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Серед українських імен, як і серед російських, трапляються власні жіночі імена Маріана і 
Маріанна, які, на перший погляд, здаються лише двома формами того самого слова. Але це 
зовсім різні імена. Маріана (розмовна форма — Мар’яна) — жіночий відповідник до 
чоловічого імені Маріан (розмовна форма — Мар’ян), яке походить від латинського слова 
mare «море» (пор. у зв’язку з цим мариніст «художник, що зображує море»). Ім’я Маріанна 
утворилося від злиття імен Марія та Анна. Виникло воно, очевидно, у тих країнах Західної 
Європи, де існує традиція подвійних імен (пор. фр. Marie-Anna, нім. й англ. Marianna). 

Ще за часів Київської Русі у східних слов’ян поширилося ім’я Ксения, запозичене з 
Греції через Візантію. Від якого слова походить грецьке ім’я Хеnіа, остаточно не з’ясовано. 
За однією версією — від слова хеnіа «гостинність», за іншою — від xenios (жіночий рід — 
хеnіа -«чужа, чужоземка»). Пристосовуючись до народної розмовної мови, ім’я Ксения 
зазнало у східних слов’ян деяких змін. Зокрема, в українській мові поширилась форма 
Оксана, в російській — Аксинья. Ім’я Оксана (зрідка Оксеня) широко засвідчене в творчості 
Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, М. Кропивницького, Лесі Українки, 
М. Коцюбинського, І. Микитенка, С. Васильченка, М. Рильського, О. Корнійчука, 
О. Гончара, М. Нагнибіди, С. Олійника та ін. З часом ця форма з розмовної стала 
документальною і поширилася й серед росіян. 

На Україні, переважно в її західних областях та на Поділлі, побутує також первісне ім’я 
Ксенія у формі Ксеня. Пригадаймо з популярної пісні Р. Савицького: 

Гуцулко Ксеню,  
Я тобі на трембіті  
Лиш одній в цілім світі  
Розкажу про любов. 

Це ім’я засвідчене в творах Лесі Українки, М. Коцюбинського, М. Стельмаха, 
А. Малишка та ін.: «Сіда хлопець у свій човник Та бере весельце, Стиснув ручку, махнув 
веслом, «Прощай, Ксеню, серце!» (Леся Українка); «Ксеня кинулась до ліжка» 
(М. Стельмах); «Намиста несуть до Ксені, світку! Молодий голубить, як лебідку» 
(А. Малишко). 

На Наддніпрянській Україні нормативним стало ім’я Оксана (в народному мовленні 
іноді — Оксеня). Пор.: Сердешна Оксана у Квітки-Основ’яненка, Оксана в опері С. Гулака-
Артемовського «Запорожець за Дунаєм», Оксана в творах Т. Г. Шевченка: «А ввечері мій 
Ярема (От хлопець звичайний), Щоб не сердить отамана, Покинув Оксану» («Гайдамаки»); 
«Згадай же, Оксано, чужа чорнобрива, І сестру Мар’яну рястом уквітчай» («Мар’яна-
черниця»). Офіційне ім’я Ксенія у класичній художній літературі засвідчене лише стосовно 
окремих соціальних груп — черниць, жінок панівного класу тощо. Пор. у Т. Г. Шевченка: 
«Вона [княжна] була ще молодою І прехорошая собою. На сонці дуже запеклась Та й 
занедужала. Лежала недовго щось. Седмиці з три, І все до крихти розказала Мені і Ксенії 
сестрі» («Княжна»). 
 


