пракся
Евсевия — Євсевія
Евстафия — Євстахія, Євстафія
Г
Евтихия — Євтйхія
Гаина, стар. Гаиания — Гаї- Евфимия см. Ефимия
на, стар. Гаїанія
Евфрасия — Євфрасія
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Евфросиния, Еврофсинья см.
Ефросиния
Екатерина, разг. Катерина —
Катерина, Катря
Елена, разг. Алёна — Олена
Елизавета — Єлизавета, разг.
Лисавета
Епистима и Елистимия —
Єпистйма, разг. Лепестина,
Опистйна, Пестйна, Пистйна
Ефимия,
стар.
Евфймия,
разг.
Хима —
Юхимія,
Юхима, Юхимйна, реже
Єфимія, разг. Хима, Химка
Ефросиния
и
Ефросинья,
стар. Евфросиния, Евфросішья — Євф^осинія, Фро
сина, разг. Пріська

ж
Жанна ^— Жанна
Жозефина — Жозефіна
3
Зареслава — Зореслава
Зарина, Зорина — Зорина
Заря, Зоря — Зоря
Заряна, Зоряна — Зоряна
Звенимира — Дзвенимира
Звенислава — Дзвенислава
Земфира — Земфіра
Зинаида — Зінаїда
Зиновия — Зіновія
Злата — Злата
Златослава — Златослава
Зорина см. Зарина
Зоря см. Заря
Зоряна см. Заряна
Зоя — Зоя

Йда — 1да
Изабелла — 1забелла
Изольда — 1зольда
Илария — 1лар£я
Илона — 1лона
Йнга — 1нга
Инесса — 1неса
Йнна — 1нна
Инора — 1нора
Иоанна см. Иванна
Иоланта — 1оланта
Иосифа и бсипа — Йосипа,
бсипа
Ираида — 1ра1*да
Ирена — 1рена
Ирина — 1рйна, Ярйна
Йрма — 1рма
Исидора — 1сидора
Иулиания см. Ульяна
Иулитта см. Улита
Иулия см. К)лия
Иуния см. КЬия
Иустина, Иустйния см. Усти
нья
Ифигения — 1ф 1гетя
Йя — 1я

К

Казимира — Казимира
Калерия — Калер1я
Калина — Калина
Каллиста — Калгста
Камилла — Кам1ла
Капитолина — Каштолгна
Карина — Карина
Кармия — Карм1я
Каролина — Карол1на
Катерина см. Екатерина
Квито слава — Квггослава
Кикйлия см. Цецилия
Кира — Кгра
Кириакия
и
Кирьякия —
Кир1ак1я
Иванна, стар. Иоанна —
Iванна,
реже
Іванйна, Клавдия — Клавд1я.
Клара — Клара
стар. Іоанна

и
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Кларйса — Кларйса
Клементина — Клементина
Клеопатра — Клеопатра
Констанция — Ковстанція
Корнелия — Корнелія
'
Ксения и Оксана, разг. Акси
нья — Оксана, реже Аксенія, Оксенія, Ксенія

Людмила — Людмила
Люсьена — Люсьена
Люция — Лющя

м

Мавра — Мавра
Магдалина, Магдалена, сокр.
Магда — Магдалина, Маг
далена, сокр. Магда
А
Майна — Маша
Майя 9— Майя
Лада — Лада
Макрина — Мокрина
Лариса — Лариса
Мальва — Мальва
Лаура — Лаура
Мальвина — Мальвша
Лениана — Леніана
Маргарита — Маргарита
Ленина — Леніна
Мариамна — Маршмна
Леокадия — Леокадія
Марианна и Марьяна — МаЛеонарда — Леонарда
р’ яна, Мар1анна
Леонида — Леоніда
Мариетта — Мариетта
Леонида — Леоніла
Марина — Марина
Леония — Леонія
Марионила — Марюшла
Леонора см. Элеонора
Мария, разг. Марья* — Мар!я,
Леонтина — Леонтина
разг. Мар’ я
Леонтия — Леонтія
Маркиана — Марвдяна
Леся — Леся
Марсельеза — Марсельеза
Лея см. Лия
Марта — Марта
Лиана — Ліана
Мартиниана — Мартишана
Лидия — Лідія
Марфа — Марфа
Лилиана — Ліліана, Ліліяна
Марья см. Мария
Лилия — Лілія
Марьяна см. Марианна
Лина — Ліна
Лия, реже Лея — ЛІя, реже Матнлвда — Матильда
Матрена и Матрона — МотЛея
рона, разг. Мотря
Лорина — Лорина
Луиза — Луїза
Мелания и Меланья — Мелашя, Мелана, разг. Меланка,
Лукерья — Лукерія^ Лукера,
Маланка, Малана, Мелашразг. Ликера, Лукеря
ка, Малашка
Лукина — Лукина
Мелетия — Мелет1я
Лукйя — Лукія
Мелитина — Мелвина
Лукьяна — Лук’ яна
Мелитриса — М ел ^ и са
Любава — Любава
Любовь — Любов, разг. Лю Мечислава — Мечислава
Милана — Милана
бина
Милена — М1лена
Любомила — Любомйла
Милица — Милиця
Любомира — Любомира
Милослав а — Милослава
Людвига — Людвіга
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Минодора — Нимидора, Ми
нодора
Мирослава — Мирослава
Митродора — Митродо^а
Михайлина — Михайлина
Млада — Млада
Модеста — Модеста
Мстислава — Мстислава
Муза — Муза

н

Памфилия — Памфілія
Парасковья, Параскева см.
Прасковья
Парфения — Парфенія, Парфена
Пелагея и Пелагия — Пелагія, Пелагея, Палажка и
Палагна, разг. Налога, Пелага
Петрина и Петрана — Петрина, Петрана
Петрунеля — Петрунеля
Пиония — Піонія
Платонида — Платонида
Поликсения и Поликсена —
Поліксені я, Поліксена
Полина — Поліна
Прасковья, разг. Парасковья,
стар. Параскева — Парасковія, Параскева, Параска
Пульхерия —
Пульхерія,
разг. Пульхера

Надежда — Надія
Наина — НаІна
Настя см. Анастасия
Наталия и Наталья — Наталія, Наталя, Наталка
Нелли — Неллі
Неля — Неля
Неонила — Неоніла
Ника — НІка
Николая — Миколая
Нила — Шла
Нимфодора — Німфодора
р
Нина — Ніна
Нинель — Нінель
Рада — Рада
Нонна — Нонна
Радислава — Радислава
Раина — Раі'на
Раиса — Раіса
Раймонда — Раймонда
Оксана см. Ксения
Рафалина — Рафалина
Октябрина — Октябрина
Рахиль и Рахиля — Рахіль,
Олеся — Олеся
Рахіля
Олимпиада — Олімпіада
Регина — Регіна
Олимпия — Олімпія
Рената — Рената
бльга — бльга
Римма — Римма
Ореста — Ореста
Рогнеда — Рогніда
Орислава — Орислава
Роза — Роза
Орися и Орыся — Орися
Розалия, реже Рузалия — Робсипа см. Иосифа
залія, реже Рузалія
Роксана — Роксана
Роксолана — Роксолана, Роксоляна
Павла — Павла
Романия и Романа — РомаПавлина — Павлина
ні я, Романа
Пальмира — Пальмира
Ростислава — Ростислава

о

п
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Руясена — Ружена
Рузалия см. Розалия
Руслана — Руслана
Руфина — Руфіна
Руфь —- Руф

С
Савина и Сабина — Савіна,
Сабіна
Саломея см. Соломония
Сарра — Сара
Светлана — Світлана
Светозара — Світозара
Свобода — Свобода
Святослава — Святослава
Севастьяна и Севастиана —
Севастяна, Севастіана
Северина — Северина
Семёна — Семена
Серафима — Серафима
Сильвия и Сильва — Сільвія,
СІльва
СИНКЛИТИКИЯ, Синклитйя и
Синклита — Секлета, разг.
Секлетйна
Снежана — Сніжана
Соломея,
Соломия
см.
Соломония
Соломонйда — Соломонида
Соломония,
Саломея
и
Соломея, стар. Соломия —
Соломія,
Саломея, разг.
Солоха
Софья и София — Софія
Сталина — Сталіна
Станислава — Станіслава
Стелла — Стелла
Степанида, стар. Стефанида,
разг.
Стеха,
Стефа —
Степанида,
Стефанида,
Стеха, Стефа, Степа
Стефания — Степанія, Стефанія, разг. Стефа, Степа
Сусанна — Сусанна

т
Таисия — Таїсія, Таїса
Тамара — Тамара
Тамила и Томила — Таміла,
Томіла
Татьяна — Тетяна
Теодора — Теодора
Тереза и Терезия — Тереза,
Терезія
Томила см. Тамила

У
Улита,
стар.
Иулйтта —
Улита
Ульяна, стар. Иулиания —
Уляна, Оляна
Устинья,
стар.
Иустина,
Иустиния — Устина, Юсти
на, разг. Уст я, Вустя

Ф
Фавста — Фавста
Фаина — Фа1 на
Феврония — Феврошя, разг.
Фeвpociя, Х 1 вря
Федора, стар. Феодора —
Федора, Тодора
Федосья см. Феодосия
Федотья см. Феодотия
Фёкла — Тек ля, Векла, редко
Фекла
Феликса — Фелшса
Фелш^ата — Фел1 цата
Феодора см. Федора
Феодосия
и
Федосья —
Фео^о^я, Фе^ос1я, Федося,
Федоска, Федоська, Тодося,
Тодоска, Тодоська, реже
Теодоз1я, Теодозя
Феодотия и Федотья — ФеоДОТ1Я
Феоктиста — Феоктиста, Теоктиста
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Феона и Феония — Феона,
Феонія
Феофания — Феофанія
Феофйла — Феофіла, Теофіла, реже Теофілін
Филарета — Філарета
Флора и Флория — Флора,
Флорія
Флорентина — Флорентина
Флория см. Флора
Фотиния и Фотина — Фоти
нія, Фотина^ Хотина
Франка — Франка
х

э
Эвелина — Евеліна
Эдита и Эдит — Едіта, Едіт
Элеонора и Леонора — Елео
нора, Леонора
Элина — Еліна
Злла — Ёлла
Эльвина — Ельвіна
Эльвира — Ельвіра
ёльза — Ёльза
Эмилия — Емілія, разг. Емхла
^мма — Ёмма
Йра — Ёра
Зрна — Ерна
Эсфирь — Есфір, Естер, разг.
Естерка

Харита — Харита
Харитина — Харитина, разг.
Харитя
Хима см. Ефимия
Хриса — Хрйса
Хрйсия — Хрйсія
Христина и Хрйстя — Хрис Юзефа — Юзефа
Н)лия, стар. Иулия — КЗлія,
тина, разг. Хрйстя
Юлина
К^ния, стар. Иуния — КЗнія

ю

у

Цецйлия
Цецілія

и

Кикйлия —

ч
Чеслава — Чеслава

Я
Ядвйга — Ядвіга
Йна — Йна
Янина — Яніна
Ярослава — Ярослава

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Правописний
довідник
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Особливості
правопису
власних імен
Особові людські імена, форми по батькові,
прізвища, псевдоніми тощо пишуться з великої літери,
напр.: Тарас Григорович Шевченко, Леся Українка, Ярослав
Мудрий.
Подвійні імена, які зрідка ще й зараз трапляються серед
українського населення, пишуться через#дефіс: Богдан ібрій,
Зіновій-Богдан, Іван-Валентйн, Ростислав-Володимир, ІринаСвітлана, Лідія-КІлія та ін.
Через дефіс пишуться і подвійні прізвища типу Зноско
Боровський, КосАнатполъсъкий, Дончук-Донцова тощо.
Подвоєння та подовження приголосних
в українських іменах
В українській мові, на відміну від російської,
подвоєння приголосних в іменах людей трапляється рідко
(пор. укр.: Інокенпйй, Іполит, Кирило, Сава, Пилип, Агрипйна і рос.: Иннокентий, Ипполит, Кирилл, Савва, Филипп,
Агриппина тощо).
Подвоюються здебільшого сонорні приголосні у двоскла
дових іменах іншомовного походження: Алла, Белла, Жанна,
їнна, Нонна, Ілла, Ёмма, в тому числі й у засвоєних давно,
як-от: Ганна, Іванна9 та ^в деяких ^трискладових та багато
складових типу Аполлінарія, Ізабелла, Сусанна, Аполлон,
Палладій.
В імені Ілля подвоєння л відбиває наслідок процесу
уподібнення в українській мові звука } м’ яким приголосним.
Правопис йотованих в іменах
Букви я, ю, є, ї пишуться в іменах:
а) на початку слова і після голосного на позначення
звукосполучень й +
й + у, й + е, й + і, напр.: Ярина, КІлія,
Юхим, два, ївга, Сергію, Надіє;
б) після приголосного на позначення голосних а, у та
м’якості цього приголосного: Омелян, Касян, Тетяна, Люд
мила.
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П р и м і т к а 1. Сполучення йя, йї, йю, йє пишуться в
імені Майя (МаШ, Майю, Майє).
П р и м і т к а
2. В українській мові, на відміну від
російської, в іменах після м’ яких приголосних перед йото
ваними м’ який знак не пишеться {пор. українські: Омелян,
Уляна, Тетяна і російські: Емельян, Ульяна, Татьяна), за
винятком іншомовних типу Люсьена.
Роздільність вимови йотованих я, ю, є, ї і попереднього
твердого приголосного позначається апострофом. Апостроф у
власних іменах людей пишеться після губних, задньо
язикових і р перед йотованими я, ю, є, ї, напр.: Дем'ян,
Лук’ян, Валер’ян, Мар'ян, Дар9я (Дар’ї, Дар’є), Любов'ю.
П р и м і т к а
1. Апостроф не пишеться, коли перед
губним звуком є приголосний, який належить до кореня,
напр.: Святослав.
П р и м і т к а 2. Апостроф не пишеться, коли я, ю озна
чають а, у в сполученні з пом’ якшеним приголосним, напр.:
Зорян, Катря (Катрю).
Правопис присвійних прикметників,
утворених від імен
Присвійні прикметники, що утворюються від
власних імен і означають належність чогось тій чи іншій особі,
пишуться з великої літери: Семенів портфель, Оксанина
книжка.
П р и м і т к а . Прислівники, утворені від власних назв
цього типу, пишуться з малої літери: по-івановому, помаріїному.
Відіменні присвійні прикметники творяться за допомогою
суфіксів -ів (-їв), -ин (-їн) та фонетичних варіантів -ов, -ев (-єв):
Іван:
Петро:
Гриі^ь:
Сергій:
Микола:
Лариса:
Надія:

Іванів зошит
Петрів ”
Грипів ”
Сергіїв ”
Миколин ”
Ларисин ”
Надіїн ”

Іванова заява
Петрова ”
Гриі^ева ”
Сергієва ”
Миколина ”
Ларисина ”
Надіїна “

П р и м і т к а 1 . У присвійних прикметниках звуки о, е
(у відкритих складах) часто чергуються з і ^в закритих
складах): Макарів син — Макарового сина, Макарова дочка:
Василів син — Василевого сина, Василева дочка.
П р и м і т к а 2. Присвійні прикметники, що утворюються від чоловічих імен з основою на м’ який приголосний,
шиплячий, й і деякі на р, незалежне від місця наголосу,
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мають у жіночому та середньому роді суфікс -ев (а, е) або -єв
(а, е): Василева (Костева, Андрїєва, Ігорева, Дорошева)
сестра; Василеве (Костеве і т. ін.) пальто.
У присвійних прикметниках, утворених від імен, що
закінчуються на -а, -я, пишеться суфікс -ин (а не -ін), а після
голосного або апострофа -ш, напр.; Настин (від^ Настя),
Марусин (від Маруся), Катрин (від Катря)9 Колин (від
Коля), Галин (від Галя), Рейн (від Рая)9 Клавдіін (від
Клавдія), М арін (від Мар'я).
П р и м і т к а 1. Приголосні г, к (шк), х перед суфіксом
-ин змінюються на ж, ч (п^), ш: бльга — Ьльжин, Галька —
Гальчин, Мелашка — Мелащин, Я вдоха — Явдошин.
М’ який знак у прикметнику зберігається перед ж, ч (щ),
ш, якщо він є в імені, від якого походить присвійний
прикметник: Галька — Гальчин9 але Наталка — Наталчин.
П р и м і т к а
2. Приголосний с
у
присвійних
прикметниках із групами -ск-, -ськ- зберігається^ а к
переходить у ч: Параска — Парасчин, Онйська — Онисьчин,
причому ь перед ч теж пишеться, якщо він є в імені, від
якого походить присвійний прикметник.
Відмінювання імен
Чоловічі імена, що в називному відмінку однини
закінчуються на -а, -я, належать до іменників І відміни і
відмінюються за такими зразками:
ТВЕРДА

ГРУПА

Однина
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Микола
Миколи
Миколі
Миколу
Миколою
при Миколі
Миколо

Сава
Сави
Саві
Саву
Савою
Саві
Саво

Н)ра
КЗри
Н)рі
ібру
КЗрою
КІрі
КІро

Сави
Сав
Савам
Сав
Савами
Савах
Сави

ібри
Юр
КІрам
Юр
кЗрами
КІрах
КЗри

Множина
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Миколи
Микол
Миколам
Микол
Миколами
при Миколах
Миколи
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М’ Я К А Г Р У П А
Однина
Н.
Ілля
Р.
Іллі
Д.
Іллі
Зн.
Іллю
Ор.
Іллею
М
при Іллі
Кл.
Ілле

Ієремія
Ієремії
Ієремії
Ієремїю
Ієремією
Ієремії
Ієреміє

Льоня
Льоні
Льоні
Льоню
Льонею
Льоні
Льоню

Ієремії
Ієремій
Ієреміям
Ієремій
Ієреміями
Ієреміях
Ієремії

Льоні
Льонь
Льоням
Льонь
Льонями
Льонях
Льоні

Множина
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Іллі
Іллів
Іллям
Іллів
Іллями
при Іллях
Іллі

Чоловічі імена, що в називному відмінку однини
закінчуються на -о, -й, тверді та м’ які приголосні, належать до
іменників II відміни і відмінюються за такими зразками:
ТВЕРДА ГРУПА
Однина
Н.
Павло
Р.
Павла
Д.
Павлові
Павлу
Зн.
Павла
Ор.
Павлом
М.
при Павлові
Кл.
Павле
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.
Н.
Р.
Д.

Антін
Антона
Антонові
Антону
Антона
Антоном
Антонові
Антоне

Володимир
Володимира
Володимирові
Володимиру
Володимира
Володимиром
при Володимирові
Володимире
Олег
Олега
Олегові
Олегу

Фрідріх
Фрідріха
Фрідріхові
Фрідріх у

Сидір
Сидора
Сидорові
Сидору
Сидора
Сидором
Сидорові
Сидоре
Світозар
Світозара
Світозарові
Світозару
Світозара
Світозаром
Світозарові
Світозаре
Явтух
Явтуха
Явтухові
Явтуху

292

Правописний довідник

Зн.

Ор.
М.
Кл.

Олега
Олегом
при Олегові
Олегу і
Олеже

Фрідріха
Явтуха
Фрідріхом Явтухом
Фрідріхові Явтухові
Фрідріху
Явтуше

Множина
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Павли
Павлів
Павлам
Павлів
Павлами
при Павлах
Павли

Антони
Антонів
Антонам
Антонів
Антонами
Антонах
Антони

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Володимири
Володимирів
Володимирам
Володимирів
Володимирами
при Володимирах
Володимири

Світозари
Світозарів
Світозарам
Світозарів
Світозарами
Світозарах
Світозари

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Олеги
Олегів
Олегам
Олегів
Олегами
при Олегах
Олеги

Явтухй
Явтухів
Явтухам
Явтухів
Явтухами
Явтухфс
Явтухй

Фрідріхи
Фрідріхів
Фрідріхам
Фрідріхів
Фрідріхами
Фрідріхах
Фрідріхи

Сидори
Сидорів
Сидорам
Сидорів
Сидорами
Сидорах
Сидори

П р и м і т к а . Ім’ я Лев при відмінюванні має паралельні
форми: Лева, Левові і Льва, Львові та ін.
М’ Я К А Г Р У П А
Однина
Н.
Тадей
Р.
Тадея
Д.
Тадеєві
Тадею
Зн.
Тадея
Ор.
Тадеєм
М.
при Тадеєві
Кл.
Тадею

Корній
Корнія
Корнієві
Корнію
Корнія
Корнієм
Корнієві
Корнію

Н.
Р.

Стась
Стася

Терень
Тереня
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Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Тереневі
Тереню
Тереня
Теренем
при Тереневі
Тереню
Ігор
Ігоря
Ігореві
Ігорю
Ігоря
Ігорем
при Ігореві
Ігоре

Стасеві
Стасю
Стася
Стасем
Стасеві
Стасю
Лазар
Лазаря
Лазареві
Лазарю
Лазаря
Лазарем
Лазареві
Лазаре

Множина
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Тадеї
Тадеїв
Тадеям
Тадеїв
Тадеями
при Тадеях
Тадеї

Корнії
Корніїв
Корніям
Корніїв
Коршями
Корніях
Корнії

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Терені
Теренів
Тереням
Теренів
Теренями
при Теренях
Терені

Стасі
Стасів
Стасям
Стасів
Стасями
Стасях
Стасі

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Ігорі
Ігорів
Ігорям
Ігорів
Ігорями
при Ігорях
Ігорі

Лазарі
Лазарів
Лазарям
Лазарів
Лазарями
Лазарях
Лазарі

МІШАНА ГРУПА
Однина
Н.
Дорош
Р.
Дороша
Д.
Дорошеві
Дорошу

Лукаш ^
Лукаша
Лукашеві
Лукашу

Тиміш '
Тимоша
Тимошеві
Тимошу

294

Правописний довідник

Зн.
Ор.
М.
Кл.

Дороша
Дорошем
при Дорошев1
Дороше

Лукаша
Лукашем
Лукашев1
Лукаше £
Лукашу

Тимоша
Тимошем
Тимошев1
Тимоше

Лукаш!
Лукаппв
Лукашам
Лукаппв
Лукашами
Лукашах
Лукапп

Тимош!
Тимопив
Тимошам
Тимоппв
Тимошами
Тимошах
Тимош!

Мно ж и на
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Доропп
Доропп в
Дорошам
Дороипв
Дорошами
при Дорошах
Доропп

Жіночі імена, що в називному відмінку однини мають за
кінчення -а, -я, належать до іменників І відміни і відміню
ються за такими зразками:
ТВЕРДА ГРУПА
Однина
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Ганна
Ганни
Ганні
Ганну
Ганною
при Ганні
Ганно

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Вероніка
Вероніки
Вероніці
Вероніку
Веронікою
при Вероніці
Вероніко

Множина
Ганни
Н.
Ганн
Р.
Ганнам
Д.
Зн.
Ганн
Ганнами
Ор.
м. при Ганнах
Ганни
Кл.

Варвара
Варвари
Варварі
Варвару
Варварою
Варварі
Варваро

Таі’са
Таїси
Таїсі
Таїсу
Таїсою
Таїсі
Таїсо

Івга
Івги
Івзі
Івгу
Івгою
Івзі
ївго

Домаха
Домахи
Домасі
Домаху
Домахою
Домасі
Домахо

Варвари
Варвар
Варварам
Варвар
Варварами
Варварах
Варвари

Таїси
Таїс
Таїсам
Таїс
Таїсами
Таїсах
Таїси
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Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Вероніки
Веронік
Веронікам
Веронік
Вероніками
при Вероніках
Вероніки

Івги
ївг
Івгам
ївг
ївгами
Івгах
Івги

Домахи
Домах
Домахам
Домах
Домахами
Домахах
Домахи

М’ Я К А Г Р У П А
Однина
Н.
Р.

Д.

Зн.
Ор.
М.
Кл.
Н.
Р.

д.

Зн.

Ор.
М.
Кл.

Клавдія
Клавдії
Клавдії
Клавдію
Клавдією
при Клавдії
Клавдіє

Соломія
Соломії
Соломії
Соломію
Соломією
Соломії
Соломіє

Мотря
Мотрі
Мотрі
Мотрю
Мотрею
при Мотрі
Мотре

Тася
Тасі
Тасі
Тасю
Тасею
Тасі
Тасю

Наталя
Наталі
Наталі
Наталю
Наталею
Наталі
Наталю

Множина
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Клавдії
Клавдій
Клавдіям
Клавдій
Клавдіями
при Клавдіях
Клавдії

Соломії
Соломій
Соломіям
Соломій
Соломіями
Соломіях
Соломії

Н.
Р.

Мотрі
Мотр
Мотря м
Мотр
Мотрями
при Мотрях
Мотрі

Тасі
Тась
Тасям
Тась
Тасями
Тасях
Тасі

Д.

Зн.
Ор.
М.
Кл.

Наталі
Наталь
Наталям
Наталь
Наталями
Наталях
Наталі

П р и м і т к а 1. Кінцеві приголосні основи г, к, х в іме
нах цієї відміни в давальному та місцевому відмінках перед
закінченням -і змінюються на з, ц, с: їнга — Інзі, Ольга —

Г і р А О » П Я С Н Ш * Л О в ІД Н Н К

Ользі, ївга — ївзі, Одарка — Одарці, Палажка — Палажці,
Домаха — Домасі, Солоха — Єолосі, Явдоха — Явдосі.
П р и м і т к а 2.'В>іменах типу Одарка, - Параска в
родовому відмінку множини в кінці основи між приголосними
з’ являється звук о: Одарок, Парасок.
П р и м і т к а 3. В іменах типу Антін, Прокгп, Нестір,
Ничипір, Сидір, Федір, Тимїш і пишеться тільки в називному
відмінку, в непрямих відмінках — о (Антона, Прокопа,
Нестора* Ничипора, Сидора, Федора, Тимоша; Антоном,
Прокопом, Нестором, Ничипором, Сидором' та ін.), але:
Авенгр — Авенгра, Аветром; Лаврін — Лаеріші, Лаврїном;
Олефхр — Олефіра, Олефїром.
П р и м і т к а
4. Імена, що в називному відмінку
закінчуються на -р, у родовому відмінку твердої групи мають
-а: Акт ор — Актора, Лавр — Лавра, Макар — Макара,
СвітозаР' — Світозара, імена м’ якої групи мають -я: їгор —
Ігоря, Кесар — Кесаря, Лазар — Лазаря, Цезар — Цезаря.
Жіночі імена, що в називному відмінку однини
закінчуються на приголосний, належать до іменників
III відміни і відмінюються за такими зразками:
Однина
Н.
Любов
Р.
Любові
Д.
Любові
Зн.
Любов
Ор.
Любов’ ю
М.
при Любові
Кл.
Любове

Нінель
Нінелі
Нінелі
Нінель
Нінеллю
Нінелі
Нінеле

П р и м і т к а . Форми непрямих відмінків множини від
таких імен уживаються рідко.
Увага! У звертаннях, що складаються із загальної назви
та імені, закінчення кличного відмінка набуває і загальна
назва, і власне ім’ я: добродію Дмитре, брате Іване, сестро
Михайлино.
Особливості творення
та відмінювання форм по батькові
У чоловічих іменах по батькові пишеться с у ф і к с
-ович, якщо ім’ я відмінюється за твердою чи мішаною групою
або закінчується на р, і суфікс -ьович (-йович), які^о ім’ я
відмінюється^ за м’ якою групою: Петрович, Семенович,
Карпович, Дорошович, Лазарович і Васильович, Олексійович,
Сергійович.
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У жіночих іменах по батькові перед суфіксом -н(а) завжди
пишеться -ів (-їв): Петрівна, Михайлівна, Василівна, Сергіївна.
Увага! Не можна за зразком чоловічих форм по батькові
писати Оксана Васйльовна (Миколайовна, Юрійовна та ін.)*
Паралельні форми по батькові утворюються від імені Йків
— Йкович, Йківна і рідше Йковлевич, Яковлівна.
Деякі особливості в утворенні форм по батькові мають чо
ловічі імена, що в називному відмінку закінчуються на -а, -я,
яким властиві граматичні ознаки іменників жіночого роду. Від
більшості з них форми по батькові утворюються за допомогою
суфіксів -ович, -івна: Йона — Йонович, Йонівна; Микита —
Микитович? Микитівна; Мина — Минович, Минівна; Сила —
Силович, Силівна та под. Деякі імена цього типу мають пара
лельні форми по батькові: Кузьма — Кузьмйч, Кузьмівна і
Кузьмович, Кцзьмівна; Лука 9— Лукйч, Лтуківна і Лукович,
Луківна; Хома — Хомович, Хомівна і Хомич, Хомгвна.
Від імені Ілля форми по батькові — Ілліч, Іллївна9 від
Микола — Миколайович, Миколаївна і (рідше) —
Миколович, Миколівна.
Форми по батькові від офіційних подвійних імен на
зразок Богдан-ібрій утворюються звичайно від першого імені
(Олексій Богданович, Ірина Богданівна), але за бажанням
рідних під час реєстрації новонароджених може бути
зареєстрована форма по батькові й від другого імені (Олексій
ібрійович, Ірина ібріївна). Зрідка трапляються давні записи,
де форма по батькові складається з обох імен: Олексій Богданібрійович, Ірина Богдан-КІрГівна. У і^ьому випадку перше
ім’ я не відмінюється (книжка Олексія Богдан-Юрійовича,
стаття Ірини Богдан-ібріївни тощо).
Форми по батькові відмінюються за такими зразками:
П ри ч о л о в і ч и х
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Іван Петрович (Васильович, Олексійович, Ілліч)
Івана Петровича (Васильовича, Олексійовича, Ілліча)
Іванові Петровичу (Васильовичу, Олексійовичу,
Іллічу)
г
с
Івана Петровича (Васильовича, Олексійовича, Ілліча)
Іваном Петровичем (Васильовичем, Олексійовичем,
Іллічем)
при Іванові Петровичу (Васильовичу, Олексійовичу,
Іллічу)
#
г
с^
Іване Петровичу (Васильовичу, Олексійовичу,
Іллічу)

П ри ж і н о ч и х
Н.
Р.

іменах

іменах

Ганна Петрівна (Василівна, Олексіївна, Іллівна)
Ганни Петрівни (Василівни, Олексіївни, Іллівни)
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Д.
Зн.
Ор.
М.
Кл.

Ганні Петрівні (Василівні, Олексіївні, Іллівні)
Ганну Петрівну (Василівну, Олексіївну^ Іллівну)
Ганною Петрівною (Василівною, Олексіївною,
Іллівною)
при Ганні Петрівні (Василівні, Олексіївні, Іллівні)
Ганно Петрівно (Василівно, Олексіївно, Іллівно)

Увага! Не можна писати й говорити Ганни Петрївної
(“ Контрольна робота Ганни Петрівни Шевчук” , а не: “ Конт
рольна робота Ганни Петрівна Шевчук” ), Ганні Петрївній
(“ Залишу доручення Ганні Петрівні” , а не: “ Залишу доручен
ня Ганні Петрівній” ).
Слід пам’ ятати також, що форми по батькові при чоло
вічих іменах завжди мають в орудному відмінку закінчення
-ем (а не -ом): “ Зустрівся з Олександром Андрійовичем і з
Сергієм Карповичем” .
П р и м і т к а 1 . У звертаннях, що складаються з двох
власних назв — імені та по батькові, — обидва слова
вживаються у кличному відмінку: Сергію Петровичу, Назаре
Андрійовичу (не можна писати й говорити: Назаре Андрійович
або Назар Андрійовичу і т. ін.).
П р и м і т к а
2. Коли в тексті трапляються поряд
загальна назва, прізвище, ім’ я та по батькові чоловічого роду,
слід уникати одноманітних відмінкових закінчень і вживати
паралельно закінчення -ові,^ -еві (-сві) та -у, -ю: директорові
Тарасу Самійловичу Бондаренкові; учителеві Семену Йковичу
Півторакові та под.

Правопис прізвищ

Способи творення українських прізвищ
та особливості їх відмінювання
Українські прізвища відзначаються великою різно
манітністю як щодо джерел виникнення, так і щодо гра
матичної будови.
Прізвища належать до розряду іменників, але за поход
женням, будовою та особливостями відмінювання їх ділять на
дві групи: прізвища прикметникового типу та прізвища
іменникового типу.
Прізвища прикметникового типу

До цієї групи належать:
1.
Прізвища у формі повних прикметник
дієприкметників, що мають у називному відмінку -ий (-ій) у чо
ловічих прізвищах: Бідний, Боровий, Швидкий, Городній,
Нижній, Плахотній, Битий? Шитий, Мальований, Наливаний,
Невінчаний, Писаний, Погорілий та -а, -я — у жіночих: Бідна,
Борова, Швидка,' ГородняНижня, Плахотня, Бита, Шита,
Мальована, Наливана, Невінчана, Писана, Погоріла.
Досить поширений різновид прізвищ цієї групи має су
фікси - ськ-,, -цьк-, -зьк-: Білоцерківський (-ська), Волоський
(-ська), Горнщький ( цька), Збанацький (-цька), Яворницький
і'цька), Сиволозький (-зька) та ін.
Ці прізвиша відмінюються як прикметники твердої або
м’ якої групи .
ТВЕРДА ГРУПА
Чоловічі
Н. Гайовий
Р. Гайового
1
однині.

Швидкий
Швидкого

Писаний
Писаного

Зразки відмінювання прізвищ тут і далі подаємо лише в
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Д.
Зн.
Ор.
М.

Гайовому
Гайового
Гайовим
при Гайовому
Гайовім

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Лагодинський
Лагодйнського
Лагодинському
Лагодйнського
Лагодинським
при Лагодинському
Лагодйнськім

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Водолазький
Водолазького
Водолазькому
Водолазького
Водолазьким
при Водолазькому
Водолаз ькім

Швидкому
Швидкого
Швидким
Швидкому
Швидкім

Писаному
Писаного
Писаним
Писаному
Писанім

Яворницький
Яворницького
Яворницькому
Яворницького
Яворницьким
Яворницькому
Яворнйцькім

Жіночі
Н.
Гайова
Р.
Гайової
Гайовій
Д.
Зн.
Гайову
Ор.
Гайовою
М.
при Гайовій

Швидка
Швидкої
Швидкій
Швидку
Швидкою
Швидкій

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Лагодинська
Лагодинської
Лагодинській
Лагодйнську
Лагодйнською
при Лагодинській

Яворнйцька
Яворницької
Яворницькій
Яворнйцьку
Яворнйцькою
Яворницькій

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Водолазька
Водолазької
Водолазькій
Водолазьку
Водолазькою
при Водолазькій

М ’ ЯКА ГРУПА
Чоловічі
Н.
Р.

Городній
Городнього

Нижній
Нижнього

Писана
Писаної
Писаній
Писану
Писаною
Писаній
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Д.
Зн.
Ор.
М.

Городньому
Городнього
Городнім
при Городньому
Городнім

Нижньому
Нижнього
Нижнім
Нижньому
Нижнім

Жіночі
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Городня
Городньої
Городній
Городню
Городньою
при Городній

Нижня
Нижньої
Нижній
Нижню
Нижньою
Нижній

2.
Прізвища, що походять від нечленних (коротких) форм
якісних та відносних прикметників (Буй, Глух, Куц, Молод),
нечленних форм дієприкметників (Бажан, Рубан, Припхан,
Продан).
Ці прізвища втратили граматичні ознаки прикметників
(дієприкметників) і відмінюються як іменники твердої,
м’ якої або мішаної групи II відміни.
ТВЕРДА ГРУПА М’ЯКА ГРУПА
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М. при

Молод
Молода
Молодові
Молоду
Молода
Молодом
Молодові
Молоду
Молоді

Глух
Глуха
Глухові
Глуху
Глуха
Глухом
Глухові
Глуху
Глусі

Буй
Буя
Буєві
Бую
Буя
Буєм
Буєві
Бую
Буї

Жіночі прізвища цього типу н е в і д м і н ю ю т ь с я :
Марія Молод (Глух, Буй, Куц), Марїі Молод (Глух, Буй, Куц),
Марією Молод (Глух, Буй, Куц) та ін.
3. Прізвища, що мають форму присвійних прикметників,
виникли здебільшого як назви сина (дочки) від імені чи
прізвиська батька або матері й утворилися за допомогою
суфіксів -ів (-їв), -ов, -ев (-св), -ин (-їн): Андрухів, Грйцьків,
Куірв, Кирчів, Лесів, Стосів, Йцків, ГуреСв, Зеров, Домчин,
1лын. Сюди ж належать прізвища на -ишин (-їшин), у т в о р е н і
від назви матері на
-иха: Іванйшин (син Іванихи),
Яремчйшин (син Яремчихи), Яцйшин (син Яцихи), Дячйшин
(син дячихи), Андришин (син Андріїхи) тощо.
Такі прізвища відмінюються за зразками:

302

Правописний довідник

Чоловічі
Н.
Лесів
Р.
Лесева
Д.
Лесеву
Зн.
Лесева
Ор.
Лесевим
М.
при Лесеву
Григор’ єв
Н.
Григор’ єва
Р.
Григор’ єву
Д.

Андріїв
Зеров
Зерова
Андрієва
Андрієву
Зерову
Зерова
Андрієва
Андрієвим Зеровим
Зерову
Андрієву
Олексин
Олексина
Олексинові
Олексину
Олексина
Зн.
Григор’ єва
Олексиним
Ор.
Григор’ євим
М.
при Григор’ єву
Олексині
Олексинові
Олексину
Степанйшин
Н.
Гоїн
Степани шина
Р.
Гоїна
Степанишинові
Д.
Гоїнові
Степани шину
Гоїну
Зн.
Гоїна
Степанйшина
Ор.
Гоїним
Степанишиним
М.
при Гоїні
Степани шині
Гоїнові
Степанишинові
Гоїну
Степанишину
Яремчишин
Н.
Грицаїшин
Р.
Грицаі'шина
Яремчишина
Д.
Грицаїшинові Яремчйшинові
Яремчишину
Грицаїшину
Зн.
Грицаїшина
Яремчишина
Ор.
ГрицаІшиним Яремчишиним
Яремчишині
М.
при Грицаїшині
Грицаїшинові Яремчишинові
Грицаїшину
Яремчишину
У прізвищах на -ів звук і чергується з о після твердих
приголосних (Степанів — Степанова, бо Степан; Якймів —
Якймова, бо9Якйм) і з е після м’ яких та ршплячих ^щшголоснрхг (Іванців — Іванцева, бо Іванець; Дукатів —
Лукашева, бо Лукаїи).
Жіночі
Зерова
Андрієва
Н.
Лесева
Зерової
Лесевої
Андрієвої
Р.
Зеровій
Андрієвій
Лесевій
Д.
Зерову
Андрієву
Зн.
Лесеву
Андрієвою Зеровою
Ор.
Лесевою
Зеровій
Андрієвій
м.
при Лесевій
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Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Грнгор’ єва
Григор’ євої
Григор’ євій
Григор’ єву
Григор’ євою
при Григор’ євій

Олексина
Олексиної
Олексиній
Олексину
Олексиною
Олексиній

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Гоїна
Гоїної
Гоїній
Гоїну
Гоїною
при Гоїній

Степанишина
Степанишиної
Степанишиній
Степанишину
Степанишиною
Степанишиній

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Грицаїшина
Грицаїшиної
Грицаїшиній
Грицаїшину
Грицаїшиною
при Грицаїшиній

Яремчйшина
Яремчйшиної
Яремчипгиній
Яремчишину
Яре мчи шиною
Яремчишиній

Увага! У деяких місцевостях України жіночі прізвища на

-ів ^збігаються з чоловічими, як-от: Оксана Михайлів, Любов
Гриців, Тетяна Луців. У таких випадках вони сприймаються
як іменники і н е в і д м і н ю ю т ь с я (Оксани Михайлів,
Оксані Михайлів, Такси Гриців, Тагсі Гриців, Тетяни Луців,
Тетяні Луців).
Слід підкреслити, що останнім часом у правило про
відмінювання прізвищ на -ів^-їв внесено зміну. Ще донедавна
відмінювання за типом Федорів — Федоріва — Федоріву,
Лесів — Лесіва — Лесіву та ін. вважалося ненормативним.
Але у зв’ язку з тим, що правило про чергування і з о, е в
непрямих відмінках таких прізвищ не знайшло одностайної
підтримки в сучасній мовній практиці , найновіші правописні
джерела рекомендують вважати нормативними обидва
варіанти відмінювання — з чергуванням і без нього. Див.,
зокрема, зразки відмінювання, подані в довіднику “ Культура
української мови” за редакцією В. М. Русанівського (К.,
Либідь, 1990, с. 117 — 178) та в “ Українському правописі”
(1993, с. 106 — 107).
До іменникових, а не прикметникових прізвищ належать
також прізвища з суфіксом -ин, що означали національну на2
Це можна пояснити тим, що о, е, які з’являються в непрямих
відмінках, ускладнюють виведення при потребі правильної форми
називного відмінка. Так, наприклад, словосполучення типу “ твори
Федорова” , “ присвоєно звання Федорову” , “ зустріч із Федоровим”
немовби провокують появу форми називного відмінка Федорову що
суперечить документальному українському прізвищу Федорів.
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лежність: Волошин, Грузин, Сербин, Турчин. Орудний
відмінок однини в чоловічих прізвищах цього типу має
закінчення -ом (а не -им): Сергієм Волошином, Петром
Сербином та ін.
Жіночі прізвища цього типу, однозвучні з чоловічими,
н е в і д м і н ю ю т ь с я : Ьльга Грузин, Ольги Грузин, Ьльзі
Грузин і т. д.
Прізвища іменникового типу
До цієї групи належать:
1. Прізвища, утворені лексико-семантичним способом,
тобто від імен та загальних назв без зміни їх форми: Дороиі,
Северйн, Жайворонок, Пацюк, Калина, Куліш, Пиріг, Кушнір,
Швайка, Суша, Жила, Доля та ін.
2. Прізвища, утворені морфологічним способом, зокрема
за допомогою таких суфіксів: -ак (-як), -ань, -ар, -ач, -ег(а),
-евич, -ейко, -енко, -ець, -ик, -ил(о), -ич, -шце, -к(о), -ник,
-ович, -ок, -ук(-юк), -ун, -унь, -^ра (-юра), -усь, -ух(-юх), -чак,
-чук. Наприклад: Лисок, Щербак, Подоляк, Брюхань, Довгань,
Зубань, Губар, Бородач, Бровач, Здоровега, Васькевич, Галькевич, Данилейко, Василенко, Коваленко, Іванець, ІЇманець,
Ковалик, Бурчйло, Горпйнич, Рудич, Павлйьце, Смішко,
Линник, Скрипник, Данилович, Бурячок, Петрук, Романюк,
Сердюк, Моргун, Свистун, Штюртун^ Братунь, Коштура,
Козюра, Братусь, Старух, Савчак, Ільчук, Паламарчук та ін.
Українські прізвищу іменникового типу творяться також
префіксальним (Небрат, Пристінка) та префіксальносуфіксальним способами (Безпалько, Безручко, Вихопень,
Забужан, Загірняк, Перевертун, Передерій, Посовень та ін.).
Зрідка трапляються прізвища, що скам’ яніли в певній гра
матичній формі, як-от: Давида, Свирйда ^родовий відмінок від
імен Давид, Свирйд)9 Миков9ят, Процев9ят (родовий відмінок
множини іменників середнього роду з суфіксом -ат (-ят).
Іноді прізвища виникають унаслідок опущення тих чи
інших елементів. Наприклад, у віддієслівних утвореннях:
ревіти — Рева9 рюмати — Рюма9 шептати — Шепта, шпор
тати — Ш порта або відприкметникові: гнідий — Гнідь,
рудий — Рудь і под.
3. Прізвища, утворені синтаксично-морфологічним спосо
бом, тобто складанням основ різних частин мови: двох
іменників (Вовкотруб), прикметника та іменника (Голобородько, Довгошия, Рябоиіапка, Рябокляч, Суходуб, Тонкошкур ) ; іменника та дієслова (Вовкодав, Короїд); дієслова та
іменника (Гризодуб, Дерйземля, Оридорога, Нагнибіда,
Паливода); прислівника та дієслова (Дармограй, Легкоступ); числівника та іменника (Півтораоні, Семирозум,
Шестопал) та ін.
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Увага! Складні прізвища пишуться разом, у тому числі й
ті, що утворилися віц наказової форми дієслова, та іменника
(Дериземля, Підтсуймуха, Тягниряднд, а не Дерй-ЗемлА, Підкуй-Муха, Тягни-Ряднд) чи з цілих словосполучень: Добри
день, Панібудьласка, Отченаш, Нетахата тощо.
Окремо (і кожне слово з великої літери) пишуться
прізвиська, що складаються з кількох слів на зразок: Іван
Волове Око, Степан Тигряча Смерть.
Усі прізвища іменникового типу (незалежно від способу
творення), які закінчуються на -а(-я), відмінюються як
іменники І відміни:
ТВЕРДА ГРУПА
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Н.
Р.

Д.

Зн.
Ор.
М.

Танцюра
Танцюри
Танцюрі
Танцюру
Танцюрою
при Танцюрі
Масоха
Масохи
Масосі
Масоху
Масохою
при Масосі

Мажуга
Мажуги
Мажузі
Мажугу
Мажугою
Мажузі
Гречуха
Гречухи
Гречусі
Гречуху
Гречухою
Гречусі

М’ЯКА ГРУПА
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Головня
Головні
Головні г
Головню
Головнею
при Головні

Гамалія
Гамалії
Гамалії
Гамалію
Гамалією
Гамалії

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Киянйця
Киянйці
Киянйці
Киянйцю
Киянйцею
при Киянйці

Кучеря
Кучері
Кучері
Кучерю
Кучерею
Кучері

МШІАНА ГРУПА
Н.
Ганжа
Р.
Ганжі
Д.
Ганжі
Зн.
Ганжу
Ор.
Ганжею
М.
при Ганжі
11 6—882

Гаркуша
Гаркуші
Гаркуші
Гаркушу
Гаркушею
Гаркуші

Заволока
Заволоки
Заволоці
Заволоку
Заволокою
Заволоці

Правописний довЫник

Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Саранча
Саранчі
Саранчі
Саранчу
Саранчею
при Саранчі

Гуща
Гущі
Гущі
Гущу
Гущею
Гущі

Увага! Прізвища типу Гайдученя, Зубеня, Сергієня, що
походять від слів IV відміни гайдученя, зубеня, Сергієня, разом
із зміною наголосу втратили при відмінюванні суфікс -ат (-ят) і
також відмінюються, як усі прізвища на -а(-я), за типом
іменників І відміни: Іван Зубеня — Івана Зубені, Іванові
(Івану) Зубені, Івана Зубеню, Іваном Зубенею, при Іванові
(Івані) Зубені.
Жіночі прізвища на -а(-я) відміюоються^ так, як і чоловічі:
Ганна Танцюра ( Масоха, Головня, Киянйця та ін.), Ганни
Танцюри (Масохи, Головні, Киянйці та ін.), Ганні Танцюрі
(Масосі, Головні. Киянйці та ін.).
Увага! У чоловічих і жіночих прізвищах цього типу в да
вальному та місцевому відмінках однини приголосні г^ к, х
чергуються із з, ц, с: Мажуга — Мажузі, Заволока —
Заволоці, Гречуха — Гречусі тощо.
П р и м і т к а . Українські чоловічі й жіночі прізвища на
-а, -я в російській мові відмінюються як іменники відповідної
групи І відміни: Иван (Ольга) Шкандыба, Ивана (Ольги)
Шкандыбы, Ивану (Ольге) Шкандыбе, с Иваном (Ольгой)
Шкандыбой та ін.; Пётр^ (Надежда) Головня, Петра
(Надежды) Головни, Петру (Надежде) Головне, с Петром
(Надеждой) Головнёй і т. д.; Василий (Анна) Гаркуша,
Василия (Анны) Гаркуши, Василию (Анне) Гаркуше, с
Василием (Анной) Гаркуиіей та ін. 3
Прізвища іменникового типу, що закінчуються на
твердий чи м’ який приголосний, на -й та -о (з попереднім
твердим або м’ яким приголосним), відмінюються як іменники
відповідної групи її відміни:
ТВЕРДА ГРУПА
Н. Бабенко
Р. Бабенка
Д. Бабенкові
Бабенку
Зн. Бабенка

Покотило
Покотила
Покотйлові
Покотилу
Покотила

3
Випадки невідміяювання такого типу прізвищ (російською
мовою), які подекуди трапляються, слід вважати відхиленням від
норми.
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Ор.
М.

Бабенком
при Бабенкові
Бабенку

Покотйлом
Покотилові
Покотйлу

Н.
Р.

Кривоніс
Кривоноса
Кривоносові
Кривоносу
Кривоноса
Кривоносом
при Кривоносові
Кривоносу

Довженок
Довженка
Довженкові
Довженку
Довженка
Довженком
Довженкові
Довженку

д.
Зн.
Ор*
М.

н.
р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

н.
р.

д.

Зн.
Ор.
М.

Гуляйвітер
Гуляйвітра
Гуляйвітрові
Гуляйвітру
Гуляйвітра
Гуляйвітром
при Гуляйвітрові
Гуляйвітру
Конвісар
Конвісара
Конвісарові
Конвісару
Конвісара
Конвісаром
при Конвісарові
Конвісару

М’ЯКА ГРУПА
П.
Лобань
Р.
Лобаня
Д.
Лобаневі
Лобаню
Зн.
Лобаня
Ор.
Лобанем
м.
при Лобаневі
Лобаню
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
11*

Корнієць
Корнійця
Корнійцеві
Корнійцю
Корнійця
Корнійцем
при Корнійцеві
Корнійцю

Сокур
Сокура
Сокурові
Сокуру
Сокура
Сокуром
Сокурові
Сокуру

Братусь
Братуся
Братусеві
Братусю
Братуся
Братусем
Братусеві
Братусю
Балабей
Балабея
Балабеєві
Балабею
Балабея
Балабеєм
Балабеєві
Балабею

Крекотень
Крекотня
Крекотневі
Крекотню
Крекотня
Крекотнем
Крекотневі
Крекотню

Правописний
довідник

н.
Р.

Д.
Зн.
Ор.

м.
н.
Р.

д.
Зн.
Ор.
М.

Бурляй
Бурляя
Бурляєві
Бурляю
Бурляя
Бурляєм
при Бурляєві
Бурляю

Гуржій
Гуржія
Гуржієві
Гуржію
Гуржія
Гуржієм
Гуржієві
Гуржію

Іваньо
Іваня
Іваневі
Іваню
Іваня
Іванем
при Іваневі
Іваню
Івані

Бондар
Бондаря
Бондареві
Бондарю
Бондаря
Бондарем
Бондареві
Бондарю

МІШАНА ГРУПА
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М.

Корж,
Коржа
Коржеві
Коржу
Коржа
Коржем
при Коржеві
Коржу

Кайдаш
Кайдаша
Кайдашеві
Кайдашу
Кайдаша
Кайдашем
Кайдашеві
Кайдашу

Драч,
Драча
Драчеві
Драчу
Драча
Драчем
Драчеві
Драчу

Леонтович
Леонтовича
Леонтовичеві
Леонтовичу
Леонтовича
Леонтовичем
при Леонтовичеві
Леонтовичу

Кущ,
Куща
Кущеві
Кущу
Куща
Кущем
Кущеві
Кущу

Скляр
Скляра
Скляреві
Скляру
Скляра
Склярем
Скляреві
Скляру

П р и м і т к а 1. Прізвища, що закінчуються на -р, нале
жать до трьох груп: твердої, м’ якої або мішаної. За типом
твердої групи відмінюються всі прізвища на ,-р, крім тих, що
мають гу своєму складі -ар(-яр): Вихор — Вихора-., Комар —
Комара— Кушнір — Кушніра-., Снігур — Снігура-. До м’ якої
гр^пи належить частина прізвищ, із суфіксом -ар: Бондар —
Б он д а р я Г р а б а р — Грабаря-., Коцар — Коцаря—, Крамарг—
Крамаря-., г Пушкар — Пушкаря-., Січкар — Січкаря.-,
Токар — Т о к а р я Ч у б а р — Чубаря-.; до мішаної групи —
утворення з суфіксом -яр: Дігтяр — Дігтяра-., Козяр —
Козяра-.
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Традиційно прізвища Гончар (хоч гончар — гончаря,
гончареві~) і Гайдар відмінюються за типом твердої, а не
мішаної групи.
П р и м і т к а
2. Чоловічі прізвища типу Миков’ят,
Процев’ят, які походять від родового відмінка множини
іменників середнього роду з суфіксом -ат(-ят), відмінюються за
типом П відміни, як і всі інші прізвища, що закінчуються на
приголосний:
Миков'ят —
Миков'ята,
Миков’ятові
(Миков’яту), Миков’ятом, при Миков'ятові (Миков’яту).
За типом П відміни змінюються і чоловічі прізвища на зра
зок Рись — Рися, Рисеві (Рисю), Рися, Рисем, при Рисеві
(Рисю); Розкіш — Розкоша, Розкошеві (Розкоту), Розкошем,
при Розкошеві (Розкошу), хоч утворені вони від іменників жі
ночого роду Ш відміни, які відмінюються по-іншому: рись —
рисі, рисі, рись, риссю, на рисі.
Увага! При відмінюванні іменникових прізвищ типу
іменників П відміни відбувається чергування:
а) голосні о, е чергуються в закритому складі з і: Біловіл — Біловола, Сивокгнь — Сивоконя, Кіт — Кота, Чіп —
Чопа, Корінь — Кореня, Перебийте — Перебийноса та ін.;
б) голосні о, е чергуються з нульовим звуком {випадають):
Гачок — Гачка, Довженок — Довженка, Жайворонок —
Жайворонка,
Задніпрянець —
Задніпрянця,
Крйвень —
Крйвня, Майстер — Майстра та ін.
П р и м і т к а . У прізвищах Жнець, Швець при відміню
ванні 9не відбувається перестановка голосного е: Жнець —
Жнеця, Швець — Швеця (хоч жнець — женця, швець —
шевця). Не спроірується також група приголосних у прізвищі
Чернець: Чернеця (хоч чернець — ченця).
На відміну від однозвучних загальних назв, що мають у
родовому відмінку однини закінчення -у(-ю), прізвища в цьому
відмінку закінчуються на -а(-я): Рктер — ВЇтра, Сніг — СнІга,
Град — Града, Мороз — Мороза, Холод — Холода, Гай — Гая,
Галас — Голоса, Голод — Голода, Борщ — Борща, Квас —
Кваса, М ед — Меда.
Жіночі іменникові прізвища типу іменників П відміни
н е в і д м і н ю ю т ь с я : Марія Бабенко [Петренко, Довже
нок, Сокур, Братусь, Корніець, Бурляйг Бондар, Процев’ят),
Марії' Бабенко' (Петренко, Довженок, Сокур, Братусь,
Корніеуь, Бурляй, ' Бондар, Процев’ят), Марією Бабенко
(Петренко, Довженок, Процев’ят та ін.).
П р и м і т к а 1. Чоловічі прізвища типу Гомоляко (від
Гомоляка), Задирако (від Задирака), Рево (від Рева)? Скибо
(від Скиба), Сороко (від Сорока), Шакало (від Шакал), які
іноді безпідставно вважають невідмінюваними, слід відміню
вати за П відміною: Іван Задирако (Рево, Сороко, Шакало),
Івана Задирака (.Рева^ Сорока, Шакала), Івану Задиракові
(Ревові, Сорокові, Шакалові) тощо.
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Жіночі лгрізвшца цього типу н е в і д м і н ю ю т ь с я :
Марія Задирако (Рево, Сороко, Шакало), Марії Задирако (Рево,
Сороко, Шакало) і т. д.
П р и м і т к а
2. Українські прізвища іменникового
типу, що закінчуються на твердий або м’ який приголосний, на
-й та на -о (за винятком тих, що мають закінчення -ко), відмі
нюються в російській мові, як, іменники відповідної групи
П відміни: Василий Покотило (Кривонос, Довженок,
Конвисар, Сокур, Лобань, Братусь, Крекотень, Корниец, Балабей, Бурляй, Гуржий, Иваньо, Бондарь, Корж^ Кайдаш, Драч,
Леонтович, Кущ, Скляр), Василия Покотила г (Кривоноса,
Довженка, Конвисара, Сокура, Лобаня, Братуся, Крекотня,
Корнийца, Балабея, Бурляя, Гуржия, Иваняг Бондаря, Коржа,
Кайдаша, Драча, Леонтовича, Куща, Скляра) та ін.
Жіночі прізвища цього типу в російській мові, як і в
українській, н е в і д м і н ю ю т ь с я .
П р и м і т к а 3. Українські чоловічі та жіночі прізвища
на -ко в російській мові не відмінюються: Андрей (Ольга)
Ткаченко, Андрея (бльги) Ткаченко, Андрею (б л ьге) Ткачен
ко; Павел (М ария) Кинько, Павла (Марии) Кинько, Павлу
(М арии) Кинько і т. д.
Випадки відмінювання цих прізвищ за типом П відміни
(Ткачінка, Ткаченку; Кинька, Киньку) або І відміни (у
Ткаченки, с Ткаченкой)9 які зрідка трапляються в художній
літературі, слід вважати ненормативними.
П р и м і т к а 4. Кличний відмінок прізвиїі; має два
нормативні варіанти: Давиденко!, Маковей/, Мажуга! і
Давиденкуї, Маковею!, Мажуго!
У звертаннях, що складаються із загальної назви та
чоловічого парізвища, закінчення кличного відмінка може
мати не тільки загальна назва, а й прізвище: пане Сухомлйн і
пане Сухомлйне, друже Пилипенко і друже Пилипенку.
У звертаннях до жінки кличний відмінок має лише загальна
назва, напр.: добродійко Василенко.
Складені чоловічі та жіночі прізвища, що становлять
поєднання двох самостійних прізвищ, відмінюються за
правилами відмінювання кожної складової частини. Напр.:
Іван Чулюк-Заграй, Івана Чулюка-Заграя, Іванові, ЧулюкуЗаграю; Ольга Чулюк-Заграй, бльги Чулюк-Заграй, бльзі
Чулюк-Заграй; Петро Ткаченко-Задніпровський, Петра
Ткаченка Задніпровського, Петру Ткаченкові-Задніпровському; Олена Ткаченко-Задніпровська, Олени Ткаченко-Задніпровської, Олені Ткаченко-Задніпровській та ін.
Коли перша частина складеного чоловічого прізвища чи
псевдоніма є короткою і сприймається не як самостійне
прізвище, а як прикладка до другого компонента, то, як
правило, відмінюється лише друга частина прізвища: КосАнатольський — Кос-Анатольського; Май-Дніпрович — Май-
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Дніпровича, Цаль-Цалько — Цаль-Цалька, Яр-Кравченко —
Яр-Кравченка і под.
Лише поодинокі українські чоловічі, прізвища належать
до невідмінюваних, напр.: Півторадні, Леле.
Принагідно нагадуємо, що до невідмінюваних в
українській (як і в російській) мові належать також російські
чоловічі і жіночі прізвища, на -их(-ых), -ово, -аго:, рос. Игорь
(М ария) Больших, Кудреватых, Савиных, Благово, Хитрово,
Бурого, Веселого, Живаго; Йгоря (М арии) Больших, Кудре
ватых, Савиных, Благово, Хитрово, Бурого, Веселого, Живаго
і т. д.;, укр. їгоР' (Марія) Больших, Кудреватих, Савіних,
Благово, Хитрово, Бурого^, Веселого, Живаго; Ігоря (Мари)
Больших, Кудреватих, Савіних, Благово, Хитрово, Бурого,
Весалаго, Живаго тощо.
П р и м і т к а
1. Форми множини від прізвищ (вони
вживаються найчастіше на позначення членів родини)
утворюються за аналогією до форм, множини загальних слів
відповідної,відміни: родина Швидких,{Яворницьких, Нижніх,
Глухів, , Зерових, Бабенків, Грицаїшиних, Леонтовичів,
Кайдашів, Драчів та ін. Не усталилося в мовній практиці
вживання форм рогового відмінка , множини прізвищ
І відміни на -а, -я: Георгій, і Платон Майбороди — Георгія і
Платона Майбород (і Майбородів), Танцюра — подружжя
Танцюр (і Танцюрів) тощо.
П р и м і т к а 2. Псевдоніми жінок, що являють собою
українські чоловічі імена та прізвища^ відмінюються за
зразком чоловічих імен і прізвир: Марко Вовчок , — твори
МаркагВовц?са, пам’ ятник Маркуг(Маркові) Вовчку; Грицько
Григоренко — Грицька Григоренка, Грицьку (Грицькові)
Григоренку і под.
У російській мові останнім часом намітилася тенденція не
відмінювати ці імена і прізвища: произведения Марко
Вовчок, памятник Марко Вовчок і под.
Основні правила правопису
українських прізвищ
Як відомо, ім’ я — індивідуальна назва тієї чи
іншої особи, її не обов’язково передавати своїм дітям. Чоловічі
імена ще продовжують жити в наступному поколінні як форми
по батькові. Прізвище — спадкове найменування, що
переходить із покоління в покоління, є вирішальним при
встановленні родинних зв’язків. Грамотне, з дотриманням

4 Марко Вовчок (1833 — 1907) — літературний псевдонім
Вілінської Марії Олександрівни, по чоловікові — Маркович.
5 Грицько Григоренко (1867 — 1924) — літературний псевдонім
Олександри Євгенівни Судовщикової-Косач.
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літературних норм, реєстрування прізвищ має і соціальне, і
культурно-естетичне значення.
Українські прізвища передаються на письмі за загальними
нормами правопису українських слів. Проте у ряді випадків
при оформленні документів роблять невиправданий відступ від
правопису тих загальних слів, які лягли в основу прізвищ.
Найчастіше заступається і на є у коренях (Вірний, Лекар,
Пехота, Побегайло, Погорілий, Подлесний, Подобєд замість
Вірний, Лікар, Піхота, Побігайло, Погорілий, Підлісний, ПідыАд тощо), и на і (Цу<Ана, Каліта, Малінка, Налівайко, Півовар, Семікїз, Скідан замість Дубина, Калита, Малинка,
Наливайко, Пивовар, Семикіз, Скидан тощо), и на є
(Убійбатько, Забєйворота замість Убийбатько, Забийворота
та под.).
Досить часто звичні для всіх слова з суфіксом -ик у ролі
прізвищ безпідставно пом’ якшуються: Волік, Дончік, Козік,
Колеснік, Косік, Малік, Нижнік, Новік, Ополонік, Подік,
Рцдік, Рубанік, Ситнік, Скорік, Стаднік (треба Волик,
Донник, Козикг Колесник, Косик, Малик, Нижник, Новик,
Ополоник, Подик, Рудик, Рубаник, Ситник, Скорик,
Стад ник).
Нормативна форма прізвищ на -иченко нерідко засту
пається написанням із кінцівкою -іченко: Калиніченко, Миха
йличенко, Мірошніченко, Павліченко, Різніченко, Удовіченко
замість Калиниченко, Михайличенко, Мірошниченко, Павличенко, Різниченко, Удовиченко та ін.).
Грубим відступом від правил українського правопису є
подвоєння приголосних у прізвищах типу Коміссар, Філіп
пінко, Кирилленко (треба Комісар, Філіпенко, Кириленко
тощо), а також пом’ якшення р на зразок: Зорька,г Серьга,
Кухарь, Харькін, Царьков, Чмирь {треба Зорка, Серга, Кухар,
Харкін, Царков, Чмир; виняток: Горький).
Відомо, що більшість українських прізвищ походить від
особових імен. Здавалося б, — найпростіше, орієнтуючись на
словники, довідникй, зберігати звукову оболонку імені і в
прізвищах. Але, на превеликий жаль, значні правописні
відхилення допускаються саме в коренях відіменних прізвищ:
Кліменко (треба Клименко,г бо Клим); Марінюк (треба
Маринюк, бо Марина); Міронченко (треба Миронченко9 бо
Мирон); Нечіпоренко, Нечепоренко (треба Ничипоренко9 бо
Ничипір); Оніщук, Онещук (треба Онищук, бо Онйсько);
Сімоненко (треба Симоненко9 бо Симон) та ін.
Спотворюються нерідко суфікси, що формують ті чи інші
моделі відіменних українських прізвищ: Іванішин, Яремгшин
(замість Іванйшин, Яремйшин, бо Іванйха, Яремиха);
Тимчишен, Яковйшен (замість Тимчйшин, Яковйшин); ВІвдіч,
Марі/січ, Меланіч, Мотріч (замість ВЇвдич, Мару сич,
Меланич, Мотрич) та ін.
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Спинимося коротко на основних правилах правопису
українських прізвищ:
1. Літеру и слід писати:
а) у коренях (здебільшого за етимологією слова, від якого
походить прізвище): Шиян (шия), Рибенко (риба), Кисіль
(кислий), Глинський (глина), Калита (калита), Данйленко
(Данило), Якйменко (Яким) та ін.
У переважній більшості прізвищ и пишеться після к: Кизя,
Кикоть, Килимник, Киишк, Кияк, Кияшко, Скиба, Скирда;
б) у суфіксах: -ич (Бїлич, Гирич, Грймич, Димнич, ЗІнич,
Маланич, Марин, Улянич); -евич, -ович (Базилевич,
Буткевич, Зіневич, Ярошевич, Григорович,г Старикович,
Якубович); -ик, -ик(а) (Андрусик, Вусик, Дудик, Мудрик,
Федорика) (у прізвищах, утворених від основи на -й,, слід
писати -їк: Лоік, Маік); -ишин (Гребінчйшин, Гринишин,
Дмитрйшин, Кирилйшин, Степанишин, Шевчишик, Фед
чишинг Яремчйшин); -ил(о) (Ващйло, Забарило, Покотило,
Шарпило) (у прізвищах, утворених від основи на -й, ,слід
писати -їло: Броіло); -ин(а)^ (Грицйна, Іванйнаг Петрйна);
-иц(я^ (Перепелиця, Туряниця); -ичко (Павличко); -исько
(Данисько); -юц(е) (Петрйще, Павлище); -иха (Костйха,
Павлйха); -инськ(ий), -ицьк(ий) (Карпйнський, Микулинський, Жилицький, Петрицький)^
в) у префіксі при-: Приймак, Прилйпко, Приструга,
Пришва, Прищепа.
2. Літеру і слід писати:
а) у прізвищах, утворених вЦ слів, де і чергується з о або
е: Ведмідь (Ведмедя), Грім (Грома), Ківш (Ковша), Леміш
(Лемеша);
б) у прізвищах, де українському і відповідає російське е
(на місці давньоруського Ё): Білик, Недільський, Лісний,
Різник, Сірий тощо;
в) у суфіксі -ій: Багрій, Жцр(Ай, Заморій, Пригодій, Яцій;
г) у префіксі під-: Підгайний, Піддубний, Підлипний,
Підлісний, П ідсуха, Підтйченко.
3. Літерою ї слід передавати звукосполучення й + і на
початку слова або складу: їжакевич, Заїка, Короїд,
Грицсйшин, Мануїльський, Троїцький, Гоїн, Роік.
4. Апостроф п и ш е т ь с я
у прізвищах, як і в
загальних назвах, перед йотованими буквами я, ю, є, ї:
а) після губних приголосних (&юник, Демьяненко,
Дерев'янко, Дуб’як, Жаб’юк, М*яло, ГГявка, Солов'яненко,
Стеф’ юк, Хом’як);
б) після твердого р: Кир9ян, Мар'яненко;
в) після к: Лук*янець, Лук9яненко та ін. (але за
традицією — Лукіянович):;
г) після префіксів: З'явин, Під"ярків.
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Апостроф н е п и ш е т ь с я :
а) якщо перед губними приголосними є ще інший приго
лосний, крім р, який належить до кореня: Довбяга, Лихвяк,
Ужвюкг але Верб’яний, Карп’ юк, Торб*як, Черв'яченко,
Щерб*юк;
б) якщо йотовані вказують на м’якість приголосного р:
Варютпа, Жоборюк, Рюма, Варянський, Гирявець, Гмйря,
Рябокляч.
5. М’ який знак п и ш е т ь с я :
а) у кінці прізвищ, що мають м’який приголосний: Гнідь,
Рудь, Дузьг Кисіль, Білокінь, Скрипаль, Карналь, Пронь,
Тронь, Гарась, Гресь, Микитпась, Кикоть, Шуть, Коць, Луць,
Проць.
П р и м і т к а . Прізвища із кінцевим -ц, утворені від
деяких вигуків і звуконаслідувальних слів, а також прізвища
іншомовного походження пишуться здебільшого без м’ якого
знака: Гоц (гоцати), Пац (пацати), Ганц, Фільц, проте трапля
ються прізвища і типу Гуць (гуцати), Буць (буцати);
б) у прізвищах із суфіксами: -ець (-єць) (Богомолець,
Лавринець, Матусець, Семенець, Швець, Якубець, Бабі єць,
Корнієць); -иськ(о)^ (Гнатйсько, Ковалисько); -ань Щовгань,
Липкань); -ель (Шекель, Чепель); -ень (Вихопень, Крекотень,
Крйвень, Посовень); -онь, -оньк(а), -оньк(о)г(Йронь, Галонька,
Федоронько); -ось, -оськ(о) (Гаврось, Павлось, Тотосько);
-уль, -унь, -уньк(а), -уньк(о) (Горбуль, Братунь, Парасунько,
Старунько); -усь, -уськ(о), -уськ(а) г(Бобрусь, Петрусь,
Бакуськ(о)9 Любуська); -еньк(ий) (Біленький, Глухенький,
Сивенький, Чорненький); -ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий) (Гайворонський, Висоцький, Воронецький, Старицький, Водолазький);
в) у середині прізвищ після пом’ якшеного приголосного
перед наступним твердим: Бокітько, Гулько, Загорулько,
Редька, Покйдько, Прихідько, Шолудько, Шматько;
г)' після м’якого л перед наступним м’ яким приголосним:
Гаврйльців, Смольський, Шмигельський;
д) після м’ якого л перед^ звукосполученням й + а, що
позначається літерою я: Кальян, Тальянчук.
М’ який знак н е п и ш е т ь с я :
а) у, прізвищах, що закінчуються на р (Бондар, Золотар,
Кожухар, Лифар, Скнар, Слюсар), на губні й шиплячі
приголосні (Голуб, Бородач, Пекач, Гладиш, Мариш, Тріщ); г
б) між приголосним н і наступним шиплячим: Батенчук
(від
батенько), Гринчйшин, Гринчук (від Гринько),
Панчйшин (від Панько) (у складних прізвищах у такій
позиції м’ який знак зберігається: Покиньчереда);
в) у прізвищі Дяк та похідних від нього: Дяченко, Дячко,
Дячйшин.
6. Сполучення йо трапляється переважно в прізвищах, що
походять від імен, які починаються складом йо: Нова,
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Йовчук, Йордан, Йосипенко; ьо пишеться у тих випадках,
коли м’який знак перед о означає м’ якість попереднього
приголосного: Іваньо, Кузьо, Лемцьо, Пальоха, Питльований, Цьох, Шкрьоба.
7.
Подвоєні приголосні пишуться в українських
прізвищах за загальними правилами правопису — при збігові
однакових приголосних: а) префікса і кореня (Беззубко,
Піддубний); б) кореня або основи на -н і суфікса -н(ий)^, -ник
(Долинний, Курінний, Письменний, Винник, Линник,
Тютюнник та ін.) •
П р и м і т к а . В українських прізвищах, утворених від
слів іншомовного походження, с не подвоюється: Комісаренко. Не подвоюється с також у російських прізвищах
типу Русов, Черкаський тощо.

Основні правила відтворення
українських прізвищ російською мовою
Система приголосних в українських прізвищах
відтворюється російською мовою переважно без змін, більшої
уваги потребує система голосних.
1. Українська літера е передається:
а) після приголосних російською літерою е (Бегма,
Веклич, Демчук, Жежель, Земляк, Кедун, Левада, Межак,
Негода, Пенязь, Ревун, Сень, Тернюк, Федчук, Цекало,
Шелест, Щербань);
б) на початку слів (переважно в іншомовних прізвищах,
що побутують в Україні), як-от: Евенчик, Ёльгарт,
Ёртель, — російською літерою э: Эвенчик, Альгарт, Артель.
2. Українська літера є передається російською літерою е:
Евчук, Егйпко, Енацкий.
3. Українська літера и передається:
а) російською літерою ы
переважно у прізвищах, утво
рених від спільнокореневих із російськими слів,,у яких поросійському пишеться ы (Бьис, Выдра, Дыба, Дынник, Зык,
Лысюк, Мытник, Мышастый, Рыжун, Смык, Тыква)*, у кін
цевих елементах прізвищ: -ый (Гречаный, Пшеничный); -ыш
(Гаврыш, Кобыш, Худыш); -ырь (Бобырь, Волдырь, Гладыръ);
-ыня (Пузыня); -ыга (Малыга, Палыга, Петрыга) та ін.;
б) російською літерою и — у прізвищах, утворених від
спільнокореневих із російськими слів, у яких по-російському
пишеться и (Бич, Биятенко,'Винокур, Вишняк, Зименко,
Зинченко, Литвин, Михальчук, Пилипань, , Сидоряк, Сиротенко); у префіксі при- (Привалко, Прилйпко, ПрисяжНаписання українських прізвищ із подвоєнням приголосних
типу Кривіїлло, Лаппа, Салло, Саллогуб, Шерудилло слід вважати
відхиленням від правописних норм української мови.
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ток); у складних прізвищах із першою частиною, що закін
чується на и (ДериземлА, Вертипррох, Тягнйрядно); у гкін
цевих елементах прізвищ: -ик (Бобрик, Гнотик, Гончарик,
Карасик^ Мудрик, Ткачик); -вик (Боровик, Воловик, Полевйк,
Сороковик); -ник (Будник, Гутник, Дудник, Книжник, Кора
бельник, Кабачник, Судник, Чередник); -чик (Богданчик,
Зайчик, Пальчик, Волынчик, Соловейчик, Коновальчик,
Сергейчик)} -щик (Раковщик); -ицг (Кошиц% Л ю б о щ и ц -ич
(Вирич, Ганич, Злобич, Лысич, Любич, Смолич, гСтепанич,
Химич, Хрйстич, Яремич, Яринич); -ин(а) (Грицйна, Йванина, Петрина, Тычина, Щербина); -шц(а) (Иваница, Копица,
Лисица); -ил(о), -илк(о) [ Борйло, Журило, Решетило, Синило,
Шумило, Ходйлко, Ярмилко) та ін.
Слід зауважити, що в сучасній мовній практиці
російських видань спостерігаємо тенденцію до послідовного
збереження особливостей з в у ч а н н я
українських
прізвищ. Ось чому в ряді перерахованих вище типів прізвищ
українське и передається також через ы: Вышняк,
Прылыпко, Вертыпорох, Гнатык, Воловык, Гутнык,
Смолыч, Ярыныч, Шумыло і под.
Після г, к, х і шиплячих українське и по-російському
передається через и (Гиря, Гисак, Кизя, Кикоть, Скиба,
Ски^да, Хилюк, Химич, Хитько, Жирко, Чижик, Шитько,
Шиян, Щиголь, Щипец), зокрема у суфіксальних утвореннях
типу Гапчин, Ильчйшин, Лещйшин.
У корені слів після ц українське и передається за
правилами російського правопису через ы у прізвищах типу
Цыганенко та через и, нащэ.: Цибуля, Цибуленко, Цибулько,
Цимбал, Цимбалюк, Цирюльник, зокрема у суфіксальних
утвореннях на зразок: Йцик, Яцйна, Яцишин тощо.
Українські прізвища з наголошеним закінченням типу Бе
режний, Верховий, Кошовий, Луговий, Чепурний передаються
по-російському здебільшого із закінченням -ой: Бережной,
Верховой, Кошевой, Луговой, Чепурніш. Проте за зразком уже
традиційного написання прізвища відомого українського ком
позитора Степовый зустрічаємо, закінчення -ый і в інших
подібних прізвищах: Бережный, Вилъховый, Лановый,
Ямковий тощо.
4.
Українська літера і передається російською літерою и:
Йвченко,
Ищук,
Грим, Дидур,
Копійко,
Недйлько,
Пиддрбный, зокрема у прізвищах із закінченням -ий (Бабий,
Багрий9 Гасий,' Завалий, г Козий, Крутий, Лупий, Мазий,
Плаксий, Топчий, Шматий). Так здебільшого відтворюється
по-російському і в прізвищах, утворених від імен Андрій,
Корній, М у сій, Сергій та порт.: Андриевский, Андрийчук,
Андриец, Корнийчук, Корниец, Корниенко, Матвиенко,
Мусиенко, Мусийчук, Сергиенко, Сергийчук.
П р и м і т к а 1. У прізвищах, утворених від слів типу
біда, білий, дід, олія, пасіка, сліпий, стріляти, хліб та ін.
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(тобто від тих, які мали І ) , часто і за традицією передається
російським е:, Гнйбеда, Бедненкоf Беличенко, Лиходед,
Олейник, Слепец, Стрелец, Твердохлеб тощо. Нині все більше
носіїв таких, прізвищ віддають перевагу варіантові з и:
Бидненко, Куйбида, Биленко, Билодид, Нимчук, Нименко,
Олійник, Слипчук, Стрилец, Твердохлиб і под.
П р и м і т к а 2. Українські прізвища на -івськ(ий) пере
даються російською мовою здебільшого через -овск(ий): укр.
Васильківський,
Маныавський,
Паньківський,
Петраківський, Русанівський; рос. Васильковский, Маньковский,
Паньковский, Петраковский, Русаковский; рідше — через
-евск(ий): укр. Кардаїиївський, Ласкаржівський, Лущівський;
рос. Кардаиіевский, Ласкаржевский, Лущевский та -ивск(ий):
укр. Бандрівський, рос. Бандривский; укр. Яворївський, рос.
Яворивский.
П р и м і т к а 3. Українські прізвища на -ів пишуться
по-російському з -ив у всіх дідмінках, напр.: Лесив (Лесива,
Лесиву та ін.).
5. Українська літера ї передається російською літерою и:
укр. ївженко, їжакевич, Броіло, Заїка, Лоік, Роік, Саік,
Андрйшин,' Мануїльський, Троїцький} рос. Йвженко, Ижакевич, Броило, Замка, Лоик, Роик, Саик, Андриишин, Мануильский, Троицкий.
П р и м і т к а . У складних прізвищах типу Жабоїд,
Короід, Мухоід ї, відповідно до спільнокореневого російського
слова “ єсть” , передається російським е: Жабоед, Короед,
М ухоед.
6. Апостроф передається через ъ після префіксів (Зъявин ,
Пидъяркив), через ь у коренях,слів (Вьюник, Деревьянко,
Демьяненко, Марьяненко, Лукьянец).
7. Сполучення йо передається через ио на початку слова
(Иова, Иовчук, Иосипенко, Иордан), через йо в середині слова
під наголосом (Майор) і через е в середині слова в ненаголошеній позиції (Гаевой).
8. Сполучення ьо передається: у середині слова через ё
(Забрёха, Палеха, Цёлтан, Шкрёба); у кінці зберігається ьо
(Ваньо, Коцьо, Лемцьо, Маньо, Федьо, Яньо).
9. Українські прізвища на -ця передаються російською
мовою,через -ца: Киянйця — Киянйца, Лисиця — Лисица,
Турянйця — Турянйца.
10. М’ який знак у російському написанні зберігається
майже у всіх випадках, перерахованих вище у пункті 5 роз
ділу “ Основні правила правопису українських прізвищ’9
(Рудь, Коць, Кривень, Галонька, Гаврось, Горбуль, Братунь,
Бакусько, Гулько, Гаврйльцив).
З м’ яким знаком пишуться також прізвища Гетьман,
Гетьманчук та под., хоч загальне слово по-російському —
гетман.
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На відміну від українського написання м’ який знак поросійському пишеться у прізвищах на -ар, -ир типу Бондарь,
Грабарь, Золотарь, Кобзарь, Бобырь,г Волдырь, Козырь, а у
прізвищах з кінцевим губним типу Голуб паралельно вжива
ються Голубь і Голуб.
Увага! М’ який знак не пишеться:
а) , У прізвищах , на -ськ(ий), -цьк(ий): Гайворонский,
Дроздовский, Куликовский, Буркацкий, Воронецкий, Гогоцкий, Старщкий.
П р и м і т к а . Суфікс -зьк(ий) передається по-російському -жск(ий): Водолажский, Запорожский;
б) уг прізвищах на -ець: Бабинец, Богомолец, Лавринец,
Матусец.
11. У префіксах, що закінчуються на з, перед глухими
приголосними пишеться с: по-українському Безкровний,
Безпалько, Безсмертний, 9 Розсоха9 по-російському Бес
кровный, Беспалько, Бессмертный, Рассоха. Слід зауважити,
що намічається тенденція до збереження префіксів без, роз у
російському написанні Безкоровайний, Безперчий, Безпояско,
Безсмертний, Розсоха, Розсошинский і под.
12. Прізвища дієприкметникового походження на -ний
по-російському
гпишуться
з
-нный:
Малёванный,
Мурованный, Купленный, але цілком закономірне й
написання з одним н: Малеваний, Годований та ін.
13. Українські звукосполучення дж, дз у гросійському
написанні зберігаються: Джеджула, Джулай, Джура,
Дзеверйн, Дзюбенко, Бедзик, Рудзь.
14. Літера Щ' передається російським іц: Щербак, Щусь,
Марущак, Онищук, Савощенко, Стельмащук.
П р и м і т к а . Не рекомендується передавати українське
щ російським сч відповідно до написання загальних назв:
Щасливець — Щасливец (хоч по-російському счастливец).
15. Не рекомендується змінювати початкові літери
українських прізвищ (зокрема тих, що походять від імен) від
повідно до російських спільнокореневих слів: укр. Оверченко — рос. Оверченко (не Аверченко, хоч по-російському
Аверкий); укр. Олексюк — рос. Олексюк (не Алексюк9 хоч поросійському Алексей); укр. Юхимець — рос. Юхимец9 (не
Ефимец9 хоч, по-російському Ефимий); укр. Отаманюк —
рос. Отаманюк (не Атаманюк, хоч по-російському атаман);
укр. Залізняк — рос. Зализняк (не Железняк? хоч поросійському железо); укр. Яременко — рос. Яременко (не
Ерёменко9 хоч по-російському Еремей) та ін.

Основні правила відтворення
російських прізвищ українською мовою
Більшість російських прізвищ має закінчення ,-ов
(-ев, -ев): Александров, г Гречанинов, Головачёв, Клюев,
Малышев, Трутнев, Порфйрьев; -ин (-ын): Бородин, Москвин,
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Попрйщин, Чертицын; -ский (-ской), -цкий (-цкой): Песочинский, Ямской, Носовицкий; Трубецкой; -их (,-ых):
Больших, Гнедых, Кудреватых, Савиных; -ово: Благова, Сухово, Хитрово; -аго: Бурого, Веселого, Живаго та ін.
Російські прізвища передаються українською мовою пере
важно за їх звучанням.
1. Російське е передасться через українське е в таких
випадках:
,
а) у середині слів: Веселовський, Тургенєв9 Степанов;
' б) у ненаголошеному суфіксі -ев ірсля пшпоячих або ц:
Лужев, Грошев, Малышев, Якушев, Брянцев, Рязанцев;
в) у префіксах без-, пре-,, пере-, через-; меж- та ін.: Без
бородов, Безухое, Престарое, Перевалов,
Черезгорєв,
Межрядов;
г) д заперечному префіксі не: Незнамов, Немйров,
Непочатих, Непряхін9 Нешумаев.
2. Російське е передається через є в таких випадках:
' а) на початку слова: €вграфов} Євдокймов, Євтехов,
Єгоричев, Єгупов, Сжов, Єлагін, Єлецьких, бльцев, Єсенін,
Єфремов;
9
9
б),У середині/слова після голосного: Воеводін, Грибоедов,
М 9ясоєдов, Троекуров;
в) у суфіксі -єв, якщо йому не передують шиплячі або ц:
Берсенев, Ворвулев, Голубев, Горев, Гуляев, ївлев, Каляев,
Князев, Лазарев, Полежаев, Аркадьев, Афанасьев, Ігнатьев,
Кондратьев, Маресьев та ін.;
г) у прізвищах на -єєв: Асеев, Букреев, Матвеев, Рилеев,
Сергеев, але Плещеев;
Д) У середині слів, коли російському е основи відповідає і
в українській мові (на місці колишнього і ) : Ветров (вітер),
Зверев (звір), Лесков (ліс), Пешков• (пішки), Поспелов
(спілий), Репін (ріпа), Смехов (сміх), Слепое (сліпий).
3. Російське ё передається:
а) звукосполученням йо на початку слова, у середині
після голосних, а також після твердих приголосних, коли ё
означає звукосполучення й + о: Йолкін, Йонін, Йофін; Бугайов, Майоров, Окайомов, Воробйов, Соловйов;
б) через ьо в середині слів після приголосних, коли ё
означає сполучення м’якого приголосного з о: Алфьоров,
Верьовкін, Дьомін,
Журавльов, Корольов, Найдьонов,
Огаръов, Панфьоров, Пузирьов, Сьомій, Тьомін, Хмельов.
П р и м і т к а . Російські прізвипда Артёмов, Семёнов,
Фёдоров передаються як Артемов, Семенов, Федоров, бо утво
рені від імен, спільних для української і російської мов;^
в) через о під наголосом після шиплячих ч, щ: Грачов, Ло
банов, Щипаное, Щоткін.
4. Російське э передається через е: Ельяшев, Іткін, Іпов,
Естрїн.
5. Російське и передається через і:
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а) на початку слів: Іванов, Івлев, ївушкін, Ігнатов,
Ігумнов, Ізмайлов, Ісаєв;
б) у середині слів: Адріанов, Бірюков, Нікітін, Ніколаєв,
Філатов;
в) у суфіксі -ін: Бочкін, Копнін, Москвїн, М ухін, Соломій,
Черептн, Шаляпін.
П р и м і т к а . Після шиплячих ж, ч, ш, щ та ц у цьому
суфіксі пишеться и: Кожин, Добйчин, Гришин, Попрйщин,
Брйцин.
6. Російське и передається через ї після голосного та при
роздільній вимові після приголосного: Воінов, Роік, Таіров,
Вороб’їхін, ГурЧн, ЗахарЧн.
7. Російське и передається через українське и:
а) після шиплячих ж, ч, ш, щ та ц пере^ приголосним:
Животов, Жигалін, Жйлін, Жирнов, Чижов, Чистяков,
Чичиков, Шилов, Шингарьов, Широков, Щипакін, Цецилін;
б) у прізвищах, утворених від власних імен, спільних для
української та російської мов: Архипов, Борисов, Васильєв,
Дмйтрієв,
Кирилов, Максимов, Миронов, Михайлов,
Никифоров, Сидоров;
в) у прізвищах, утворених від коренів, спільних для
української та російської , мов: Виноградов {виноград),
Кисельов (кисіль), Кисляков (кислий), Лихачов (лихо),
Малйнін (малина), Мишкін (миша), Пивоваров (пивовар),
Писарєв (писати), Тихомиров (тихо і мир);
г) у суфіксах -ик, -ник прізвищ, що мають спільні корені
з відповідними словами української мови:
Голиков,
Котельников, Мельников, Серебряников, Шепетйльников^
д) у префіксі при-: Привалов, Придувалов, Прилу ков,
Прищепов;
е) у суфіксах,, спільних з,українськими -ич, -ович, -євич:
Аксьонич, Антонович, Предаєвич;
є) у російських прізвищах, що закінчуються на -их (-ых):
Бєлйх, Больших, Волноватих, Двойних, Крепких, Куликов
ских, Ілиних, Легких, Хлопотнйх, Черних, Щербатих.
7. Російське ы передається через и: Колихаєв, Крилов,
Латишев, Малишев.
8. Російські суфікси -ск{ий),
-цк(ий)
передаються
че]эез -сыс(ий), -к(ыс(ий): Антоновсъкий, Бабаєвський, Златовратський, Одосвсъкий, Сорокоумовсъкий; Носовйцъкий,
ГГятницъкий.
З м’ яким знаком пишуться по-українському також
російські прізвища, на -ск(ой), -цк(ой): Волховській,
Крамськой, Луговськой, Слободськой, Тверськой, Шаховськой,
Трубецькой.
Російські прізвища, що закінчуються на -жский,
передаються через -зький: рос. Всеволожский, Черторйжский; укр. Всеволозький, Черторизький.
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Російські прізвища із закінченням -ой передаються через
-ой: Полевой, Седой, Толстой.
9. Апостроф у російських прізвищах, що передаються
українською мовою, пишеться після губних б, п, в, м, ф, за
дньоязикового к та після р перед я, ю, є, ї, ^при вимові й:
Алябьев, Ареф’єв, Артем*єв, вяземський? Завьялов, Лукьянов,
Пир*ев, Пом’яловський, Прокофьев, ІГянов, КІр'єв,
П р и м і т к а . Коли я, ю, є позначають голосні а, у, е
після м’ яких приголосних, апостроф перед ними не ста
виться:, Бяков, Бялковський, Бяльський, Ветров, Пясецький,
Петухов, Рюмін.
Апостроф не ставиться після губних приголосних перед
звукосполученням йо (рос. ьё): Воробйов, Муравйов, Со
ловйов.
10. М’ який знак у російських прізвищах пишеться після
м’ яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н:
а) перед йотованими я, ю, є, ї: Аркадьев, Ананьїн,
Дьяконов, Лаврентьев, Мартьянов, Савельев, Саласьев,
Стратьев, Третьяков, Шереметьев;
б) перерт приголосними: Вольное, Гуськов, Кольцов, Коньков, Кузьмін, Мацьков.
П р и м і т к а. Коли я, ю, є означають сполучення
м’ якого приголосного з а, у, е,^то перед ними м’ який знак не
ставиться: Цягілєв, Дядін, Дюков, Зюганов, Зюкін, Зябрев,
Зятьков, Тятсін, Тюменев, Тюрін, Цявловський.
*

*

*

Правила відтворення українською та російською
мовами іншомовних імен та прізвищ, їх відмінювання
висвітлені у правописних кодексах, у ряді довідкових видань,
а також у спеціальних дослідженнях минулих десятиліть.
У “ Словнику-довіднику з правопису” С. І. Головащука, вида
ному в 1979 р. (К., Наук, думка, 1979), виділено розділ
“ Правопис слів іншомовного походження” , де в п. 10 на
ведено найголовніші правила правопису іншомовних прізвищ;
корисні поради подано і в підрозділі “ Правопис складних
слів” . У “ Довіднику з українського правопису” А. А. Буряч
ка, Л. С. Паламарчука, В. М. Русанівського, И. І. Тоцької
(розділ “ Правопис власних назв” ) зведені відомості про
фонетико-словотвірні правила правопису іншомовних імен,
прізвищ і псевдонімів. Стисло викладено ці ж питання в
“ Довіднику коректора” М. Д. Феллера, І. С. Квітко,
М. Г. Шевченко (К., Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1972).
Складним випадкам відтворення іншомовних імен та
прізвищ (слов’ янських і неслов’ янських), які або не було
висвітлено в “ Українському правописі” (1960), або потре
бують доповнення чи уточнення, присвятив працю “ Запо
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зичені особові імена та прізвища” В. М. Русанівський.
Розвідка завершується конкретними пропозиціями щодо
вдосконалення існуючих правил (про дефіси у складних
іменах і прізвищах, а також при артиклях і частках, про
написання з малої літери службових частин мови —
прийменників, сполучників, прийменників з артиклями в
середині прізвищ та імен іншомовного походження, про
особливості відтворення окремих звуків німецької, англій
ської і французької мов, довгих голосних у прізвищах та
іменах, запозичених із фінської та естонської мов тощо). Ці
розвідки сприяли поглибленню розділу “ Правопис слів
іншомовного походження” в “ Українському правописі”
(1993), де висвітлено і ряд питань з правопису власних назв.
У зв’ язку із розширенням міжнародних зв’язків незалеж
ної України особливої ваги набувають праці, присвячені від
творенню українських назв та реалій іншими мовами.
Саме ця актуальна проблематика розглядалася на міжна
родній науковій конференції, що відбулася в Інституті
української мови НАН України 7—8 грудня 1993 р. Доповіді
та повідомлення, виголошені на конференції, опубліковані у
збірнику “ Відтворення українських власних назв (антропонімів і топонімів) іноземними мовами” (К., 1995).
Важливі для всіх східнослов’ янських мов правописні
питання знайшли відображення в довіднику Р. С. Гіляревського та Б. А. Старостіна “ Иностранные имена и названия в
русском тексте” . В ньому подано рекомендації щодо відтво
рення власних назв російською мовою із 18 європейських
мов, наведено списки чоловічих і жіночих особових імен з їх
російськими відповідниками.
Про правопис імен народів Російської Федерації інформує
“ Справочник имен народов РСФСР” , де матеріали розпо
ділено за мовними групами. Кожному спискові передує
стисла історична довідка про походження імен, а також про
їх правильне написання, вимову тощо.
У монографічному дослідженні Л. П. Калакуцької “ Скло
нение фамилий и личных имен в русском литературном
языке” (М., Наука, 1984) сконцентровано чимало рекоменда
цій щодо відмінювання не тільки російських, а й ряду іншо
мовних прізвищ. Актуальні проблеми унормування правопису
іншомовних антропонімів висвітлені також у працях О. О. Ре
форматського, А. О. Білецького, О. В. Сугоранської, В. Е. Сталтмане та ін. (див., зокрема, збірник “ Орфография собственных
имен” ).
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